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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης Ιουλίου 2012
που καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2012/3 σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων
εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για
την ανταλλαγή χρέους
(ΕΚΤ/2012/14)
(2012/433/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

γράμματος επαναγοράς τίτλων με σκοπό την ενίσχυση της
ποιότητας των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή
εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

(4)

Εν είδει εξαιρετικού μέτρου, η απόφαση ΕΚΤ/2012/3, της
5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καταλληλότητα εμπο
ρεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής
για την ανταλλαγή χρέους (2) ανέστειλε προσωρινά τις ελάχι
στες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος περί πιστοληπτικής
διαβάθμισης όσον αφορά τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδό
σεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και
όρισε ότι αυτά θα είναι αποδεκτά καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της πιστωτικής αναβάθμισης.

(5)

Με τη λήξη της διάρκειας της πιστωτικής αναβάθμισης και
δεδομένου ότι η καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογρά
φων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της ελληνικής Δημο
κρατίας ως ασφαλειών δεν είναι επί του παρόντος διασφαλι
σμένη, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε όσον αφορά τα
εν λόγω χρεόγραφα ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ελάχιστες
απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος περί πιστοληπτικής διαβάθ
μισης που καθορίζονται στην ενότητα 6.3.2 του παραρτή
ματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2012/3 θα πρέπει να καταρ
γηθεί,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 12.1, το άρθρο 18
και το άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της
20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1), και ιδίως το
παράρτημα I, ενότητες 1.6, 6.3.1 και 6.3.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του ευρω
παϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με
νόμισμα το ευρώ μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και
πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους
φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για
δάνεια. Τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των
ασφαλειών για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος προβλέπονται στο παράρ
τημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14.
Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 του παραρτήματος I της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το διοικητικό συμ
βούλιο της ΕΚΤ μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα μέσα,
τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τη
διενέργεια των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ
στήματος. Σύμφωνα με την ενότητα 6.3.1 του παραρτήμα
τος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το Ευρω
σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται με βάση οποι
εσδήποτε συναφείς κατά την κρίση του πληροφορίες, αν
ορισμένη έκδοση, ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής
πληροί τα κριτήρια υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης που
το ίδιο απαιτεί.
Στο πλαίσιο της προσφοράς για την ανταλλαγή χρέους που
η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλε στους κατόχους εμπορεύ
σιμων χρεογράφων εκδόσεως ή εγγυήσεως της ίδιας στις
24 Φεβρουαρίου 2012, παρασχέθηκε υπέρ των εθνικών
κεντρικών τραπεζών πιστωτική αναβάθμιση υπό μορφή προ

(1) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/3
Η απόφαση ΕΚΤ/2012/3 καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιουλίου 2012.

Φρανκφούρτη, 18 Ιουλίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(2) ΕΕ L 77 της 16.3.2012, σ. 19.

