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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012,
Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten
velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koskevan Helleenien tasavallan
tarjouksen yhteydessä annetun päätöksen EKP/2012/3 kumoamisesta
(EKP/2012/14)
(2012/433/EU)
takaisinosto-ohjelman muodossa, jotta tuettaisiin Hellee
nien tasavallan liikkeeseenlaskemien tai takaamien jälki
markkinakelpoisten velkainstrumenttien laatua.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan,

(4)

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimää
räisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainst
rumenttien vakuuskelpoisuudesta velkojen vaihtoa koske
van Helleenien tasavallan tarjouksen yhteydessä 5 päivänä
maaliskuuta 2012 annetulla päätöksellä EKP/2012/3 (2)
keskeytettiin väliaikaisesti poikkeuksellisena toimenpi
teenä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden vähimmäisvaa
timuksien soveltaminen Helleenien tasavallan liikkeeseen
laskemiin tai täysin takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin vel
kainstrumentteihin ja nämä velkainstrumentit tehtiin va
kuuskelposiksi erillistakauksien voimassaolon ajaksi.

(5)

Koska Helleenien tasavallan liikkeeseenlaskemien tai täy
simääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainst
rumenttien riittävyyttä vakuutena ei ole varmistettu,
EKP:n neuvosto on päättänyt, että suuntaviivojen
EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa täsmen
nettyjä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden vähimmäis
vaatimuksia tulisi soveltaa tällaisiin instrumentteihin eril
listakausten voimassaolon päätyttyä.

(6)

Päätös EKP/2012/3 olisi sen vuoksi kumottava,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan
ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä
34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,
ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja me
nettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat
EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1
ja 6.3.2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Eu
roopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kan
salliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat
tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinao
sapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien
on oltava riittävät. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä
I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaa
tioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaa
timukset.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 koh
dan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa
niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla
eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.1
kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oike
uden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katso
mansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liik
keeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän aset
tamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.
Helleenien tasavallan Kreikan valtion takaamien tai liik
keeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkainst
rumenttien haltijoille tekemän velkojen vaihtoa koskevan
tarjouksen yhteydessä kansallisille keskuspankeille annet
tiin 24 päivänä helmikuuta 2012 erillistakauksia
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Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2012.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä heinäkuuta 2012.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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