
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

της 20ής Μαρτίου 2013 

για τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση ως ασφαλειών για πράξεις νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως 

(ΕΚΤ/2013/6) 

(2013/169/ΕΕ) 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ 
ΖΑΣ, 

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

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 
14.3 και το άρθρο 18, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) 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 (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») μπορούν να διενεργούν 
πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύ 
ματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια 
προκειμένου για δάνεια. Οι γενικοί όροι υπό τους οποίους η 
ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δέχονται να συμμετέχουν σε πιστοδοτικές 
και πιστοληπτικές πράξεις, περιλαμβανομένων των κριτηρίων 
καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών για τους 
σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ 
στήματος, προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυντή 
ριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 
σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτι 
κής του Ευρωσυστήματος ( 1 ). 

(2) Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 του παραρτήματος I της 
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το διοικητικό συμ 
βούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα μέσα, τους 
όρους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες διενέργειας των πρά 
ξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. 

(3) Η άμεση χρησιμοποίηση μη καλυμμένων εγγυημένων από 
κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως και η 
έμμεση χρησιμοποίηση των εν λόγω ομολογιών όταν αυτές 
περιλαμβάνονται στη «δεξαμενή» των καλυμμένων ομολογιών 
που εκδίδονται από τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο που εξέδωσε 
τις μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες ή από οντότητες με 
τις οποίες ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος διατηρεί στενούς 
δεσμούς πρέπει να αποκλείονται εντελώς ως ασφάλειες για 
τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 
από την 1η Μαρτίου 2015. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χορηγεί προσωρινές παρεκ 
κλίσεις από την παρούσα απαγόρευση σε αντισυμβαλλομέ 
νους που συμμετέχουν σε πράξεις νομισματικής πολιτικής 
του Ευρωσυστήματος. 

(4) Οι όροι του παρόντος αποκλεισμού πρέπει να καθοριστούν 
σε απόφαση της ΕΚΤ, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις στους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση ως 
ασφαλειών μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις 

τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως 

1. Από την 1η Μαρτίου 2015, οι μη καλυμμένες τραπεζικές 
ομολογίες, που εκδίδονται από τον αντισυμβαλλόμενο που τις χρη 
σιμοποιεί ή από οντότητες με τις οποίες αυτός διατηρεί στενούς 
δεσμούς και πλήρως εγγυημένες από έναν ή κάποιους δημοσίους 
φορείς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλλουν φόρους, δεν μπορούν πλέον να χρησιμο 
ποιούνται ως ασφάλειες για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος από τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο είτε: α) άμε 
σα, ή β) έμμεσα όταν περιλαμβάνονται στη «δεξαμενή» των καλυμ 
μένων ομολογιών που εκδίδονται από τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο 
που εξέδωσε τις μη καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες ή από οντό 
τητες με τις οποίες ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος διατηρεί στενούς 
δεσμούς. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, 
με απόφασή του, να χορηγεί προσωρινές παρεκκλίσεις από την 
απαγόρευση της παραγράφου 1 για τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο. 
Η αίτηση παρέκκλισης πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο χρηματο 
δότησης που να δείχνει τον τρόπο σταδιακής κατάργησης της ίδιας 
χρήσης μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών 
ομολογιών από τον αιτούντα αντισυμβαλλόμενο το αργότερο 
εντός τριών ετών από τη χορήγηση της παρέκκλισης. 

3. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας απόφασης, της 
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 και της κατευθυντήριας 
γραμμής ΕΚΤ/2013/4 της 20ής Μαρτίου 2013 σχετικά με συμπλη 
ρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρη 
ματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των 
ασφαλειών ( 2 ), σε κάθε περίπτωση όπως αυτές ενσωματώνονται 
από τις ΕθνΚΤ σε εθνικό επίπεδο, κατισχύει η παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 22 Μαρτίου 2013. 

Φρανκφούρτη, 20 Μαρτίου 2013. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI

EL L 95/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2013 

( 1 ) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1. ( 2 ) Βλέπε σελίδα 23 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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