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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

25.9.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1613 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2015
που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2015/31)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

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 12.1 δεύτερη παράγραφος, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι ενδείκνυται η θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme, εφεξής το «ABSPP»). Στις 2 Οκτωβρίου
2014 το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του ABSPP και αποφάσισε ότι η ανακοίνωση των κριτηρίων
καταλληλότητας των καλυπτόμενων από εγγύηση ενδιάμεσων σειρών τιτλοποιημένων απαιτήσεων θα ελάμβανε χώρα σε
μεταγενέστερο στάδιο.

(2)

Στις 18 Μαρτίου 2015, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η αγορά ενδιάμεσων σειρών τιτλοποιημένων
απαιτήσεων βάσει του ABSPP θα εξεταζόταν εφόσον οι εν λόγω σειρές εξασφαλίζονται από κατάλληλη εγγύηση η οποία
πληροί τα κριτήρια του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών. Δεδομένου ότι η απόφαση
(ΕΕ) 2015/5 (ΕΚΤ/2014/45) (1) αφορά την εφαρμογή του ABSPP, καθίσταται αναγκαία η επικαιροποίησή της
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αλλαγές.

(3)

Η απόφαση (ΕΕ) 2015/5 (ΕΚΤ/2014/45) θα πρέπει επομένως να τροποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η απόφαση (ΕΚΤ/2014/45) τροποποιείται ως εξής:
1. στο άρθρο 2, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ως άνω σημείου 1 και του σημείου 9 που ακολουθεί, οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις
πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζονται στις εν λόγω απαιτήσεις οι οποίες παρέχονται ως ασφάλεια στο
πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή
(ΕΚΤ/2014/60) (*).
(*) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με
την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015,
σ. 3).»·
2. στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 9):
«9) Οι απαιτήσεις του άρθρου 77 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΚΤ/2014/60) δεν εφαρμόζονται στις ενδιάμεσες σειρές
τιτλοποιημένων απαιτήσεων οι οποίες είναι αποδεκτές μόνο για αγορά βάσει του ABSPP εφόσον αυτές:
α) εξασφαλίζονται από εγγύηση:
i) η οποία πληροί τις απαιτήσεις για τις εγγυήσεις εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στα
άρθρα 114, 115, 117 και 118 του τίτλου IV του τέταρτου μέρους της κατευθυντήριας γραμμής
(ΕΚΤ/2014/60), και
(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/5, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2014/45) (ΕΕ L 1 της 6.1.2015, σ. 4).
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ii) η οποία έχει εκδοθεί από εγγυητή ο οποίος διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83
στοιχείο γ) της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΚΤ/2014/60) από τουλάχιστον ένα αποδεκτό σύστημα ECAI υπό τη
μορφή δημόσιας πιστοληπτικής αξιολόγησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στη βαθμίδα 3 της εναρμονισμένης
κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, και
β) ικανοποιούν όλα τα λοιπά κριτήρια καταλληλότητας που ισχύουν για τους σκοπούς αγοράς βάσει του ABSPP.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως “ενδιάμεση σειρά” νοείται η σειρά έκδοσης τιτλοποιημένων απαιτήσεων η
οποία, βάσει της προτεραιότητας των πληρωμών μετά την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και, κατά
περίπτωση, της προτεραιότητας των πληρωμών μετά την επίσπευση κατά τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο:
α) κατατάσσεται μετά τη μη χαμηλότερης τάξης σειρά ή υποσειρές της ίδιας έκδοσης τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 77 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΚΤ/2014/60), και
β) κατατάσσεται πριν από την απολύτως χαμηλότερης τάξης σειρά ή υποσειρές που είναι οι πρώτες οι οποίες
επωμίζονται τις εκ των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων ζημίες και κατά συνέπεια παρέχουν προστασία σε σειρές ή
υποσειρές δευτερεύουσας ζημίας ή, κατά περίπτωση, σε σειρές ή υποσειρές υψηλότερης τάξης.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

