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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

28.11.2017

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2199 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Νοεμβρίου 2017
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς
καλυμμένων ομολογιών (ΕΚΤ/2017/37)
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 δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, και το άρθρο 18.1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 (1) θεσπίστηκε το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (third covered
bond purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα CBPP3»). Το πρόγραμμα CBPP3, παράλληλα με το πρόγραμμα
αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων, το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις
δευτερογενείς αγορές και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, αποτελεί μέρος του διευρυμένου
προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού (asset purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα APP»). Το
πρόγραμμα APP σκοπό έχει να ενισχύσει περαιτέρω τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, να βελτιώσει τη χορήγηση
πιστώσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, να χαλαρώσει τους όρους δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις και να συμβάλει στην επαναφορά των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2 %
μεσοπρόθεσμα, ακολούθως προς τον πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διατήρηση
της σταθερότητας των τιμών.

(2)

Στις 4 Οκτωβρίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη τους δυνητικά μεγαλύτερους κινδύνους στους οποίους εκθέτουν το
Ευρωσύστημα καλυμμένες ομολογίες συνήθως αναφερόμενες ως καλυμμένες ομολογίες τύπου «conditional passthrough», το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εξειδικεύσει περαιτέρω τους κανόνες που αφορούν την καταλληλότητά
τους για αγορά βάσει του προγράμματος CBPP3.

(3)

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση ΕΚΤ/2014/40 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2014/40 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 9:
«9. Εξαιρούνται από αγορές βάσει του προγράμματος CBPP3 καλυμμένες ομολογίες οι οποίες: α) έχουν δομή τύπου
“conditional pass-through”, σύμφωνα με την οποία η επέλευση προκαθορισμένων γεγονότων οδηγεί σε παράταση της
διάρκειάς τους και σε μετατροπή της δομής πληρωμών τους σε δομή πληρωμών εξαρτώμενων πρωτίστως από τις
εισοδηματικές ροές που παράγουν τα περιουσιακά στοιχεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου· και β) εκδίδονται από
οντότητα που διαθέτει πρώτη καλύτερη αξιολόγηση χαμηλότερη του CQS3.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Φρανκφούρτη, 20 Νοεμβρίου 2017.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(1) Απόφαση ΕΚΤ/2014/40, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών
(ΕΕ L 335 της 22.11.2014, σ. 22).

