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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2018/572 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Φεβρουαρίου 2018
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών (ΕΚΤ/2018/5)
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 3.1 πρώτη περίπτωση και τα άρθρα 5.1, 12.1, 14.3 και 18.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις από
ενυπόθηκα εμπορικά δάνεια θα πρέπει να παύσουν να αποτελούν αποδεκτές ασφάλειες βάσει του πλαισίου ασφαλειών
του Ευρωσυστήματος, καθώς, λόγω των κινδύνων και της συνθετότητας που τις χαρακτηρίζουν, διαφέρουν ουσιωδώς
από τις λοιπές τιτλοποιημένες απαιτήσεις που το Ευρωσύστημα αποδέχεται ως ασφάλειες, τόσο από άποψη υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων όσο και από άποψη δομικών χαρακτηριστικών.

(2)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 το σημείο iii) διαγράφεται.
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με
νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν από την 16η Απριλίου 2018. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα
σχετικά κείμενα και μέσα το αργότερο την 16η Μαρτίου 2018.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρημα
τοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2007/9 (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28).

