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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2013
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών
(ΕΚΤ/2013/2)
(2013/74/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

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 12.1, 14.3 και
18.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/18, της
2ας Αυγούστου 2012, σχετικά με συμπληρωματικά προσω
ρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδό
τησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών (1), προβλέπει ότι το Ευρωσύστημα μπορεί, με
απόφασή του, να επιτρέπει σε αντισυμβαλλομένους να μει
ώνουν το ποσό ορισμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης ή να τερματίζουν τις εν λόγω πράξεις
πριν από τη λήξη τους (η εν λόγω μείωση του ποσού ή ο
τερματισμός στο εξής καλούνται από κοινού και «πρόωρη
αποπληρωμή»). Εξάλλου, το άρθρο 2 προβλέπει τη δημοσί
ευση των όρων της πρόωρης αυτής αποπληρωμής στην ανα
κοίνωση της σχετικής δημοπρασίας ή με οποιαδήποτε άλλη
μορφή κρίνεται κατάλληλη από το Ευρωσύστημα.

(2)

Η εφαρμοστέα διαδικασία όσον αφορά τη δυνατότητα των
αντισυμβαλλομένων να προβαίνουν σε πρόωρη αποπληρωμή
θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω, προκειμένου να διασφα
λιστεί ότι όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών
μελών με νόμισμα το ευρώ (στο εξής οι «ΕθνΚΤ») εφαρμό
ζουν τους ίδιους όρους σε περίπτωση πρόωρης αποπληρω
μής. Ειδικότερα, το σύστημα χρηματικών ποινών που προ
βλέπεται στο προσάρτημα 6 του παραρτήματος I της κατευ
θυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου
2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος (2), θα πρέπει να εφαρμόζε
ται σε περίπτωση αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να δια
κανονίσουν εν όλω ή εν μέρει το ποσό που πρέπει να απο
πληρωθεί στην οικεία ΕθνΚΤ έως την προβλεπόμενη ημερο
μηνία, εφόσον αυτοί έχουν επιλέξει να προβούν σε πρόωρη
αποπληρωμή.

(3)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 θα
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

(1) ΕΕ L 218 της 15.8.2012, σ. 20.
(2) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.

Τροποποίηση
Το άρθρο 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/18 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Δυνατότητα
μείωσης
του
ποσού
πράξεων
πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ή τερματισμού τους
1.
Με απόφασή του το Ευρωσύστημα μπορεί να επιτρέπει υπό
όρους σε αντισυμβαλλομένους να μειώνουν το ποσό ορισμένων
πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ή να τερμα
τίζουν τις εν λόγω πράξεις πριν από την προβλεπόμενη λήξη
τους (η εν λόγω μείωση του ποσού ή ο τερματισμός στο εξής
καλούνται από κοινού και “πρόωρη αποπληρωμή”). Στην ανακοί
νωση της σχετικής δημοπρασίας ορίζεται αν εφαρμόζεται η δυνα
τότητα μείωσης του ποσού των εν λόγω πράξεων ή η δυνατότητα
τερματισμού τους πριν από την προβλεπόμενη λήξη τους, καθώς
και η ημερομηνία από την οποία μπορεί να ασκηθεί η συγκεκρι
μένη δυνατότητα. Εναλλακτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να προβλέπονται σε άλλη μορφή την οποία κρίνει κατάλληλη το
Ευρωσύστημα.
2.
Ορισμένος αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ασκήσει τη δυνα
τότητα μείωσης του ποσού πράξεων πιο μακροπρόθεσμης ανα
χρηματοδότησης ή τερματισμού αυτών πριν από την προβλεπό
μενη λήξη τους, κοινοποιώντας στην οικεία ΕθνΚΤ το ποσό που
προτίθεται να αποπληρώσει βάσει της διαδικασίας πρόωρης απο
πληρωμής και την ημερομηνία κατά την οποία προτίθεται να
προβεί στην εν λόγω αποπληρωμή τουλάχιστον μία εβδομάδα
πριν από την ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής. Εκτός αν
άλλως ορίζεται από το Ευρωσύστημα, η πρόωρη αποπληρωμή
μπορεί να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε ημέρα συμπίπτει με την
ημέρα διακανονισμού πράξης κύριας αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος, υπό τον όρο ότι ο αντισυμβαλλόμενος προβαί
νει στην κοινοποίηση της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον
μία εβδομάδα πριν από την ως άνω ημερομηνία.
3.
Η κοινοποίηση της παραγράφου 2 καθίσταται δεσμευτική
για τον αντισυμβαλλόμενο μία εβδομάδα πριν από την ημερομη
νία πρόωρης αποπληρωμής την οποία αφορά. Τυχόν αδυναμία
του αντισυμβαλλομένου να διακανονίσει εν όλω ή εν μέρει το
ποσό που οφείλεται βάσει της διαδικασίας πρόωρης αποπληρω
μής ως την ημερομηνία κατά την οποία αυτό καθίσταται απαι
τητό μπορεί να συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής κατά
τα προβλεπόμενα στο προσάρτημα 6 του παραρτήματος I της
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κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14. Οι διατάξεις της ενότη
τας 1 του προσαρτήματος 6 που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις
παράβασης των κανόνων περί δημοπρασιών εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις στις οποίες ορισμένος αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί
να διακανονίσει εν όλω ή εν μέρει το οφειλόμενο ποσό κατά την
ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής της παραγράφου 2. Η επι
βολή χρηματικής ποινής τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώμα
τος της ΕθνΚΤ να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται σε
περίπτωση επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης κατά τα
οριζόμενα στο παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14.».
Άρθρο 2
Παραγωγή αποτελεσμάτων και εφαρμογή
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει τα
αποτελέσματά της από την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ.
2.
Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προς συμμόρφωσή
τους με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, τα οποία εφαρμόζουν
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από την 7η Μαρτίου 2013. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα κείμενα και
τα μέσα τα σχετικά με τα εν λόγω μέτρα το αργότερο στις
21 Φεβρουαρίου 2013.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρι
κές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 23 Ιανουαρίου 2013.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

