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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 21ης Μαρτίου 2012
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2011/25 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά
τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών
(ΕΚΤ/2012/4)
(2012/180/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

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 (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη
περίπτωση και το άρθρο 18.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, 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 πιστολη
πτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της
αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια. Τα
κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών
για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευ
θυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου
2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1) (εφεξής η «γενική τεκμη
ρίωση»).

(2)

Οι ΕθνΚΤ δεν πρέπει να υποχρεούνται να δέχονται ως ασφά
λειες για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος επιλέ
ξιμες τραπεζικές ομολογίες εγγυημένες από κράτος μέλος το
οποίο τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή από κράτος μέλος του
οποίου η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν πληροί το επίπεδο
αναφοράς (benchmark) του Ευρωσυστήματος βάσει του
οποίου τεκμηριώνεται ότι τηρείται η ελάχιστη απαίτηση
του Ευρωσυστήματος περί υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμι
σης.

(3)

Το εν λόγω μέτρο μπορεί να έχει προσωρινή ισχύ. Ως εκ
τούτου, για τη θέσπιση του μέτρου αυτού πρέπει να τροπο
ποιηθεί η απόφαση ΕΚΤ/2011/25, της 14ης Δεκεμβρίου
2011, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον
αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυ
στήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (2),

(1) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 22.12.2011, σ. 65.

Τροποποίηση
Στην απόφαση ΕΚΤ/2011/25 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
4α:
«Άρθρο 4α
Αποδοχή ορισμένων
τραπεζικών ομολογιών

εγγυημένων

από

κυβερνήσεις

1.
Οι ΕθνΚΤ δεν υποχρεούνται να δέχονται ως ασφάλειες για
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος επιλέξιμες τραπεζικές
ομολογίες εγγυημένες από κράτος μέλος το οποίο τελεί υπό
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου ή από κράτος μέλος του οποίου η πιστοληπτική αξιο
λόγηση δεν πληροί το επίπεδο αναφοράς (benchmark) του
Ευρωσυστήματος βάσει του οποίου τεκμηριώνεται ότι τηρείται
η ελάχιστη απαίτηση του Ευρωσυστήματος περί υψηλής πιστο
ληπτικής διαβάθμισης που ισχύει για εκδότες και εγγυητές εμπο
ρεύσιμων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις ενότητες 6.3.1
και 6.3.2 της γενικής τεκμηρίωσης.
2.
Οποτεδήποτε οι ΕθνΚΤ αποφασίζουν να μη δέχονται τους
τίτλους της παραγράφου 1 ως ασφάλειες, ενημερώνουν σχετικώς
το Διοικητικό Συμβούλιο.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2012.

Φρανκφούρτη, 21 Μαρτίου 2012.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

