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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 2ας Ιουλίου 2009
σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών
(ΕΚΤ/2009/16)
(2009/522/ΕΚ)
της ρευστότητας της αγοράς σε σημαντικά τμήματα της
αγοράς χρεογράφων του ιδιωτικού τομέα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό
ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 12.1 δεύτερη παράγραφος, σε συνδυα
σμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού ΕΣΚΤ, οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εφεξής από κοινού οι «κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος») δύνανται να συναλλάσσο
νται στις χρηματαγορές, μεταξύ άλλων, αγοράζοντας και
πωλώντας με οριστικές πράξεις διαπραγματεύσιμους τίτλους.

(2)

Στις 7 Μαΐου 2009 και, εν συνεχεία, στις 4 Ιουνίου 2009
το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, υπέρ της ανάγκης
θέσπισης ενός προγράμματος (εφεξής το «πρόγραμμα αγοράς
καλυμμένων ομολογιών» ή το «πρόγραμμα»), βάσει του
οποίου οι ΕθνΚΤ και κατ’ εξαίρεση η ΕΚΤ, σε άμεση
επαφή με τους αντισυμβαλλομένους, θα δύνανται βάσει
του μεριδίου που τους αναλογεί να αγοράζουν με οριστικές
πράξεις αποδεκτές καλυμμένες ομολογίες. Οι κεντρικές τρά
πεζες του Ευρωσυστήματος προτίθενται να εφαρμόσουν το
πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών σταδιακά, λαμ
βάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες
της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Σκοπός
των εν λόγω αγορών είναι να συμβάλουν: α) στην προώθηση
της συνεχιζόμενης μείωσης των προθεσμιακών επιτοκίων της
χρηματαγοράς· β) στην απλοποίηση των όρων χρηματοδότη
σης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων· γ) στην
ενθάρρυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων να συνεχίσουν και να
επεκτείνουν τη δανειοδότηση πελατών· και δ) στη βελτίωση

(3)

Η αγορά αποδεκτών καλυμμένων ομολογιών από τις κεντρι
κές τράπεζες του Ευρωσυστήματος με οριστικές πράξεις
βάσει του προγράμματος εντάσσεται στην ενιαία νομισματική
πολιτική και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο
ομοιόμορφο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφα
σης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Θέσπιση και πεδίο εφαρμογής της αγοράς καλυμμένων
ομολογιών με οριστικές πράξεις
Το Ευρωσύστημα θεσπίζει το πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος αγοράζουν αποδεκτές
καλυμμένες ομολογίες σκοπούμενου ονομαστικού ποσού ύψους
60 δισεκατ. ευρώ. Μια κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος
δύναται, βάσει του προγράμματος, να αποφασίσει την αγορά απο
δεκτών καλυμμένων ομολογιών από αποδεκτούς αντισυμβαλλομέ
νους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, σύμφωνα με τα κρι
τήρια καταλληλότητας που καθορίζει η παρούσα απόφαση. Η
κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7, της 31ης Αυγούστου 2000,
σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος (1), δεν εφαρμόζεται στην αγορά καλυμμένων ομο
λογιών από κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος με οριστικές
πράξεις βάσει του προγράμματος.

Άρθρο 2
Κριτήρια καταλληλότητας καλυμμένων ομολογιών
Καλυμμένες ομολογίες οι οποίες: α) είναι αποδεκτές για πράξεις
νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατευθυ
ντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7· β) είναι εκφρασμένες σε ευρώ· γ)
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί εντός της
ζώνης του ευρώ ή από λοιπές οντότητες που έχουν συσταθεί εντός
της ζώνης του ευρώ και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην κατωτέρω παράγραφο 4· και δ) διακρατούνται και διακανονί
ζονται εντός της ζώνης του ευρώ, είναι αποδεκτές για αγορά με
οριστικές πράξεις βάσει του προγράμματος, εφόσον πληρούν και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.
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1. Αποτελούν είτε i) καλυμμένες ομολογίες που εκδίδονται σύμ
φωνα με τα κριτήρια του άρθρου 22 παράγραφος 4 της οδηγίας
για τους ΟΣΕΚΑ (1) (εφεξής «καλυμμένες ομολογίες που πλη
ρούν τα κριτήρια της οδηγίας ΟΣΕΚΑ»), είτε ii) δομημένες
καλυμμένες ομολογίες οι οποίες, κατά τη διακριτική ευχέρεια
κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος, θεωρείται ότι παρέ
χουν εχέγγυα παρόμοια με εκείνα που παρέχουν οι καλυμμένες
ομολογίες που πληρούν τα κριτήρια της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.
2. Κατά κανόνα, το ποσό της εκάστοτε έκδοσης καλυμμένων ομο
λογιών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 500 εκατ. ευρώ. Σε εξαιρε
τικές περιπτώσεις μια κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος
δύναται να αποφασίσει την αγορά με οριστικές πράξεις καλυμ
μένων ομολογιών, το ποσό έκδοσης των οποίων είναι μικρότερο
των 500 εκατ. ευρώ, αλλά υπό τον όρο ότι δεν είναι μικρότερο
των 100 εκατ. ευρώ, εφόσον η ίδια κρίνει κατά διακριτική
ευχέρεια ότι η αγορά επιβάλλεται λόγω συγκεκριμένων συνθη
κών της αγοράς ή αξιολογήσεων σχετικών με τη διαχείριση του
κινδύνου.
3. Κατά κανόνα, η έκδοση των καλυμμένων ομολογιών έχει πιστο
ληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον «AA» ή ισοδύναμη, την οποία
αποδίδει τουλάχιστον ένας από τους κύριους οργανισμούς αξιο
λόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
4. Εάν ο εκδότης της καλυμμένης ομολογίας είναι οντότητα (εκτός
από πιστωτικό ίδρυμα) που έχει συσταθεί εντός της ζώνης του
ευρώ, οι όροι που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής: i) η εν
λόγω οντότητα εκδίδει μόνο καλυμμένες ομολογίες και ii) για
τις καλυμμένες ομολογίες εγγυάται κατά τρόπο που κρίνεται
ικανοποιητικός από την οικεία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυ
στήματος πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί εντός της ζώνης
του ευρώ ή, εναλλακτικά, οι εν λόγω ομολογίες συνοδεύονται
από παρόμοια εχέγγυα που πληρούν τις απαιτήσεις της οικείας
κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος.

(1) Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για
το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3).
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5. Οι καλυμμένες ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία περί καλυμμένων ομολογιών κράτους μέλους της
ζώνης του ευρώ. Στην περίπτωση των δομημένων καλυμμένων
ομολογιών το δίκαιο που διέπει την τεκμηρίωση των καλυμμέ
νων ομολογιών θα είναι το δίκαιο κράτους μέλους της ζώνης
του ευρώ.
Άρθρο 3
Αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι
Αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι για το πρόγραμμα αγοράς καλυμμέ
νων ομολογιών είναι οι ακόλουθοι: α) εγχώριοι αντισυμβαλλόμενοι
που συμμετέχουν στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ
στήματος, όπως καθορίζονται στην ενότητα 2.1 του παραρτήματος
Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7· και β) κάθε άλλος
αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος εντός της ζώνης του ευρώ
(είτε μέσω σύστασής του είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος
αυτού), ο οποίος χρησιμοποιείται από κεντρική τράπεζα του Ευρω
συστήματος για την επένδυση των εκφρασμένων σε ευρώ χαρτοφυ
λακίων επενδύσεών της.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημο
σίευσής της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
2.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 30ή Ιουνίου
2010.

Λουξεμβούργο, 2 Ιουλίου 2009.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

