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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2011
σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών
(ΕΚΤ/2011/25)
(2011/870/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά
τις πράξεις
αναχρηματοδότησης και την καταλληλότητα των ασφαλειών

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.2,

1.
Οι κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση όσον
αφορά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ
στήματος και τα κριτήρια καταλληλότητας των ασφαλειών εφαρμό
ζονται σε συνδυασμό με τη Γενική τεκμηρίωση.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του ευρω
παϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
και οι εθνικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το
ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») μπορούν να διενεργούν πιστοδο
τικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και
άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμέ
νου για δάνεια. Οι γενικοί όροι υπό τους οποίους η ΕΚΤ και
οι ΕθνΚΤ δέχονται να συμμετέχουν σε πιστοδοτικές πράξεις
του Ευρωσυστήματος, περιλαμβανομένων των κριτηρίων
καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών για τις
πιστοδοτικές αυτές πράξεις, προβλέπονται στο παράρτημα I
της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7, της 31ης
Αυγούστου 2000, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1) (εφεξής η
«Γενική τεκμηρίωση»).

(2)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 το διοικητικό συμβούλιο αποφά
σισε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ενισχυμένης πιστωτικής
στήριξης με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων
και της ρευστότητας στην αγορά χρήματος στη ζώνη του
ευρώ. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση και προκειμένου
να ενισχυθεί η παροχή ρευστότητας στους αντισυμβαλλόμε
νους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα
τος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τερματισμού ή
τροποποίησης ορισμένων πιο μακροπρόθεσμων πράξεων ανα
χρηματοδότησης πριν από τη λήξη τους και να διευρυνθούν
τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των περιουσια
κών στοιχείων που πρόκειται να παρέχονται ως ασφάλεια για
πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

(3)

Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν προσωρινά, έως
ότου το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος επιτρέπει την εφαρμογή του
γενικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για πράξεις νομισμα
τικής πολιτικής,

(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 η
κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 αντικαθίσταται από την κατευθυ
ντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με
τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
(ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1).

Άρθρο 1

2.
Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς μεταξύ της παρούσας απόφα
σης και της Γενικής τεκμηρίωσης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις
ΕθνΚΤ σε εθνικό επίπεδο, κατισχύει η πρώτη. Οι ΕθνΚΤ εξακολου
θούν να εφαρμόζουν αυτούσιες όλες τις διατάξεις της Γενικής τεκ
μηρίωσης, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Δυνατότητα τερματισμού ή τροποποίησης πράξεων πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Με απόφασή του το Ευρωσύστημα μπορεί να επιτρέπει υπό όρους
σε αντισυμβαλλόμενους να μειώνουν το ποσό ορισμένων πράξεων
πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ή να τερματίζουν τις εν
λόγω πράξεις πριν από τη λήξη τους.
Άρθρο 3
Αποδοχή ορισμένων πρόσθετων τίτλων που προέρχονται από
τιτλοποίηση
1.
Εκτός από τους προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους που
προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 της Γενικής τεκμηρίωσης, επιλέξιμοι
ως ασφάλειες για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστή
ματος είναι και οι τίτλοι που προέρχονται από τιτλοποίηση, των
οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν απο
κλειστικά είτε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια είτε δάνεια σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έστω και αν αυτοί δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά τα προβλεπόμενα
στην ενότητα 6.3.2 της Γενικής τεκμηρίωσης, αλλά κατά τα λοιπά
πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας που ισχύουν για τους
προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους σύμφωνα με τη Γενική
τεκμηρίωση, υπό τον όρο ότι, κατά την έκδοσή τους και ανά
πάσα στιγμή κατόπιν αυτής, οι εν λόγω τίτλοι απολαύουν δεύτερης
καλύτερης αξιολόγησης επιπέδου ισοδύναμου ή ανώτερου του ελά
χιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος το
οποίο αντιστοιχεί στη βαθμίδα 2 της εναρμονισμένης κλίμακας
πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα 6.3.1 της Γενικής τεκμηρίωσης. Πρέπει
επίσης να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν τους τίτλους
που προέρχονται από τιτλοποίηση και παράγουν εισοδηματική
ροή ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων,
δηλαδή η ομάδα περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει αποκλει
στικά είτε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια είτε δάνεια σε ΜΜΕ,
περιουσιακά δε στοιχεία διαφορετικών κατηγοριών δεν αναμει
γνύονται μεταξύ τους·
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β) τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν τους τίτλους
που προέρχονται από τιτλοποίηση και παράγουν εισοδηματική
ροή δεν περιλαμβάνουν δάνεια που:
i) δεν εξυπηρετούνται κατά τον χρόνο έκδοσης του προερχό
μενου από τιτλοποίηση τίτλου ή
ii) είναι ή καθίστανται ανά πάσα στιγμή δομημένα, κοινοπρα
κτικά, ή μοχλευμένα·
γ) ο αντισυμβαλλόμενος που παρέχει ως ασφάλεια τίτλο προερχό
μενο από τιτλοποίηση ή οποιοσδήποτε τρίτος με τον οποίο
αυτός έχει στενούς δεσμούς δεν ενεργεί ως φορέας που παρέχει
αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου σε σχέση με τον εν λόγω
τίτλο·
δ) τα έγγραφα που αφορούν τη συναλλαγή σε τίτλους προερχόμε
νους από τιτλοποίηση περιέχουν διατάξεις περί αδιάλειπτης εξυ
πηρέτησης των δανείων.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 οι όροι «μικρή επιχεί
ρηση» και «μεσαία επιχείρηση» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε
αυτούς στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (1).

(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
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Άρθρο 4
Αποδοχή ορισμένων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων
1.
Ορισμένη ΕθνΚΤ μπορεί να δέχεται ως ασφάλεια για πράξεις
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος δανειακές απαιτήσεις
που δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήμα
τος.
2.
Για τους σκοπούς της αποδοχής των δανειακών απαιτήσεων
της παραγράφου 1 οι ΕθνΚΤ θεσπίζουν κριτήρια καταλληλότητας
και μέτρα ελέγχου κινδύνων. Τα εν λόγω κριτήρια καταλληλότητας
και μέτρα ελέγχου κινδύνων υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση
από το διοικητικό συμβούλιο.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

