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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

5.6.2014

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 12ης Μαρτίου 2014
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9
(EΚΤ/2014/12)
(2014/330/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την πρώτη περίπτωση του άρθρου 127 παρά
γραφος 2,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως την πρώτη περίπτωση του άρθρου 3.1 και τα άρθρα 12.1, 14.3 και 18.2,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1), την απόφαση ΕΚΤ/2013/6, της 20ής Μαρτίου 2013, για τους όρους σχετικά
με τη χρησιμοποίηση ως ασφαλειών για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μη καλυμμένων εγγυημένων από
κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως (2) και την απόφαση ΕΚΤ/2013/35, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με
συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
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 πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς
της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια. Οι γενικοί όροι υπό τους οποίους η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δέχο
νται να συμμετέχουν σε πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, περιλαμβανομένων των κριτηρίων
καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών για τις εν λόγω πράξεις, προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυ
ντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, καθώς και στις αποφάσεις ΕΚΤ/2013/6 και ΕΚΤ/2013/35.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το διοικητικό συμβούλιο
μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τα μέσα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τη διενέργεια των
πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

(3)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 (4), η απόφαση ΕΚΤ/2013/22 (5), η απόφαση ΕΚΤ/2013/36 (6) καθώς και άλλες
νομικές πράξεις θεσπίζουν τα συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυ
στήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται προσωρινά ωσότου το διοικητικό
συμβούλιο κρίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για την διασφάλιση κατάλληλου μηχανισμού μετάδοσης της νομισμα
τικής πολιτικής.

(4)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποτυπώνει τις μεταβολές του πλαισίου ασφα
λειών του Ευρωσυστήματος, αναφορικά με: (α) την επέκταση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων για το ύψος των
δανείων στους προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους εξασφαλισμένους με απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες στο
παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, (β) την αναθεώρηση της καταγραφής ορισμένων αξιολογήσεων
πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος,
και (γ) την αποσαφήνιση των κανόνων πιστοληπτικής διαβάθμισης που αφορούν τους προερχόμενους από τιτλοποίηση
τίτλους,

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.
ΕΕ L 95 της 5.4.2013, σ. 22.
ΕΕ L 301 της 12.11.2013, σ. 6.
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά
μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την
τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (ΕΕ L 95 της 5.4.2013, σ. 23).
(5) Απόφαση ΕΚΤ/2013/22, της 5ης Ιουλίου 2013, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων
εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΕ L 195 της 18.7.2013, σ. 27).
(6) Απόφαση EΚΤ/2013/36, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρημα
τοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΕ L 301 της 12.11.2013, σ. 13).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 τροποποιείται ως ακολούθως:
1) Το άρθρο 1 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«3.
Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 7, η Ελληνική Δημοκρατία και η Πορτογαλική Δημο
κρατία θεωρούνται κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνονται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.».
2) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«1.
Εκτός από τους προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 του παραρτήματος I της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, επιλέξιμοι ως ασφάλειες για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
είναι και όσοι τέτοιοι τίτλοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης σύμφωνα με την ενότητα 6.3 του
παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, αλλά κατά τα λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας
που ισχύουν για προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ίδιας κατευθυντήριας γραμμής,
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τίτλοι έχουν λάβει δύο αξιολογήσεις επιπέδου τουλάχιστον “ΒΒΒ” (*) για την έκδοση. Πρέπει
επίσης να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τους εν λόγω τίτλους και παράγουν εισοδηματική ροή να ανήκουν σε μία από
τις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: i) ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, ii) δάνεια σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), iii) ενυπόθηκα εμπορικά δάνεια, iv) δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, v) χρηματοδοτική μίσθωση, vi)
καταναλωτική πίστη, vi) απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες·
β) τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισοδηματική ροή να μην ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων·
γ) τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τους εν λόγω τίτλους και παράγουν εισοδηματική ροή να μην περιλαμβάνουν
δάνεια ως προς τα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
i)

δεν εξυπηρετούνται κατά τον χρόνο έκδοσης του τίτλου·

ii) δεν εξυπηρετούνται κατά τον χρόνο ενσωμάτωσής τους στον τίτλο πριν από τη λήξη του, επί παραδείγματι σε περί
πτωση ανταλλαγής ή αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισοδηματική ροή·
iii) είναι ή καθίστανται ανά πάσα στιγμή δομημένα, κοινοπρακτικά ή μοχλευμένα·
δ) τα έγγραφα της συναλλαγής με αντικείμενο τους εν λόγω τίτλους να περιέχουν διατάξεις περί αδιάλειπτης εξυπηρέτησης
των δανείων.
(*) Ως αξιολόγηση “ΒΒΒ” νοείται ελάχιστη αξιολόγηση “Baa3” διενεργούμενη από τον οίκο Moody's, “BBB-” διενεργούμενη
από τους οίκους Fitch ή Standard & Poor's ή “BBB” διενεργούμενη από τον οίκο DBRS.».
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και ενσωμάτωση
1.

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ.

2.
Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 της παρούσας κατευθυντήριας
γραμμής και τα εφαρμόζουν από την 1η Απριλίου 2014. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ τα κείμενα και τα μέσα τα σχετικά με τα εν
λόγω μέτρα το αργότερο στις 24 Μαρτίου 2014.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 12 Μαρτίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

