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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/457 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 16ης Μαρτίου 2016
σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας (ΕΚΤ/2016/5)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

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, το άρθρο 12.1, το άρθρο 18 και το άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014,
σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής
τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4, τους τίτλους I, II, IV, V, VI και VIII του τέταρτου
μέρους και το έκτο μέρος της,
Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά
με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλλη
λότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (2), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 3 και το άρθρο 8,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού 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 μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους
φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια. Τα ενιαία κριτήρια και οι ελάχιστες απαιτήσεις πιστολη
πτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, βάσει των οποίων καθορίζεται η καταλληλότητα της χρήσης των
εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος,
προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II
του τέταρτου μέρους της.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα εργαλεία, τα μέσα, τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που
αφορούν την εκτέλεση των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 59
παράγραφος 6 της ίδιας κατευθυντήριας γραμμής, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται, βάσει
οποιασδήποτε πληροφορίας ενδέχεται να θεωρεί σημαντική για τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας του από
κινδύνους, αν ορισμένη έκδοση ή ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τις απαιτήσεις πιστοληπτικής
διαβάθμισης που αυτό θεσπίζει.

(3)

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα εμπορεύσιμα
περιουσιακά στοιχεία, το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 προβλέπει ότι τα ελάχιστα όρια πιστολη
πτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται
πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν
συμμορφώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος.

(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/2013/13 (3) ανέστειλε προσωρινά εν είδει έκτακτου μέτρου τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυ
στήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης που εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή
πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την ολοκλήρωση άσκησης διαχείρισης χρέους από την Κυπριακή

(1) ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3.
(2) ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28.
(3) Απόφαση ΕΚΤ/2013/13, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων
εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΕ L 133 της 17.5.2013, σ. 26).
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Δημοκρατία και την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής της με τους όρους του προγράμματος οικονομικής και χρηματοπι
στωτικής προσαρμογής που αυτή είχε συνομολογήσει, η απόφαση ΕΚΤ/2013/22 (1) αποκατέστησε εκ νέου την καταλλη
λότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους σκοπούς των
πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής σε αυτούς συγκεκριμένων
περικοπών αποτίμησης και υπό την προϋπόθεση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του
ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
(5)

Το ισχύον άρθρο 1 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 προβλέπει ότι, για τους σκοπούς του
άρθρου 8 αυτής, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται
με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εξάλλου, το άρθρο 8 παράγραφος 3 της
ίδιας κατευθυντήριας γραμμής προβλέπει ότι τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Κυπριακή
Δημοκρατία υπόκεινται στην εφαρμογή συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα II
αυτής.

(6)

Βάσει σχετικού αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που
είχε συνομολογήσει διακόπηκε με ισχύ από την 7η Μαρτίου 2016 (2). Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας για
διευκόλυνση χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (3), η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας του
προγράμματος ΕΜΣ είναι η 31η Μαρτίου 2016. Επομένως, από την 1η Απριλίου 2016 η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
μπορεί να εξακολουθήσει να θεωρείται κράτος μέλος που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Από την εν λόγω ημερομηνία και έπειτα, θα παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
προσωρινής αναστολής των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος ως προς τα εμπορεύσιμα
χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31.

(7)

Για τους λόγους αυτούς το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από την 1η Απριλίου 2016 θα πρέπει στα
εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Κυπριακή Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια
και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις
ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/35) (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 η Κυπριακή Δημοκρατία παύει να θεωρείται
κράτος μέλος που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
2.
Στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες
απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια
γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
3.
Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Κυπριακή Δημοκρατία παύουν να υπόκεινται στην
εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2014/31.
4.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ, αφενός, της παρούσας απόφασης και, αφετέρου, της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ)
2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) ή της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, όπως αυτές ενσωματώνονται σε εθνικό επίπεδο από
τις οικείες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, κατισχύει η παρούσα απόφαση.
(1) 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).
(2) Δήλωση της 7ης Μαρτίου 2016 της διευθύντριας του ΔΝΤ, Christine Lagarde, για την Κύπρο, δελτίο Τύπου αριθ. 16/94.
(3) Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ (www.esm.europa.eu).
(4) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης
κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 30).
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2016.

Φρανκφούρτη, 16 Μαρτίου 2016.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

