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НАСОКИ (ЕС) 2019/1034 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 10 май 2019 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на
операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2019/13)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 3.1, първо тире и членове 5.1, 12.1, 14.3 и 18.2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Управителният съвет реши, че за целите на член 1, параграф 3, член 6, параграф 1 и член 8 от Насоки ЕЦБ/
2014/31 (1) Република Гърция вече не се счита за държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на
Европейския съюз/Международния валутен фонд (2).

(2)

Управителният съвет реши, че за целите на член 8 от Насоки ЕЦБ/2014/31 Република Кипър вече не се счита за
държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд (3).

(3)

Суспендирането на изискванията за праговете за кредитно качество за някои търгуеми инструменти следва да бъде
предмет на изрично решение на Управителния съвет.

(4)

Поради това Насоки ЕЦБ/2014/31 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменения
Насоки ЕЦБ/2014/31 се изменят, както следва:
1. в член 1 параграф 3 се заличава;
2. член 6 се заличава;
3. в член 8 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Въз основа на нарочно решение на Управителния съвет в този смисъл прагът за кредитно качество на Евроси
стемата не се прилага за търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от централното държавно
управление на държава членка от еврозоната, която изпълнява програма на Европейския съюз/Международния валутен
фонд, доколкото Управителният съвет счита, че тази държава членка не изпълнява условията на финансовата помощ и/
или на макроикономическата програма.“;
4. в член 8 параграф 3 се заличава;
5. в член 9 параграф 3 се заличава;
6. приложения I и II се заличават.
(1) Насоки ЕЦБ/2014/31 от 9 юли 2014 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евроси
стемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 28).
(2) Решение (ЕС) 2018/1148 на Европейската централна банка от 10 август 2018 г. относно допустимостта на търгуемите дългови
инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041 (ЕЦБ/2018/21)
(ОВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91).
(3) Решение (ЕС) 2016/457 на Европейската централна банка от 16 март 2016 г. относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти,
емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2016/5) (ОВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 41).
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Член 2
Действие и изпълнение
1.
Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки,
чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.
2.
Националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, вземат необходимите мерки,
за да изпълнят настоящите насоки, и ги прилагат от 5 август 2019 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата,
свързани с тези мерки, най-късно до 21 юни 2019 г.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 май 2019 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

