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EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1034,
10. mai 2019,
millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi
refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2019/13)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet
ning artikleid 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2,
ning arvestades järgmist:
(1)

EKP nõukogu otsuse kohaselt ei loeta Kreeka Vabariiki enam Euroopa Liidu / Rahvusvahelise Valuutafondi
programmi (1) toetusega euroala liikmesriigiks suunise EKP/2014/31 (2) artikli 1 lõike 3, artikli 6 lõike 1 ning
artikli 8 tähenduses.

(2)

EKP nõukogu otsuse kohaselt ei loeta Küprose Vabariiki enam Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi
programmi (3) toetusega euroala liikmesriigiks suunise EKP/2014/31 artikli 8 tähenduses.

(3)

Krediidikvaliteedi läve nõuete peatamine teatavate turukõlblike varade osas peab toimuma EKP nõukogu
konkreetse otsuse alusel.

(4)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2014/31 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2014/31 muudetakse järgmiselt:
1) artikli 1 lõige 3 jäetakse välja;
2) artikkel 6 jäetakse välja;
3) artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
EKP nõukogu konkreetse otsuse kohaselt ei kohaldata eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve turukõlblike
võlainstrumentide suhtes, mida emiteerivad või täielikult tagavad euroala liikmesriikide keskvalitsused, kes kasutavad
Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi toetust, v.a juhul, kui EKP nõukogu otsustab, et asjaomane
liikmesriik ei täida finantstoe ja/või makromajandusliku programmi tingimusi.“;
4) artikli 8 lõige 3 jäetakse välja;
5) artikli 9 lõige 3 jäetakse välja;
6) I ja II lisa jäetakse välja.
(1) Euroopa Keskpanga 10. augusti 2018. aasta otsus (EL) 2018/1148 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike
võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21) (ELT L 208, 17.8.2018,
lk 91).
(2) 9. juuli 2014. aasta suunis EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja
tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).
(3) Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/457, 16. märts 2016, Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike
võlainstrumentide kõlblikkuse kohta (EKP/2016/5) (ELT L 79, 30.3.2016, lk 41).
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Artikkel 2
Jõustumine ja rakendamine
1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.
Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad käesoleva suunise järgimiseks vajalikud meetmed ja
kohaldavad neid alates 5. augustist 2019. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest
hiljemalt 21. juuniks 2019.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 10. mai 2019
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

