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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1034 IRÁNYMUTATÁSA
(2019. május 10.)
az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos
további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/13)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1.
cikke első francia bekezdésére, valamint 5.1., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére,
mivel:
(1)

A Kormányzótanács úgy határozott, hogy az EKB/2014/31 iránymutatás (1) 1. cikke (3) bekezdésének, 6. cikke
(1) bekezdésének és 8. cikkének alkalmazásában a Görög Köztársaság a továbbiakban nem minősül az Európai
Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállamnak (2).

(2)

A Kormányzótanács úgy határozott, hogy az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikke alkalmazásában a Ciprusi
Köztársaság a továbbiakban nem minősül az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő
tagállamnak (3).

(3)

A hitelminőségi küszöbökre vonatkozó követelmények egyes forgalomképes eszközök tekintetében történő felfüg
gesztésére a Kormányzótanács kifejezett döntése alapján kerül sor.

(4)

Ezért az EKB/2014/31 iránymutatást ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2014/31 iránymutatás a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
2. A 6. cikket el kell hagyni.
3. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A Kormányzótanács erre vonatkozó külön döntése alapján az eurorendszer hitelminőségi küszöbe nem
vonatkozik azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap
programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy garantált teljes mértékben,
amíg az ilyen tagállam a Kormányzótanács értékelése szerint megfelel a pénzügyi támogatásban és/vagy a makrogaz
dasági programban foglalt követelményeknek.”
4. A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
5. A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni;
6. Az I. és II. mellékletet el kell hagyni.
(1) EKB/2014/31 iránymutatás (2014. július 9.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos
további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 240., 2014.8.13., 28. o.).
(2) Az Európai Központi Bank (EU) 2018/1148 határozata (2018. augusztus 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes
mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül
helyezéséről (EKB/2018/21) (HL L 208., 2018.8.17., 91. o.).
(3) Az Európai Központi Bank (EU) 2016/457 határozata (2016. március 16.) a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben
garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról (EKB/2016/5) (HL L 79., 2016.3.30., 41. o.).
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2. cikk
Hatálybalépés és végrehajtás
(1) Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba,
amelyek pénzneme az euro.
(2) Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, meghozzák azokat az intézkedéseket,
amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2019. augusztus 5-étől alkalmazzák.
A nemzeti központi bankok legkésőbb 2019. június 21-ig tájékoztatják az EKB-t az ezen intézkedésekhez kapcsolódó
szövegekről és eszközökről.
3. cikk
Címzettek
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. május 10-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

