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RICHTSNOER (EU) 2019/1034 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 mei 2019
houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen
betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand
(ECB/2019/13)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name het
artikel 3.1, eerste streepje, en de artikelen 5.1, 12.1, 14.3 en 18.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad van bestuur heeft besloten dat voor de toepassing van artikel 1, lid 3, artikel 6, lid 1, en artikel 8 van
Richtsnoer ECB/2014/31 (1) de Helleense Republiek niet langer wordt beschouwd als een eurogebiedlidstaat
waarop een programma van de Europese Unie/het Internationaal Monetair Fonds van toepassing is (2).

(2)

De Raad van bestuur heeft besloten dat voor de toepassing van artikel 8 van Richtsnoer ECB/2014/31 de
Republiek Cyprus niet langer wordt beschouwd als een lidstaat waarop een programma van de Europese Unie/het
Internationaal Monetair Fonds van toepassing is (3).

(3)

De opschorting van de vereisten voor kredietkwaliteitsdrempels voor bepaalde verhandelbare instrumenten moet
bij uitdrukkelijk besluit van de Raad van bestuur geschieden.

(4)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2014/31 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2014/31 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 1 wordt lid 3 geschrapt.
2) Artikel 6 wordt geschrapt.
3) In artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:
"2.
Overeenkomstig een daartoe strekkend besluit van de Raad van bestuur is de kredietkwaliteitsdrempel van het
Eurosysteem niet van toepassing op verhandelbare schuldbewijzen die zijn uitgegeven door, dan wel volledig worden
gegarandeerd door centrale regeringen van eurogebiedlidstaten uit hoofde van een programma van de Europese
Unie/het Internationaal Monetair Fonds, zolang de Raad van bestuur van oordeel is dat een dergelijke lidstaat voldoet
aan de voorwaarde voor het programma inzake financiële steun en/of het macro-economische programma.".
4) In artikel 8 wordt lid 3 geschrapt.
5) In artikel 9 wordt lid 3 geschrapt.
6) Bijlagen I en II worden geschrapt.
(1) Richtsnoer ECB/2014/31 van 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het
Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (PB L 240 13.8.2014 van, blz. 28).
(2) Besluit (EU) 2018/1148 van de Europese Centrale Bank van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense
Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/1041
(ECB/2018/21) (PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91).
(3) Besluit (EU) 2016/457 van de Europese Centrale Bank van 16 maart 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus
uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten (ECB/2016/5) (PB L 79 van 30.3.2016, blz. 41).
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Artikel 2
Inwerkingtreding en implementatie
1.
Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de lidstaten die
de euro als munt hebben.
2.
De nationale centrale banken de lidstaten die de euro als munt hebben, nemenn de nodige maatregelen om aan dit
richtsnoer te voldoen en passen die maatregelen met ingang 5 augustus 2019 toe. Zij stellen de ECB uiterlijk op 21 juni
2019 in kennis van de met die maatregelen verband houdende teksten en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 mei 2019.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

