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ORIENTAREA (UE) 2019/1034 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 mai 2019
de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de
operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2019/13)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1
prima liniuță și articolele 5.1, 12.1, 14.3 și 18.2,
întrucât:
(1)

Consiliul guvernatorilor a decis că, în sensul articolului 1 alineatul (3), al articolului 6 alineatul (1) și al articolului
8 din Orientarea BCE/2014/31 (1), Republica Elenă nu mai este considerată stat membru din zona euro aflat întrun program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional (2).

(2)

Consiliul guvernatorilor a decis că, în sensul articolului 8 din Orientarea BCE/2014/31, Republica Cipru nu mai
este considerată stat membru din zona euro aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar
Internațional (3).

(3)

Suspendarea cerințelor pentru pragurile de calitate a creditului pentru anumite instrumente tranzacționabile ar
trebui să facă obiectul unei decizii explicite a Consiliului guvernatorilor.

(4)

Prin urmare, Orientarea BCE/2014/31 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificări
Orientarea BCE/2014/31 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se elimină.
2. Articolul 6 se elimină.
3. La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) În temeiul unei decizii specifice a Consiliului guvernatorilor în acest sens, pragul de calitate a creditului din
Eurosistem nu se aplică titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de administrația centrală
a unui stat membru din zona euro aflat într-un program al Uniunii Europene sau al Fondului Monetar Internațional,
în măsura în care Consiliul guvernatorilor consideră că respectivul stat membru îndeplinește condiționalitatea
prevăzută de programul de susținere financiară și/sau de programul macroeconomic.”
4. La articolul 8, alineatul (3) se elimină.
5. La articolul 9, alineatul (3) se elimină.
6. Anexele I și II se elimină.
(1) Orientarea BCE/2014/31 din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și
eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 240, 13.8.2014, p. 28).
(2) Decizia (UE) 2018/1148 a Băncii Centrale Europene din 10 august 2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzac
ționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21) (JO L 208,
17.8.2018, p. 91).
(3) Decizia (UE) 2016/457 a Băncii Centrale Europene din 16 martie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacțio
nabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (BCE/2016/5) (JO L 79, 30.3.2016, p. 41).
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Articolul 2
Producerea de efecte și punerea în aplicare
(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre
a căror monedă este euro.
(2) Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea
prezentei orientări și le aplică de la 5 august 2019. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri
până cel târziu la 21 iunie 2019.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 10 mai 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

