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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2019/1034
af 10. maj 2019
om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende
Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2019/13)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 3.1, første led, og artikel 5.1, 12.1, 14.3 og 18.2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Styrelsesrådet har besluttet, at Den Hellenske Republik, i forbindelse med artikel 1, stk. 3, artikel 6, stk. 1, og
artikel 8 i retningslinje ECB/2014/31 (1), ikke længere anses for at være en medlemsstat i euroområdet, der er
underlagt et program fra Den Europæiske Union/Den Internationale Valutafond (2).

(2)

Styrelsesrådet har besluttet, at Republikken Cypern, i forbindelse med artikel 8 i retningslinje ECB/2014/31, ikke
længere anses for at være en medlemsstat i euroområdet, der er underlagt et program fra Den Europæiske
Union/Den Internationale Valutafond (3).

(3)

Suspensionen af kravene til grænseværdier for kreditkvalitet for visse omsættelige instrumenter er med forbehold
af en udtrykkelig afgørelse truffet af Styrelsesrådet.

(4)

Retningslinje ECB/2014/31 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje ECB/2014/31 ændres som følger:
1) I artikel 1 udgår stk. 3.
2) Artikel 6 udgår.
3) Artikel 8, stk. 2, affattes således:
»2.
På grundlag af en specifik afgørelse herom truffet af Styrelsesrådet finder Eurosystemets grænseværdier for
kreditkvalitet ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af centralre
geringen i en medlemsstat i euroområdet, der er underlagt et program fra EU/Den Internationale Valutafond, så længe
den pågældende medlemsstat efter Styrelsesrådets vurdering overholder de betingelser, der er knyttet til den
finansielle støtte og/eller det makroøkonomiske program.«
4) I artikel 8 udgår stk. 3.
5) I artikel 9 udgår stk. 3.
6) Bilag I og II udgår.
(1) Retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstrans
aktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 240 af 13.8.2014, s. 28).
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/1148 af 10. august 2018 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter
udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21) (EUT L 208 af
17.8.2018, s. 91).
(3) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er
udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2016/5) (EUT L 79 af 30.3.2016, s. 41).
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Artikel 2
Virkning og gennemførelse
1.
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater,
der har euroen som valuta.
2.
De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal træffe alle de nødvendige
foranstaltninger for at overholde denne retningslinje og anvende dem fra den 5. august 2019. De skal senest den
21. juni 2019 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. maj 2019.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB

