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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2019/1034 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Μαΐου 2019
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των
ασφαλειών (ΕΚΤ/2019/13)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και τα άρθρα 5.1, 12.1, 14.3 και 18.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 1
και του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 (1) η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος
μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2).

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι για τους σκοπούς του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 η
Κυπριακή Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (3).

(3)

Η αναστολή των απαιτήσεων όσον αφορά τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης για ορισμένους εμπορεύσιμους
τίτλους θα πρέπει να υπόκειται σε ρητή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

(4)

Για τους λόγους αυτούς, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 τροποποιείται ως εξής:
1. στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 διαγράφεται·
2. το άρθρο 6 διαγράφεται·
3. στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Βάσει ειδικής προς τον σκοπό αυτόν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής
διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως
κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου για όσο χρονικό διάστημα το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος συμμορ
φώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος.»·
4. στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 διαγράφεται·
5. στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 διαγράφεται·
6. τα παραρτήματα I και II διαγράφονται.
(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 της 9ης Ιουλίου 2014 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρημα
τοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/
2007/9 (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 28).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2018/1148 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων
χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/1041 (ΕΚΤ/2018/21)
(ΕΕ L 208 της 17.8.2018, σ. 91).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2016/457 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων
χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΚΤ/2016/5) (ΕΕ L 79 της 30.3.2016, σ. 41).
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Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών
με νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν από τις 5 Αυγούστου 2019. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ
τα σχετικά κείμενα και μέσα έως τις 21 Ιουνίου 2019.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 10 Μαΐου 2019.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

