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EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1034
2019 m. gegužės 10 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su
Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2019/13)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

Valdančioji taryba nusprendė, kad, taikant Gairių ECB/2014/31 (1) 1 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir
8 straipsnį, Graikijos Respublika nebelaikoma euro zonos valstybe nare, kuriai taikoma Europos Sąjungos/Tarp
tautinio valiutos fondo programa (2);

(2)

Valdančioji taryba nusprendė, kad, taikant Gairių ECB/2014/31 8 straipsnį, Kipro Respublika nebelaikoma euro
zonos valstybe nare, kuriai taikoma Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programa (3);

(3)

kredito kokybės minimalių ribų reikalavimų suspendavimas tam tikroms antrinę rinką turinčioms priemonėms
turėtų būti priimamas remiantis aiškiu Valdančiosios tarybos sprendimu;

(4)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2014/31,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2014/31 iš dalies keičiamos taip:
1. 1 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
2. 6 straipsnis išbraukiamas;
3. 8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Vadovaujantis konkrečiu Valdančiosios tarybos sprendimu šiuo klausimu, antrinę rinką turinčioms skolos
priemonėms, kurias išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybės narės, kuriai taikoma Europos
Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programa, centrinė Vyriausybė, netaikoma Eurosistemos kredito kokybės
minimali riba, kol Valdančioji taryba laiko, kad tokia valstybė narė vykdo finansinės paramos ir (arba) makroeko
nominės programos sąlygas.“;
4. 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
5. 9 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
6. I ir II priedai išbraukiami.
(1) 2014 m. liepos 9 d. Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir
įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).
(2) 2018 m. rugpjūčio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai
garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinimo (ECB/2018/21) (OL L 208,
2018 8 17, p. 91).
(3) 2016 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų
antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2016/5) (OL L 79, 2016 3 30, p. 41).
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2 straipsnis
Įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams
centriniams bankams.
2.
Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms
vykdyti ir jas taikyti nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir
priemones ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 21 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. gegužės 10 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
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