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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 7. maj 2009
om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og
procedurer
(ECB/2009/10)
(2009/391/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første led,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1 og 14.3, sammenholdt med artikel 3.1, første led,
artikel 18 og artikel 20, første afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves definition
af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af
Eurosystemet bestående af de nationale centralbanker i de
medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende
benævnt »de deltagende medlemsstater«), og Den Europæ
iske Centralbank (ECB), således at denne politik kan
gennemføres på en ensartet måde inden for euroområdet.
Der bør foretages ændringer af retningslinje ECB/2000/7
af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske
instrumenter og procedurer (1) for at give adgang til
Eurosystemets markedsoperationer og stående faciliteter
for kreditinstitutter, som i betragtning af deres særlige
institutionelle karakter i henhold til fællesskabsretten er
underkastet kontrol af en standard, som er sammenlig
nelig med tilsyn af en kompetent national myndighed —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

»I betragtning af deres særlige institutionelle karakter i
henhold til fællesskabslovgivningen kan økonomisk velfunde
rede institutter som defineret i artikel 101, stk. 2, i traktaten,
der er underlagt kontrol efter en standard, som er sammen
lignelig med tilsyn af en kompetent national myndighed, få
adgang som modparter. Økonomisk velfunderede institutter,
der er underlagt ikke-harmoniseret tilsyn af nationale
myndigheder efter en standard, der er sammenlignelig med
harmoniseret EU/EØF-tilsyn, kan også få adgang som
modparter, fx filialer inden for euroområdet af institutter
med hjemsted uden for EØF.«
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne retningslinje træder i kraft den 11. maj 2009.
Artikel 3
Adressater og gennemførelsesbestemmelser
1.
Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemssta
ters nationale centralbanker.
2.
De i stk. 1 angivne nationale centralbanker skal senest den
11. maj 2009 fremsende til ECB de foranstaltninger, hvormed
de tilsigter at opfylde denne retningslinje.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. maj 2009.

Artikel 1
Ændringer til bilag I i afgørelse ECB/2000/7

For ECB's Styrelsesråd

I kapitel 2.1, første afsnit, erstattes tredje punktum i andet led af
følgende:

Jean-Claude TRICHET
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