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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2009. május 7.)
az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás
módosításáról
(EKB/2009/10)
(2009/391/EK)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdé
sére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. és
14.3. cikkére, a 3.1. cikk első francia bekezdésével, a 18. cikkel
és a 20. cikk első bekezdésével együtt,
mivel:
(1)

(2)

Az egységes monetáris politika elérése magával vonja
azon eszközök és eljárások meghatározását, amelyeket
az eurót bevezetett tagállamok (a továbbiakban: részt
vevő tagállamok) nemzeti központi bankjaiból („NKBk”) és az Európai Központi Bankból („EKB”) álló euro
rendszernek használnia kell annak érdekében, hogy e
politika végrehajtása az euroövezetben egységes módon
történjen.
Módosítani kell az eurorendszer monetáris politikai
eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i
EKB/2000/7 iránymutatást (1) annak érdekében, hogy az
eurorendszer nyíltpiaci műveleteihez és jegybanki rendel
kezésre állásához olyan hitelintézetek is hozzáférhes
senek, amelyek a közösségi jog szerinti sajátos intéz
ményi jellegükre tekintettel az illetékes nemzeti ható
ságok általi felügyelethez hasonlítható szintű ellenőrzés
alatt állnak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

„Ügyfélnek tekinthetők – a közösségi jog szerinti sajátos
intézményi jellegükre figyelemmel – a Szerződés
101. cikkének (2) bekezdése értelmében vett, rendezett pénz
ügyi helyzetű olyan intézmények, amelyek az illetékes
nemzeti hatóságok általi felügyelethez hasonlítható szintű
ellenőrzés alatt állnak. Ugyancsak ügyfélnek tekinthetők a
rendezett pénzügyi háttérrel rendelkező és a harmonizált
EU/EGT felügyelethez hasonló szintű, nem egységesített,
nemzeti hatóságok által végzett felügyelet alá tartozó intéz
mények is, mint például az EGT-n kívüli székhellyel rendel
kező intézményeknek az euroövezetben létrehozott fiókte
lepei.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás 2009. május 11-én lép hatályba.
3. cikk
Címzettek és végrehajtási intézkedések
(1)
Ezen iránymutatás címzettjei a részt vevő tagállamok
NKB-i.
(2)
Az (1) bekezdésben említett NKB-k 2009. május 11-ig
megküldik az EKB-nak azokat az intézkedéseket, amelyekkel
ennek az iránymutatásnak meg kívánnak felelni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. május 7-én.

1. cikk
Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének módosítása
A 2.1. szakasz első bekezdésében a második francia bekezdés
harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

(1) HL L 310., 2000.12.11., 1. o.

az EKB Kormányzótanácsa nevében
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