LT

2009 5 19

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/99

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2009 m. gegužės 7 d.
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų
(ECB/2009/10)
(2009/391/EB)
„Atsižvelgiant į jų ypatingą institucinį pobūdį pagal Bendrijos
teisę, finansiškai patikimos įstaigos, kaip apibrėžta Sutarties
101 straipsnio 2 dalyje, kurioms taikomi tokie patikrinimai,
kurie yra panašūs į kompetentingų nacionalinių institucijų
priežiūrą, gali būti kitomis sandorių šalimis. Finansiškai pati
kimos įstaigos, kurioms taikoma nesuderinta nacionalinių
institucijų priežiūra, panaši į suderintą ES arba EEE priežiūrą,
taip pat gali būti kitomis sandorių šalimis, pavyzdžiui, įstaigų,
kurių pagrindinė buveinė yra už EEE ribų, filialai, įsteigti euro
zonoje.“

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
105 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14
straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka,
18 straipsniu ir 20 straipsnio pirma pastraipa,
kadangi:
(1)

(2)

Siekiant bendros pinigų politikos reikia apibrėžti prie
mones ir procedūras, kuriomis naudosis Eurosistema,
susidedanti iš eurą įsivedusių valstybių narių (toliau –
dalyvaujančios valstybės narės) nacionalinių centrinių
bankų (NCB) ir Europos centrinio banko (ECB), kad
įgyvendintų tokią politiką vienodu būdu visoje euro
zonoje.
Reikėtų iš dalies pakeisti 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gaires
ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių
ir procedūrų (1), leidžiant kredito įstaigų, kurioms dėl jų
ypatingo institucinio pobūdžio pagal Bendrijos teisę
taikomi tokie patikrinimai, kurie yra panašūs į kompe
tentingų nacionalinių institucijų priežiūrą, prieigą prie
Eurosistemos atviros rinkos operacijų ir nuolatinių gali
mybių,

2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja 2009 m. gegužės 11 d.
3 straipsnis
Adresatai ir įgyvendinančios priemonės
1.

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

2.
1 dalyje nurodyti NCB iki 2009 m. gegužės 11 d.
atsiunčia ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. gegužės 7 d.

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Gairių ECB/2000/7 I priedo dalinis pakeitimas
2.1 skirsnio pirmos pastraipos antros įtraukos trečias sakinys
pakeičiamas taip:

(1) OL L 310, 2000 12 11, p. 1.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
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