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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 mei 2009
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures
van het Eurosysteem
(ECB/2009/10)
(2009/391/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 105, lid 2,
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op arti
kel 12.1 en artikel 14.3 junctis het eerste streepje van artikel 3.1,
artikel 18 en artikel 20, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Het verwezenlijken van een gemeenschappelijk monetair
beleid vereist de definitie van de instrumenten en proce
dures voor gebruik door het Eurosysteem bestaande uit
de nationale centrale banken (NCB’s) van de lidstaten die
de euro hebben aangenomen (hierna de „deelnemende
lidstaten”), en de Europese Centrale Bank (ECB), ter uni
forme uitvoering van een dergelijk beleid in het euro
gebied.
Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betref
fende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures
van het Eurosysteem (1) dient te worden gewijzigd om
toegang tot openmarkttransacties en permanente facilitei
ten van het Eurosysteem te geven aan kredietinstellingen
in handen van de overheid en die gezien hun specifiek
institutionele aard krachtens Gemeenschapsrecht onder
worpen zijn aan toezicht dat vergelijkbaar is met de
standaarden voor toezicht door bevoegde nationale auto
riteiten,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

„Gezien hun specifieke institutionele aard krachtens Gemeen
schapsrecht kunnen financieel gezonde instellingen in de zin
van artikel 101, lid 2 van het Verdrag die onderworpen zijn
aan toezicht dat vergelijkbaar is met de standaarden voor
toezicht door bevoegde nationale autoriteiten, aanvaard wor
den als tegenpartijen. Financieel gezonde instellingen die on
derworpen zijn aan niet-geharmoniseerd toezicht door natio
nale autoriteiten dat aan vergelijkbare normen voldoet als het
geharmoniseerde Europese Unie/EER-toezicht kunnen ook als
tegenpartijen worden aanvaard, bv. bijkantoren in het euro
gebied van instellingen waarvan het hoofdkantoor zich buiten
de EER bevindt.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt op 11 mei 2009 in werking.
Artikel 3
Geadresseerden en uitvoeringsmaatregelen
1.
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van de deelnemende
lidstaten.
2.
De deelnemende NCB’s waarnaar wordt verwezen in lid 1
stellen de ECB tegen 11 mei 2009 in kennis van de maatregelen
waarmee zij voornemens zijn te voldoen aan dit richtsnoer.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 mei 2009.

Artikel 1
Wijzigingen van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7
In de eerste paragraaf van hoofdstuk 2.1 wordt de derde zin van
het tweede gedachtenstreepje als volgt vervangen:

(1) PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

