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EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 7 maj 2009
om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden
(ECB/2009/10)
(2009/391/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1 och 14.3
i förening med artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 18 och
artikel 20 första stycket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

För att förverkliga en gemensam penningpolitik krävs
definitioner av de instrument och förfaranden som an
vänds av Eurosystemet, som består av de nationella cen
tralbankerna i de medlemsstater som infört euron (nedan
kallade deltagande medlemsstater) och Europeiska central
banken (ECB), så att tillämpningen av penningpolitiken
kan bli enhetlig i euroområdet.
Riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Euro
systemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1)
bör ändras så att kreditinstitut, som på grund av sin
specifika institutionella karaktär enligt gemenskapsrätten
omfattas av tillsyn som är likvärdig med den tillsyn som
de behöriga nationella myndigheterna utför, erhåller till
träde till Eurosystemets öppna marknadstransaktioner
och stående faciliteter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

”Mot bakgrund av sin specifika institutionella karaktär enligt
gemenskapsrätten kan finansiellt solida institut som avses i
artikel 101.2 i fördraget, och som står under likvärdig tillsyn
som den tillsyn som behöriga nationella myndigheter utövar,
godkännas som motparter. Finansiellt solida institut som står
under en icke-harmoniserad tillsyn av nationella myndigheter
som håller en likvärdig standard som den harmoniserade
EU/EES-tillsynen kan också godkännas som motparter, t.ex.
filialer i euroområdet till institut som har sitt huvudkontor
utanför EES.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft den 11 maj 2009.
Artikel 3
Adressater och genomförandeåtgärder
1.
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna
i de deltagande medlemsstaterna.
2.
De nationella centralbankerna som avses i punkt 1 ska
senast den 11 maj 2009 underrätta ECB om de åtgärder de
avser vidta för att följa denna riktlinje.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 maj 2009.

Artikel 1
Ändringar av bilaga I till riktlinje ECB/2000/7

På ECB-rådets vägnar

I avsnitt 2.1 första stycket andra strecksatsen ska tredje me
ningen ersättas med följande:

Jean-Claude TRICHET
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