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НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 10 декември 2009 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/18 относно временни изменения на правилата по отношение на
допустимостта на обезпечения
(ЕЦБ/2009/24)
(2009/963/ЕС)
„Настоящите насоки се прилагат от 1 декември 2008 г. до
31 декември 2010 г. или до датата на падежа на
последната 12-месечна операция по рефинансиране,
осъществена на 31 декември 2010 г., според това коя от
двете дати е по-късна.“

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
12.1 и член 14.3 във връзка с първото тире от член 3.1, член
18.2 и първия параграф на член 20 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Управителният съвет на Европейската централна банка
(ЕЦБ) реши да удължи срока на разширяването на
някои критерии за допустимост на обезпечения, пред
видени в Насоки ЕЦБ/2008/18 от 21 ноември 2008 г.
относно временни изменения на правилата по отношение
на допустимостта на обезпечения (1).
Поради това е необходимо Насоки ЕЦБ/2008/18 да бъдат
съответно изменени,

Член 2
Влизане в сила
1.
Настоящите насоки влизат в сила два дни след публику
ването им в Официален вестник на Европейския съюз.
2.

Те се прилагат от 1 януари 2010 г.
Член 3
Адресати и мерки за изпълнение

1.
Адресати на настоящите насоки са националните
централни банки (НЦБ) на участващите държави-членки.
2.
НЦБ уведомяват ЕЦБ за средствата, чрез които възна
меряват да изпълняват изискванията на настоящите насоки.

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Насоки ЕЦБ/2008/18 се изменят, както следва:
Параграф 2 на член 10 се заменя със следния текст:

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 декември 2009 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET
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