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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Δεκεμβρίου 2009
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των
κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών
(ΕΚΤ/2009/24)
(2009/963/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

«Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται από την 1η
Δεκεμβρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή έως την
ημερομηνία λήξης της τελευταίας πράξης αναχρηματοδότησης
δωδεκάμηνης διάρκειας, η διενέργεια της οποίας αρχίζει το
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, εφόσον η ως άνω ημε
ρομηνία λήξης έπεται.»

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,
το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 12.1
και 14.3, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το
άρθρο 18.2 και το άρθρο 20 πρώτη παράγραφος,

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει δύο
ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να παρατείνει χρονικά την αποδοχή
ορισμένων διευρυμένων κριτηρίων καταλληλότητας όσον
αφορά τις ασφάλειες, τα οποία ορίζονται στην κατευθυντή
ρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18 της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχε
τικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν
την καταλληλότητα των ασφαλειών (1).
Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18 πρέ
πει να τροποποιηθεί αναλόγως,

2.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.
Άρθρο 3
Αποδέκτες και μέτρα εφαρμογής

1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των συμμετεχόντων κρατών μελών.
2.
Οι ΕθνΚΤ γνωστοποιούν στην ΕΚΤ τα μέσα διά των οποίων
προτίθενται να συμμορφωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια
γραμμή.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Φρανκφούρτη, 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/18 τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 10 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(1) ΕΕ L 314 της 25.11.2008, σ. 14.

