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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 december 2009
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/18 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels
betreffende de beleenbaarheid van onderpand
(ECB/2009/24)
(2009/963/EU)
„Dit richtsnoer is van toepassing van 1 december 2008 tot
31 december 2010 of, indien dat later is, tot de vervalda
tum van de laatste 12-maands herfinancieringstransactie
die tegen 31 december 2010 wordt verricht.”.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 127, lid 2,
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 12.1 en artikel 14.3 junctis het eerste streepje van
artikel 3.1, artikel 18.2 en artikel 20, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 2
Inwerkingtreding
1.
Dit richtsnoer wordt van kracht twee dagen na zijn be
kendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
2.

Het is vanaf 1 januari 2010 van toepassing.

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank
(ECB) heeft besloten de verruiming van bepaalde beleen
baarheidscriteria voor onderpand zoals vastgelegd in
Richtsnoer ECB/2008/18 van 21 november 2008 betref
fende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de
beleenbaarheid van onderpand (1) te verlengen.

1.
Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken
(NCB’s) van de deelnemende lidstaten.

Bijgevolg is het noodzakelijk Richtsnoer ECB/2008/18
dienovereenkomstig te wijzigen,

2.
De NCB’s stellen de ECB in kennis hoe zij voornemens
zijn aan dit richtsnoer te voldoen.

Artikel 3
Geadresseerden en uitvoeringsmaatregelen

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtsnoer ECB/2008/18 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 10, lid 2, wordt vervangen door de volgende tekst:

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 december 2009.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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