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OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 7. května 2009,
kterými se mění obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému
(ECB/2009/10)
(2009/391/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 105 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1 a 14.3
ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou, článkem 18 a čl. 20 prvním
odstavcem tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení
nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který
je tvořen národními centrálními bankami členských
států, jež přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské
státy“), a Evropskou centrální bankou (ECB), za účelem
provádění této politiky jednotným způsobem v celé euro
zóně.
Obecné zásady ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000
o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1)
je třeba změnit, aby byl přístup k operacím na volném
trhu a stálým facilitám Eurosystému umožněn úvěrovým
institucím, které s ohledem na svou zvláštní institucio
nální povahu podle práva Společenství podléhají
kontrole, která je srovnatelná s dohledem ze strany
příslušných vnitrostátních orgánů,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

„S ohledem na svou zvláštní institucionální povahu podle
práva Společenství mohou být jako protistrany přijaty insti
tuce ve smyslu čl. 101 odst. 2 Smlouvy, které jsou finančně
zdravé a podléhají kontrole, jež je srovnatelná s dohledem ze
strany příslušných vnitrostátních orgánů. Jako protistrany
mohou být rovněž přijaty finančně zdravé instituce podléha
jící neharmonizovanému dohledu ze strany vnitrostátních
orgánů, jenž je srovnatelný s harmonizovaným dohledem
v rámci EU/EHP, například pobočky zřízené v eurozóně insti
tucemi, které mají své ústředí mimo EHP.“
Článek 2
Vstup v platnost
Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 11. května 2009.
Článek 3
Určení a prováděcí opatření
1.
Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním
bankám zúčastněných členských států.
2.
Národní centrální banky uvedené v odstavci 1 zašlou ECB
do 11. května 2009 opatření, jimiž hodlají dosáhnout souladu
s těmito obecnými zásadami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. května 2009.

Článek 1
Změna přílohy I obecných zásad ECB/2000/7
V prvním odstavci oddílu 2.1 se třetí věta druhé odrážky nahra
zuje tímto:

(1) Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.
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