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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Μαΐου 2009
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
(ΕΚΤ/2009/10)
(2009/391/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 105 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 και το άρθρο 20 πρώτη παράγραφος,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

«Λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα βάσει του κοι
νοτικού δικαίου, οικονομικώς εύρωστα ιδρύματα κατά την έννοια
του άρθρου 101 παράγραφος 2 της συνθήκης, τα οποία υπόκει
νται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκούν αρμόδιες
εθνικές αρχές, μπορούν να γίνονται δεκτά ως αντισυμβαλλόμενοι.
Ως αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να γίνονται δεκτά και οικονομι
κώς εύρωστα ιδρύματα που υπόκεινται σε μη εναρμονισμένη
εποπτεία, η οποία ασκείται από εθνικές αρχές και είναι συγκρί
σιμη με την εναρμονισμένη εποπτεία στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, π.χ.
εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ υποκαταστήματα πιστωτικών
ιδρυμάτων που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ.».
Άρθρο 2

Η επίτευξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται
την ανάγκη καθορισμού των μέσων και διαδικασιών που θα
χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής τα «συμμετέχοντα κράτη
μέλη») και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενόψει
της ομοιόμορφης εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής σε ολό
κληρη τη ζώνη του ευρώ.
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7, της 31ης Αυγού
στου 2000, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομι
σματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1), θα πρέπει να
τροποποιηθεί, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στις
πράξεις ανοικτής αγοράς και τις πάγιες διευκολύνσεις του
Ευρωσυστήματος σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία, λόγω του
ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα βάσει του κοινοτικού
δικαίου, υπόκεινται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία
που ασκείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 11η Μαΐου
2009.
Άρθρο 3
Αποδέκτες και μέτρα εφαρμογής
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ
των συμμετεχόντων κρατών μελών.
2.
Οι ΕθνΚΤ της παραγράφου 1 αποστέλλουν στην ΕΚΤ έως την
11η Μαΐου 2009 τα μέτρα διά των οποίων προτίθενται να συμ
μορφωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Φρανκφούρτη, 7 Μαΐου 2009.

Άρθρο 1
Τροποποίηση του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας
γραμμής ΕΚΤ/2000/7
Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας 2.1 η τρίτη πρόταση της
δεύτερης περίπτωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.

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

