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WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 7 maja 2009 r.
zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu
(EBC/2009/10)
(2009/391/WE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego
art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 tiret
pierwsze, art. 18 oraz art. 20 akapit pierwszy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefi
niowania instrumentów i procedur, które mają być stoso
wane przez Eurosystem składający się z krajowych
banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które
przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi
państwami członkowskimi”) oraz Europejskiego Banku
Centralnego (EBC), tak aby możliwe było prowadzenie
polityki pieniężnej w jednolity sposób w całej strefie
euro.
W wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu (1) należy wprowadzić zmiany, w których
wyniku operacje otwartego rynku oraz operacje kredy
towo-depozytowe Eurosystemu staną się dostępne dla
instytucji kredytowych, które – ze względu na swój
specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólno
towym – podlegają kontroli o standardzie porówny
walnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe
organy krajowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

„Ze względu na specyficzny charakter instytucjonalny
w prawie wspólnotowym oraz podleganie kontroli
o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego
przez właściwe organy krajowe, instytucje, o których mowa
w art. 101 ust. 2 Traktatu, mogą być akceptowane jako
kontrahenci, o ile znajdują się w dobrej sytuacji finansowej.
Jako kontrahenci mogą również być akceptowane instytucje,
które znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i podlegają
niezharmonizowanemu nadzorowi krajowemu o standardzie
porównywalnym do zharmonizowanego nadzoru UE/EOG,
na przykład utworzone w strefie euro oddziały instytucji
posiadających rzeczywistą siedzibę poza EOG.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 11 maja 2009 r.
Artykuł 3
Adresaci i środki wykonawcze
1.
Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących
państw członkowskich.
2.
Do dnia 11 maja 2009 r. KBC, o których mowa w ust. 1,
informują EBC o środkach, za pomocą których zamierzają
zastosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 maja 2009 r.

Artykuł 1
Zmiany w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7

W imieniu Rady Prezesów EBC

W pkt 2.1 akapit pierwszy tiret drugie, trzecie zdanie otrzymuje
brzmienie:

Jean-Claude TRICHET
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