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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
28. november 2013,
millega muudetakse suunist EKP/2008/5 Euroopa Keskpanga välisvaluutareservi haldamise kohta
riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta
(EKP/2013/45)
(2014/114/EL)
suunis EKP/2008/5 selgelt, et euroala RKP võib taotleda,
et teatavaid haldusega seotud ülesandeid täidaks tema
eest EKP või üks või enam euroala RKPd.

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 127 lõike 2 kolmandat taanet,
(4)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2008/5 muuta,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja artikli 3.1 kolmandat taanet ning artikleid
12.1 ja 30.6,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

ning arvestades järgmist:
Artikkel 1
(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga
põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 30.1 kohaselt
kannavad keskpangad (RKPd) liikmesriikides, mille raha
ühik on euro (edaspidi „euroala RKPd”), välisvaluutare
servi Euroopa Keskpangale (EKP), kellel on täielik õigus
hoida ja hallata talle üle kantud välisvaluutareservi.

(2)

EKPSi artiklite 9.2 ja 12.1 kohaselt võib EKP oma tege
vust korraldada läbi euroala RKPde ja ta võib oma teata
vates tegevustes kasutada nende abi. Seetõttu leiab EKP,
et euroala RKPd peaksid talle üle kantud välisvaluutare
servi haldamisel tegutsema EKP agendina.

(3)

20. juuni 2008. aasta suunis EKP/2008/5 Euroopa Kesk
panga välisvaluutareservi haldamise kohta riikide kesk
pankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigus
dokumentide kohta (1) sätestab, et iga euroala RKP võib
a) osaleda EKP-le üle kantud välisvaluutareservi haldamise
tegevuses või b) halduses mitte osaleda või ühendada
halduse ühe või mitme euroala RKPga. Samas ei sätesta

(1) ELT L 192, 19.7.2008, lk 63.

Muudatus
Suunise EKP/2008/5 artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Kõikidel euroala RKPdel on õigus osaleda EKP-le üle
kantud välisvaluutareservi haldamise tegevuses. Euroala RKP
võib otsustada a) halduses mitte osaleda või b) ühendada
halduse ühe või mitme euroala RKPga. Kui euroala RKP
otsustab halduses mitte osaleda, haldab vara, mida vastupi
disel juhul oleks hallanud kõrvale jääva euroala RKP, muu
euroala RKP. Euroala RKP võib taotleda ka seda, et EKP või
muu euroala RKP võtaks üle teatavad ülesanded, ning jätta
endale EKP-le üle kantud välisvaluutareservi haldusega seotud
muud ülesanded. EKP ja asjaomane euroala RKP võivad selle
taotluse vastu võtta või tagasi lükata.”

Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub sellest euroala RKPdele teatamise
päeval.
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud euroala RKPdele.

Frankfurt Maini ääres, 28. november 2013
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

