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НАСОКИ

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 28 май 2009 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в
евро от Евросистемата на централни банки и държави извън Еврозоната и на международни
организации
(ЕЦБ/2009/11)
(2009/429/ЕО)
категорията „емитенти — група 3“ (като корпоративни
и други емитенти) и — за останалите групи емитенти,
ценните
книжа,
попадащи
в
„категория
на
ликвидност V“ (ценни книжа, обезпечени с активи);
ii) активите, държани единствено за изпълнение на
пенсионни и свързани с тях задължения на клиента
към негов бивш или настоящ персонал; iii) специалните
сметки, открити от клиент при член на Евросистемата за
разсрочване на държавен дълг в рамките на между
народни споразумения; iv) други такива категории
активи, деноминирани в евро, за които се взема
решение от Управителния съвет.“

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално
членове 12.1, 14.3 и 23 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Замяната на двустепенната система с единната рамка за
допустимо обезпечение, общо за всички кредитни
операции в Евросистемата, налага изменение на опреде
лението за „резерви“ в Насоки ЕЦБ/2006/4 от
7 април 2006 г. относно предоставянето на услуги за
управление на резерви в евро от Евросистемата на
централни банки и държави извън Еврозоната и на
международни организации (1).

2. Член 2, параграф 4, буква б) се заменя със следното:
„б) услуги по срочни депозити като:

Насоки ЕЦБ/2006/4 следва също да бъдат изменени, за да
установят една специфична стандартизирана услуга за
управление на резерви от Евросистемата, т.е. за да
въведат услуги по срочни депозити като титуляр,

— агент, или
— титуляр;“
Член 2

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Насоки ЕЦБ/2006/4 се изменят, както следва:
1. Определението за „резерви“ в член 1 се заменя със следното:
„— „резерви“ означава допустими и деноминирани в евро
активи на клиент, т.е. паричните наличности и всички
ценни книжа, включени в единната рамка от базата
данни
на
допустими
активи
на
Евросистемата, която съдържа допустимите за кредитните
операции на Евросистемата активи, и която се
публикува и ежедневно актуализира на уебсайта на
ЕЦБ, с изключение на: i) ценните книжа, попадащи в

(1) ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 54.

1.
Адресати на настоящите насоки са националните
централни банки на държавите-членки, които са приели еврото.
2.

Настоящите насоки влизат в сила на 1 юли 2009 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 май 2009 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

