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RETNINGSLINJER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 28. maj 2009
om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende
forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og
internationale organisationer
(ECB/2009/11)
(2009/429/EF)
som hører under »udstedergruppe 3« (dvs. virksomheder
og andre udstedere), og, for de øvrige udstedergruppers
vedkommende, de værdipapirer, der hører under »likvi
ditetskategori V« (værdipapirer af asset-backed typen); ii)
aktiver, som udelukkende besiddes med det formål at
opfylde kundens pensionsforpligtelser og relaterede
forpligtelser over for dennes tidligere eller nuværende
personale; iii) særlige konti, som er oprettet hos et
medlem af Eurosystemet af en kunde til brug for omlæg
ning af offentlig gæld inden for rammerne af internati
onale aftaler; og iv) andre kategorier af eurodenomine
rede aktiver, som Styrelsesrådet til enhver tid træffer
beslutning om.«

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, 14.3 og 23, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Erstatningen af det system med to lister med den fælles
ramme for belånbare aktiver til sikkerhedsstillelse, som er
fælles for alle Eurosystemets kreditoperationer, kræver en
ændring af definitionen af »valutareserver« i retningslinje
ECB/2006/4 af 7. april 2006 om Eurosystemets levering
af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver
i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet
og internationale organisationer (1).

2) Artikel 2, nr. 4), litra b), erstattes af følgende:

Retningslinje ECB/2006/4 bør også ændres for at mulig
gøre anvendelse af en særlig standardiseret tjenesteydelse
vedrørende forvaltning af valutareserver, nemlig indfø
relsen af tjenesteydelser vedrørende tidsindskud i eget
navn —

»b) tjenesteydelser vedrørende tidsindskud
— i kommission eller
— i eget navn«.
Artikel 2

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Retningslinje ECB/2006/4 ændres som følger:
1) I artikel 1 erstattes definitionen af »valutareserver« af
følgende:
»— forstås ved »valutareserver«: kundens godkendte eurode
nominerede aktiver, dvs. kontanter og alle værdipapirer,
der fremgår af den fælles ramme i Eurosystemets data
base over godkendte aktiver, som indeholder de aktiver,
der er belånbare i forbindelse med Eurosystemets kredit
operationer, og som offentliggøres og opdateres dagligt
på ECB's websted, undtagen: i) begge de værdipapirer,

(1) EUT L 107 af 20.4.2006, s. 54.

1.
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker
i de medlemsstater, der har indført euroen.
2.

Denne retningslinje træder i kraft den 1. juli 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 28. maj 2009.
For ECB's Styrelsesråd
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

