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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 28ης Μαΐου 2009
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός
ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς
(ΕΚΤ/2009/11)
(2009/429/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 23,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η αντικατάσταση του συστήματος των δύο βαθμίδων από το
ενιαίο πλαίσιο για τις αποδεκτές ασφάλειες, το οποίο είναι
κοινό για όλες τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήμα
τος, απαιτεί την τροποποίηση του ορισμού της έννοιας «συ
ναλλαγματικά διαθέσιμα» στην κατευθυντήρια γραμμή
ΕΚΤ/2006/4, της 7ης Απριλίου 2006, σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων
σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και
χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (1).
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 θα πρέπει να τροπο
ποιηθεί και προκειμένου να συμπεριλάβει ρύθμιση σχετικά με
μια ειδική τυποποιημένη υπηρεσία διαχείρισης συναλλα
γματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος, δηλαδή να εισ
αγάγει μία υπηρεσία προθεσμιακών καταθέσεων ιδίω ονό
ματι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, ο ορισμός της έννοιας «συναλλαγματικά διαθέ
σιμα» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— ως “συναλλαγματικά διαθέσιμα” νοούνται τα αποδεκτά
περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ του πελάτη, δηλαδή τα
μετρητά και όλοι οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στο ενιαίο
πλαίσιο που αποτυπώνεται στη βάση δεδομένων αποδεκτών
περιουσιακών στοιχείων του Ευρωσυστήματος, η οποία
περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αποδεκτά για
τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και η οποία

(1) ΕΕ L 107 της 20.4.2006, σ. 54.

δημοσιεύεται και ενημερώνεται καθημερινά στον δικτυακό
τόπο της ΕΚΤ, με εξαίρεση όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) τους τίτλους που εμπίπτουν στην “κατηγορία εκδοτών 3”
(δηλ. εταιρείες και λοιποί εκδότες) και, για τις λοιπές κατη
γορίες εκδοτών, τους τίτλους που εμπίπτουν στην “κατηγο
ρία ρευστότητας V” (τίτλοι που προέρχονται από τιτλο
ποίηση), ii) τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται απο
κλειστικά για τον σκοπό της εκπλήρωσης των συνταξιοδο
τικών και συναφών υποχρεώσεων του πελάτη έναντι του
πρώην ή νυν προσωπικού του, iii) τους λογαριασμούς που
ανοίγονται σε μέλος του Ευρωσυστήματος από πελάτη
ειδικά για τους σκοπούς αναδιάρθρωσης δημόσιου χρέους
στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, iv) κάθε άλλη κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως εκάστοτε αποφασί
ζεται από το διοικητικό συμβούλιο.».
2. Το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«β) υπηρεσία προθεσμιακών καταθέσεων:
— υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου ή
— ιδίω ονόματι·».
Άρθρο 2
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ.
2.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η
Ιουλίου 2009.

Φρανκφούρτη, 28 Μαΐου 2009.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

