L 139/34

ET

Euroopa Liidu Teataja

5.6.2009

SUUNISED

EUROOPA KESKPANK
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,
28. mai 2009,
millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta
eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele
(EKP/2009/11)
(2009/429/EÜ)
ühingud ja teised emitendid) ja, muude emitendigruppide
osas, kui väärtpaberid kuuluvad V likviidsuskategooriasse
(varaga tagatud väärtpaberid); ii) varasid hoitakse erandi
tult kliendi endise või praeguse personali pensionide või
nendega seotud kohustuste täitmiseks; iii) sihtotstarbe
lised kontod, mille klient on avanud eurosüsteemi liikme
juures avaliku sektori kohustuste ajatamiseks rahvusva
heliste lepingute raames, ja iv) muud eurodes vääringus
tatud varad, mida aeg-ajalt otsustab EKP nõukogu.”

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 23,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Kahetasemelise süsteemi asendamine ühtse kõlbliku taga
tise raamistikuga kõikide eurosüsteemi krediiditehingute
jaoks tingib reservide mõiste muutmise 7. aprilli
2006. aasta suunises EKP/2006/4 eurosüsteemi reservi
haldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele
keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organi
satsioonidele (1).

2) Artikli 2 lõike 4 punkt b asendatakse järgmisega:
„b) tähtajalise hoiustamise teenused:
— agendina või

Suunist EKP/2006/4 tuleb muuta ka selleks, et sätestada
konkreetne eurosüsteemi standarditud reservihaldus
teenus, s.t sisse viia tähtajalise hoiuse teenuse osutamine
endal nimel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Suunist EKP/2006/4 muudetakse järgmiselt:

— enda nimel;”
Artikkel 2
1.
Käesolev suunis on adresseeritud euro kasutusele võtnud
liikmesriikide keskpankadele.
2.

Käesolev suunis jõustub 1. juulil 2009.

1) Artiklis 1 asendatakse reservide mõiste järgmisega:
„— reservid – kliendi nõuetele vastav eurodes vääringustatud
vara, s.o sularaha ja väärtpaberid, mis kuuluvad eurosüs
teemi kõlblike varade andmebaasis, mis hõlmab eurosüs
teemi krediiditehingute jaoks kõlblikud varad, määrat
letud ühtsesse raamistikku ja mida avaldatakse ja ajako
hastatakse iga päev EKP veebilehel, välja arvatud juhud,
kui: i) väärtpaberid kuuluvad emitendigruppi 3 (s.t äri

(1) ELT L 107, 20.4.2006, lk 54.
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