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SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 28 päivänä toukokuuta 2009,
eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten
maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille
annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta
(EKP/2009/11)
(2009/429/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja
23 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kahden listan järjestelmän korvaaminen kaikkiin eurojär
jestelmän luotto-operaatioihin sovellettavalla hyväksyttä
vien vakuuksien yhteislistalla edellyttää eurojärjestelmän
euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta
euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euro
alueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjes
töille 7 päivänä huhtikuuta 2006 annetuissa suuntavii
voissa EKP/2006/4 (1) olevan ”varantojen” määritelmän
muuttamista.
Suuntaviivoja EKP/2006/4 olisi myös muutettava, jotta
mahdollistettaisiin erityiset yhdenmukaistetut eurojärjes
telmän varannonhallintapalvelut eli päämiehen ominai
suudessa toteutettavat määräaikaistalletuksia koskevat
palvelut,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutetaan suuntaviivoja EKP/2006/4 seuraavasti:

den tietokannassa, lukuun ottamatta seuraavia: i) ’liikkee
seenlaskijaryhmä 3:n’ (yritykset ja muut liikkeeseenlaski
jat) piiriin kuuluvat arvopaperit ja muiden liikkeeseenlas
kijaryhmien osalta ’likviditeettiluokka V:n’ (omaisuusva
kuudelliset arvopaperit) piiriin kuuluvat arvopaperit, ii)
varat, joita hallitaan ainoastaan sellaisten eläkevelvoittei
den ja eläkkeisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi,
jotka asiakkaalla on entistä tai nykyistä henkilökuntaa
kohtaan, iii) tiettyä tarkoitusta varten osoitetut tilit, jotka
eurojärjestelmän jäsen on avannut asiakkaalle julkisen
velan uudelleenjärjestämiseksi kansainvälisten sopimus
ten puitteissa, ja iv) muut EKP:n neuvoston ajoittain
päättämät euromääräisten varojen luokat.”
2) Korvataan 2 artiklan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) määräaikaistalletuksia koskevat palvelut:
— edustajan välityksellä, tai
— päämiehen ominaisuudessa,”.
2 artikla
1.
Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden
jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.
2.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta
2009.

1) Korvataan 1 artiklassa oleva ”varantojen” määritelmä seuraa
vasti:
”— ’varannoilla’ tarkoitetaan asiakkaan vakuuskelpoisia euro
määräisiä varoja eli käteistä ja kaikkia sellaisia arvopape
reita, jotka on sisällytetty eurojärjestelmän luotto-operaa
tioissa vakuudeksi kelpaavien omaisuuserien yhteislistaan
EKP:n verkkosivuilla julkaistavassa ja päivittäin päivitet
tävässä eurojärjestelmän vakuuskelpoisten arvopaperei

(1) EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54.

Annettu Frankfurt am Mainissa 28 päivänä toukokuuta 2009.
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