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az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és
országok, valamint nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló
EKB/2006/4 iránymutatás módosításáról
(EKB/2009/11)
(2009/429/EK)
papírok (azaz a társasági és egyéb kibocsátók), illetve a
többi kibocsátói csoport tekintetében az »V. likviditási
kategóriába« tartozó (eszközökkel fedezett) értékpapírok;
ii. az ügyfél által kizárólagosan annak egykori és jelenlegi
munkavállalóival szemben fennálló nyugdíj- és kapcso
lódó kötelezettségeinek teljesítése céljából tartott
eszközök; iii. az ügyfél által az államadósság átütemezé
sének céljából nemzetközi megállapodások keretében az
eurorendszer valamely tagjánál nyitott, elkülönített
számlák; és iv. az euróban denominált eszközöknek a
Kormányzótanács által időről-időre meghatározott más
ilyen kategóriái.”

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikkére, 14.3. cikkére és 23. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

Az eurorendszer valamennyi hitelműveletéhez elfogad
ható fedezetek kétcsoportos rendszerének egységes keret
rendszerrel történő felváltása szükségessé teszi a „tarta
lékok” eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az
euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve
nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtá
sáról szóló, 2006. április 7-i EKB/2006/4 iránymuta
tásban (1) szereplő fogalommeghatározásának módosí
tását.

2. A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő
szöveg lép:
„b) a lekötött betéttel kapcsolatban végzett szolgáltatások:

Módosítani kell az EKB/2006/4 iránymutatást az euro
rendszer szabványosított tartalékkezelési szolgáltatásairól
– azaz a saját számlára végzett lekötött betéti szolgálta
tásokról – történő rendelkezés érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Az EKB/2006/4 iránymutatás a következőképpen módosul:

— az ügyfél nevében, vagy
— saját számlára;”
2. cikk
(1)
Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok NKB-jai a
címzettjei, amelyek bevezették az eurót.
(2)

Ez az iránymutatás 2009. július 1-jén lép hatályba.

1. Az 1. cikkben meghatározott „tartalékok” fogalommeghatá
rozása helyébe a következő szöveg lép:
„— »tartalékok«: az ügyfél euróban denominált elfogadható
eszközei, azaz a készpénz és az eurorendszer elfogad
ható eszközeinek az EKB honlapján naponta közzétett és
frissített adatbázisában meghatározott egységes keret
rendszerbe tartozó valamennyi értékpapír, a következők
kivételével: i. a »3. kibocsátói csoport« alá tartozó érték

(1) HL L 107., 2006.4.20., 54. o.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. május 28-án.
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