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2009 m. gegužės 28 d.
iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais
euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms
(ECB/2009/11)
(2009/429/EB)
popierius, priklausančius „3 emitentų grupei“ (t. y.
korporacijos ir kiti emitentai), ir likusių emitentų grupių
vertybinius popierius, priklausančius „V likvidumo kate
gorijai“ (turtu užtikrinti vertybiniai popieriai); ii) turtą,
laikomą išimtinai vykdyti kliento pensijinius ir su jais
susijusius įsipareigojimus jo buvusių ar esamų darbuo
tojų atžvilgiu; iii) specialias sąskaitas, kurias klientas yra
atidaręs Eurosistemos naryje valstybės skolos grąžinimo
sąlygų peržiūrėjimo tikslu pagal tarptautinius susita
rimus; iv) kitas tokias turto, išreikšto eurais, kategorijas,
dėl kurių kartkartėmis nusprendžia Valdančioji taryba.“

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,
14 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

Dėl dviejų lygių sistemos pakeitimo visoms Eurosistemos
kredito operacijoms bendra tinkamo įkaito sistema reikia
iš dalies pakeisti 2006 m. balandžio 7 d. Gairėse
ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų
teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams
bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (1)
nustatytą „atsargų“ apibrėžtį.

2. 2 straipsnio 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) terminuotųjų indėlių paslaugos:

Gaires ECB/2006/4 taip pat reikėtų iš dalies pakeisti
siekiant nustatyti specifinę standartizuotą Eurosistemos
atsargų valdymo paslaugą, t. y. įdiegti terminuotųjų
indėlių paslaugas savo vardu,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Gairės ECB/2006/4 iš dalies keičiamos taip:

— kliento vardu arba
— savo vardu;“.
2 straipsnis
1.
Šios gairės skirtos eurą įsivedusių valstybių narių naciona
liniams centriniams bankams.
2.

Šios gairės įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

1. 1 straipsnyje „atsargų“ apibrėžtis pakeičiama taip:
„— „atsargos“ reiškia kliento priimtiną turtą, išreikštą eurais,
t. y. grynuosius pinigus ir visus vertybinius popierius,
kurie yra įtraukti į Eurosistemos priimtino turto
duomenų bazėje nustatytą bendrą sistemą, kurioje yra
nurodytas Eurosistemos kredito operacijoms priimtinas
turtas ir kuri skelbiama ir kas dieną atnaujinama ECB
tinklavietėje, išskyrus visas šias kategorijas: i) vertybinius

(1) OL L 107, 2006 4 20, p. 54.
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