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PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2009. gada 28. maijs),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko
Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī
starptautiskajām organizācijām
(ECB/2009/11)
(2009/429/EK)
un, attiecībā uz pārējām emitentu grupām, vērtspapīrus,
kas ir “V likviditātes kategorijā” (ar aktīviem nodrošināti
vērtspapīri), ii) aktīvus, kas tiek turēti tikai tādēļ, lai
pildītu klienta pensiju izmaksas un saistītos pienākumus
pret klienta bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem,
iii) īpaši nodalītos kontus, kurus klienti Eurosistēmas
dalībniekā atvēruši, lai pārskatītu valsts parāda atmaksas
grafiku starptautisko nolīgumu ietvaros, iv) citas euro
denominētu aktīvu kategorijas, par kurām periodiski
lemj ECB Padome.”

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu,
14.3. pantu un 23. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

Divu līmeņu sistēmu aizstājot ar vienotu atbilstošā
nodrošinājuma sistēmu, kas kopīga visām Eurosistēmas
kredītoperācijām,
jāgroza
“rezervju”
definīcija
2006. gada 7. aprīļa Pamatnostādnē ECB/2006/4 par
rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko
Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrā
lajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām orga
nizācijām (1).

2. Ar šādu apakšpunktu
b) apakšpunktu:

1. pants
Pamatnostādni ECB/2006/4 groza šādi.

2.

panta

4.

— klienta vārdā vai
— savā vārdā,”.
2. pants
1.
Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu nacionālajām
centrālajām bankām, kas ieviesušas euro.
2.

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

1. Ar šādu definīciju aizstāj “rezervju” definīciju 1. pantā:
“— “rezerves” ir klienta euro denominētie atbilstošie aktīvi,
piemēram, skaidrā nauda un visi vērtspapīri, kuri iekļauti
vienotā sistēmā Eurosistēmas atbilstošo aktīvu datubāzē,
kas aptver Eurosistēmas kredītoperācijām atbilstošos
aktīvus un kas katru dienu tiek publicēta un atjaunināta
ECB interneta lapā, izņemot: i) vērtspapīrus, kas ir
“3. emitentu grupā” (t. i., uzņēmumi un citi emitenti),

(1) OV L 107, 20.4.2006., 54. lpp.

punkta

“b) noguldījumu ar noteiktu termiņu pakalpojumi:

Pamatnostādne ECB/2006/4 jāgroza arī tāpēc, lai ieviestu
standartizētu Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpo
jumu, t. i., noguldījuma ar noteiktu termiņu, ko savā
vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks, pakalpojumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

aizstāj

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 28. maijā
ECB Padomes vārdā —
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

