L 139/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.6.2009

ORIENTĂRI

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 28 mai 2009
de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în
domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările
din afara zonei euro și către organizațiile internaționale
(BCE/2009/11)
(2009/429/CE)
(i) atât titlurile care intră în «grupul emitenților 3» (adică
societăți comerciale și alți emitenți), cât și, pentru
grupurile de emitenți rămase, titlurile care intră în
«categoria de lichidități V» (titluri garantate cu active);
(ii) activele deținute exclusiv în vederea îndeplinirii de
către client a obligațiilor în materie de pensii și altor
obligații aferente față de personalul său precedent sau
actual; (iii) conturile deschise în mod special la un
membru al Eurosistemului de către un client în scopul
reeșalonării datoriei publice în cadrul acordurilor inter
naționale; (iv) alte categorii de active exprimate în euro,
după cum decide periodic Consiliul guvernatorilor.”

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special
articolul 12.1, articolul 14.3 și articolul 23,
întrucât:
(1)

(2)

Înlocuirea sistemului pe două nivele prin cadrul unic
pentru garanțiile eligibile comun tuturor operațiunilor
de creditare ale Eurosistemului impune modificarea defi
niției termenului „rezerve” din Orientarea BCE/2006/4
din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem
a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro
către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din
afara zonei euro și către organizațiile internaționale (1).

2. Articolul 2 alineatul (4) litera (b) se înlocuiește cu următorul
text:

Orientarea BCE/2006/4 ar trebui de asemenea modificată
astfel încât să prevadă existența unui serviciu standardizat
al Eurosistemului în domeniul administrării rezervelor,
adică introducerea unor servicii de depozit pe termen
determinat cu titlu principal,

„(b) servicii de depozit pe termen determinat:
— cu titlu de agent; sau
— cu titlu principal;”.
Articolul 2

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Orientarea BCE/2006/4 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, definiția pentru „rezerve” se înlocuiește cu
următoarea:
„— «rezerve» înseamnă activele eligibile exprimate în euro ale
unui client, adică numerarul și toate titlurile care sunt
incluse în cadrul unic prevăzut în baza de date a
activelor eligibile ale Eurosistemului, care conține
activele eligibile pentru operațiunile de credit ale Euro
sistemului și care se publică și se actualizează zilnic pe
pagina internet a BCE, cu excepția tuturor următoarelor:

(1) JO L 107, 20.4.2006, p. 54.

(1)
Prezenta orientare se adresează băncilor naționale ale
statelor membre care au adoptat euro.
(2)

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iulie 2009.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 28 mai 2009.
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