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RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 28 maj 2009
om
ändring
av
riktlinje
ECB/2006/4
om
Eurosystemets
tillhandahållande
av
reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till
internationella organisationer
(ECB/2009/11)
(2009/429/EG)
emittenter) och, för de övriga emittentgrupperna, värde
papperen som faller under ’likviditetskategori V’ (värde
papper med bakomliggande tillgångar), ii) tillgångar som
uteslutande innehas för att fullgöra pensionsåtaganden
och därmed sammanhängande skyldigheter som kunden
har gentemot tidigare eller nuvarande personal, iii) sär
skilda för ändamålet avsedda konton som öppnats av en
kund hos en medlem i Eurosystemet och som syftar till
att omstrukturera den offentliga skulden inom ramen för
internationella avtal, samt iv) de övriga kategorier av
tillgångar i euro som från tid till annan beslutas av
ECB-rådet.”

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1, artikel 14.3
och artikel 23, och
av följande skäl:
(1)

(2)

För att ersätta systemet som består av två grupper med
ett enda gemensamt ramverk avseende godtagbara säker
heter för Eurosystemets alla kredittransaktioner krävs en
ändring av definitionen ”reserver” i riktlinje ECB/2006/4
av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande
av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och
länder utanför euroområdet och till internationella orga
nisationer (1).

2. Artikel 2.4 b ska ersättas med följande:
”b) Tjänster för tidsbunden inlåning:

Riktlinje ECB/2006/4 bör även ändras så att en specifik
standardiserad reservförvaltningstjänst inom Eurosyste
met kan erbjudas, dvs. att man erbjuder tidsbunden in
låning i eget namn.

— som ombud, eller
— i eget namn.”
Artikel 2

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Riktlinje ECB/2006/4 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 1 ska definitionen ”reserver” ersättas med följande:
”— reserver: kundens godtagbara tillgångar i euro, dvs. kon
tanter och alla värdepapper som ingår i det gemen
samma ramverket som framgår av Eurosystemets databas
över godtagbara tillgångar, som innehåller de tillgångar
som är godtagbara för kreditoperationer inom Eurosys
temet och som dagligen offentliggörs och uppdateras på
ECB:s webbplats, med undantag för i) både värdepapper
som faller under ’emittentgrupp 3’ (företag och andra

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

1.
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna
i de medlemsstater som har infört euron.
2.

Denna riktlinje träder i kraft den 1 juli 2009.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 28 maj 2009.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

