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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2004. gada 16. decembris),
ar kuru groza 2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem eiro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām,
ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām
(ECB/2004/20)
(2004/916/EK)
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,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
Pamatnostādni ECB/2004/13 groza šādi:

tā kā:
1) Virsrakstu aizstāj ar šādu:

(1)

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2004/13 (1) Eurosistēmas
rezervju pārvaldības pakalpojumi var tikt sniegti klientiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības esošas valstis,
ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālās bankas,
kā arī starptautiskās organizācijas.

“Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2004. gada 1.
jūlijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem eiro
valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus eiro zonas esošām
centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām
organizācijām (ECB/2004/13)”.

2) 1. pantu groza šādi:
(2)

(3)

Ņemot vērā jaunākās attīstības tendences, Padome
uzskata par lietderīgu paplašināt “klienta” definīciju, lai
tajā iekļautu arī dalībvalstis, kas nav ieviesušas euro, un
to centrālās bankas (VCB). Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2004/13.

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu, ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni 2004/546/EK (OV L 241,
13.7.2004., 68. lpp.).

a) pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“ “visu veidu bankas darījumi” aptver Eirosistēmas rezervju
pārvaldības pakalpojumus centrālajām bankām un
valstīm, kas atrodas ārpus eiro zonas, kā arī starptautiskajām organizācijām saistībā ar šo centrālo banku, valstu
un starptautisko organizāciju rezervju pārvaldību,”;
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b) ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu:
“ “klients” ir valsts (tostarp valsts iestāde un valdības aģentūra), centrālā banka vai monetārā iestāde, kas atrodas
ārpus euro zonas, vai starptautiskā organizācija, kam
Eirosistēmas dalībnieki sniedz Eirosistēmas rezervju
pārvaldības pakalpojumus;”;
c) pēdējo ievilkumu svītro.

29.12.2004.

3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu VCB, kuras ir ieviesušas eiro.
Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 16. decembrī

2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā 2004. gada 22. decembrī.

ECB Padomes vārdā —
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

