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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 16 december 2004
om ändring av riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av
reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer
(ECB/2004/20)
(2004/916/EG)
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 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Riktlinje ECB/2004/13 ändras på följande sätt:

av följande skäl:
1. Titeln skall ersättas med följande:

(1)

De kunder till vilka Eurosystemets reservförvaltningstjänster kan tillhandahållas i enlighet med riktlinje
ECB/2004/13 (1) är länder utanför Europeiska unionen
(icke-EU), centralbanker eller monetära myndigheter
utanför EU och internationella organisationer.

”Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004
om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför
euroområdet och till internationella organisationer
(ECB/2004/13)”.

2. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:
(2)

(3)

Med beaktande av den senaste tidens utveckling och efter
ytterligare bedömning anser ECB-rådet att det vore lämpligt att vidga definitionen av ”kund” till att också innefatta medlemsstater som inte har infört euron samt deras
nationella centralbanker. Riktlinje ECB/2004/13 bör därför ändras i enlighet med detta.

I enlighet med artikel 12.1 och artikel 14.3 i stadgan
utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten,

(1) Europeiska centralbankens riktlinje 2004/546/EU (EUT L 241,
13.7.2004, S. 68).

a) Den första strecksatsen skall ersättas med följande:

”alla slags banktransaktioner: även tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till centralbanker
och länder utanför euroområdet och till internationella
organisationer i samband med förvaltningen av sådana
centralbankers, länders och internationella organisationers
reserver,”.
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b) Den fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:
”kund: varje land (inklusive alla offentliga myndigheter
eller statliga organ), varje centralbank eller monetära
myndighet utanför euroområdet, eller varje internationell
organisation till vilken en medlem i Eurosystemet tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster,”
c) Den sista strecksatsen skall strykas.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft den 22 december 2004.
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Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de
medlemsstater som har infört euron.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 december 2004.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

