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SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 28. svibnja 2009.
o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima
preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim
organizacijama
(ESB/2009/11)
(2009/429/EZ)
izuzev: i. vrijednosnih papira koji pripadaju „3. skupini
izdavatelja” (tj. korporativni i drugi izdavatelji) i, za
ostale skupine izdavatelja, vrijednosnih papira koji pripa
daju „V. kategoriji likvidnosti” (vrijednosni papiri osigu
rani imovinom); ii. imovine koja se drži isključivo u
svrhu ispunjavanja mirovinskih i srodnih obveza
stranke prema bivšim ili sadašnjim zaposlenicima; iii.
namjenskih računa koje je stranka otvorila kod člana
Eurosustava za reprogramiranje javnog duga u sklopu
međunarodnih sporazuma i iv. drugih takvih kategorija
imovine nominiranih u eurima koje s vremena na
vrijeme odredi Upravno vijeće.”

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak
1., članak 14. stavak 3. i članak 23.,
budući da:
(1)

(2)

Zamjena sustava s dvije razine jedinstvenim okvirom za
priznate kolaterale, koji je zajednički za sve kreditne
operacije Eurosustava, zahtijeva izmjenu definicije „pri
čuva” iz Smjernice ESB/2006/4 od 7. travnja 2006. o
pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u
eurima preko Eurosustava središnjim bankama i
zemljama izvan europodručja te međunarodnim organi
zacijama (1).

2. Članak 2. stavak 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
„(b) usluge vezane uz oročene depozite:

Smjernicu ESB/2006/4 bi trebalo također izmijeniti kako
bi se uvele posebne standardizirane usluge Eurosustava
na području upravljanja pričuvama, tj. usluge vezane uz
oročene depozite za vlastiti račun,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Smjernica ESB/2006/4 mijenja se kako slijedi:

— za tuđi račun ili
— za vlastiti račun,”
Članak 2.
1.
Ova je Smjernica upućena nacionalnim
bankama država članica koje su usvojile euro.
2.

središnjim

Ova Smjernica stupa na snagu 1. srpnja 2009.

1. U članku 1. definicija „pričuva” zamjenjuje se sljedećim:
„— „pričuve” znači priznata imovina stranke nominirana u
eurima, tj. gotovina i svi vrijednosni papiri, uključeni u
jedinstveni okvir u bazi podataka Eurosustava o priz
natoj imovini u kojoj se navodi imovina priznata za
kreditne operacije Eurosustava i koja se svakodnevno
objavljuje i ažurira na internetskoj stranici ESB-a,

(1) SL L 107, 20.4.2006., str. 54.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 28. svibnja 2009.
U ime Upravnog vijeća ESB-a
Predsjednik ESB-a
Jean-Claude TRICHET

