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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 28. novembra 2013
o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani
nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve
(ECB/2013/45)
(2014/114/EU)
izrecno ne določa, da lahko NCB euroobmočja zaprosi
ECB ali eno ali več NCB euroobmočja, da v njenem
imenu prevzamejo nekatere naloge v zvezi s tem upra
vljanjem.

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
tretje alinee člena 127(2) Pogodbe,
(4)

ob upoštevanju tretje alinee člena 3.1 ter členov 12.1 in 30.6
Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske
centralne banke,

Glede na navedeno je treba Smernico ECB/2008/5
ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 30.1 Statuta Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadalj
njem besedilu: Statut ESCB) nacionalne centralne banke
(NCB) držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem
besedilu: NCB euroobmočja), oskrbijo z deviznimi rezer
vami Evropsko centralno banko (ECB), ki je polno upra
vičena imeti in upravljati devizne rezerve, prenesene
nanjo.

(2)

Na podlagi členov 9.2 in 12.1 Statuta ESCB lahko ECB
opravlja nekatere svoje dejavnosti prek NCB euroobmočja
in jim lahko naloži opravljanje nekaterih svojih poslov. V
skladu s tem ECB meni, da bi nanjo prenesene devizne
rezerve morale upravljati NCB euroobmočja kot njene
zastopnice.

(3)

Smernica ECB/2008/5 z dne 20. junija 2008 o upra
vljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani
nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za
posle, ki vključujejo te rezerve (1), določa, da lahko vsaka
NCB euroobmočja: (a) sodeluje pri operativnem upra
vljanju deviznih rezerv, prenesenih na ECB; ali (b) se
tega upravljanja vzdrži ali ga združi z eno ali več drugimi
NCB euroobmočja. Vendar pa Smernica ECB/2008/5

(1) UL L 192, 19.7.2008, str. 63.

Člen 1
Sprememba
Člen 2(1) Smernice ECB/2008/5 se nadomesti z naslednjim:

„1.
Vsaka NCB euroobmočja je upravičena sodelovati pri
operativnem upravljanju deviznih rezerv, prenesenih na ECB.
NCB euroobmočja se lahko odloči (a) da se tega upravljanja
vzdrži ali (b) da ga združi z eno ali več drugimi NCB euro
območja. Če se NCB euroobmočja odloči, da se bo tega
upravljanja vzdržala, potem rezerve, ki bi jih sicer upravljala
vzdržana NCB euroobmočja, upravljajo druge NCB euroob
močja. Mogoče je tudi, da NCB euroobmočja zaprosi ECB ali
drugo NCB euroobmočja, da prevzame nekatere naloge, pri
čemer obdrži druge naloge, povezane z upravljanjem
deviznih rezerv, prenesenih na ECB. ECB in zadevna NCB
euroobmočja se prosto odločita, ali takšnemu zaprosilu
ugodita ali ga zavrneta.“

Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno
obveščene NCB euroobmočja.
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Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na NCB euroobmočja.

V Frankfurtu na Majni, 28. novembra 2013
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

