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OBECNÉ ZÁSADY

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 28. května 2009,
kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech
prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním
organizacím
(ECB/2009/11)
(2009/429/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek
14.3 a článek 23 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nahrazení systému dvou skupin aktiv jednotným
rámcem pro způsobilé zajištění, který je společný pro
všechny úvěrové operace Eurosystému, si vyžaduje
změnu definice ‚rezerv‘ v obecných zásadách
ECB/2006/4 ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb
správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému
centrálním bankám a zemím mimo eurozónu
a mezinárodním organizacím (1).
Obecné zásady ECB/2006/4 je třeba rovněž změnit
s cílem zavést zvláštní standardizované služby Eurosy
stému v oblasti správy rezerv, tj. služby termínovaných
vkladů poskytované vlastním jménem,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Obecné zásady ECB/2006/4 se mění takto:
1) V článku 1 se definice ‚rezerv‘ nahrazuje tímto:
„— ‚rezervami‘ se rozumí způsobilá aktiva klienta denomi
novaná v eurech, tj. peněžní prostředky a všechny cenné
papíry zahrnuté do jednotného rámce vymezeného
v databázi způsobilých aktiv Eurosystému, která obsa
huje aktiva způsobilá pro úvěrové operace Eurosystému
a která je zveřejněna a denně aktualizována na interne
tových stránkách ECB, s výjimkou: i) cenných papírů,
které náleží do ‚skupiny emitentů 3‘ (tj. podniky

(1) Úř. věst. L 107, 20.4.2006, s. 54.

a ostatní emitenti), a, pokud jde o ostatní skupiny
emitentů, cenných papírů, které náleží do ‚kategorie
likvidity V‘ (cenné papíry zajištěné aktivy), ii) aktiv
výlučně držených pro potřeby plnění závazků klienta
z důchodů a souvisejících závazků vůči jeho bývalým
či stávajícím zaměstnancům, iii) zvláštních účtů, které
si klient otevřel u člena Eurosystému pro účely změny
splátkového kalendáře veřejného dluhu v rámci meziná
rodních dohod, iv) jiných kategorií aktiv denominova
ných v eurech, o kterých podle potřeby rozhodne Rada
guvernérů.“
2) V čl. 2 odst. 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) služby termínovaných vkladů:
— jménem klienta nebo
— vlastním jménem,“.
Článek 2
1.
Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním
bankám členských států, které přijaly euro.
2.
Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 1. července
2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. května 2009.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

