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WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 28 maja 2009 r.
zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków
centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji
międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro
(EBC/2009/11)
(2009/429/WE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 23,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zastąpienie dwóch list zabezpieczeń jednolitym
systemem zabezpieczeń, wspólnym dla wszystkich
operacji kredytowych Eurosystemu, wymaga zmiany defi
nicji terminu „rezerwy” zawartej w wytycznych
EBC/2006/4 z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczących
świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków central
nych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na
rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie
zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (1).

(2)

Niezbędna jest także zmiana wytycznych EBC/2006/4
uwzględniająca specyficzne znormalizowane usługi Euro
systemu w zakresie zarządzania rezerwami, tj. wprowa
dzenie zakładania lokat terminowych we własnym
imieniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
W wytycznych EBC/2006/4 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 definicja terminu „rezerwy” otrzymuje brzmienie:
„— »rezerwy« oznacza kwalifikujące się aktywa klientów
wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie
papiery wartościowe uwzględnione w jednolitym
systemie zabezpieczeń określonym w zestawieniu kwali
fikujących się aktywów Eurosystemu, który zawiera
aktywa kwalifikujące się jako zabezpieczenie operacji
kredytowych Eurosystemu i jest publikowany
i codziennie aktualizowany na stronach internetowych
EBC, z wyjątkiem: (i) papierów wartościowych klasyfiko

(1) Dz.U. L 107 z 20.4.2006, s. 54.

wanych jako »emitent grupy 3« (tj. emitenci korporacyjni
i inni emitenci), jak też – dla pozostałych grup
emitentów – papierów wartościowych, które klasyfiko
wane są jako »V kategoria płynności« (papiery wartoś
ciowe zabezpieczone aktywami); (ii) aktywów przecho
wywanych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków
klienta ciążących na nim wobec jego byłych lub aktual
nych pracowników z tytułu świadczeń emerytalnych lub
innych podobnych świadczeń; (iii) rachunków specjal
nego przeznaczenia, otwartych przez klienta u członka
Eurosystemu w związku z restrukturyzacją długu
publicznego dokonywaną na podstawie odpowiednich
porozumień międzynarodowych; oraz (iv) innych kate
gorii aktywów wyrażonych w euro wskazywanych przez
Radę Prezesów.”;
2) artykuł 2 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) zakładanie lokat terminowych:
— w imieniu klienta, lub
— we własnym imieniu;”.
Artykuł 2
1.
Niniejsze wytyczne są adresowane do krajowych banków
centralnych państw członkowskich, które przyjęły euro.
2.
Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 lipca
2009 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 28 maja 2009 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

