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SMERNICE

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 28. maja 2009
o spremembah Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih
preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije
(ECB/2009/11)
(2009/429/ES)
spadajo v ‚skupino izdajateljev 3‘ (tj. korporacijskih in
drugih izdajateljev), in, za preostale skupine izdajateljev,
vrednostnih papirjev, ki spadajo v ‚likvidnostno katego
rijo V‘ (kolateralizirani vrednostni papirji); (ii) finančnega
premoženja, namenjenega izključno za izpolnjevanje
pokojninskih in sorodnih obveznosti stranke v razmerju
do njenih bivših ali sedanjih zaposlenih; (iii) namenskih
računov, ki jih je stranka odprla pri članu Eurosistema za
reprogramiranje javnega dolga v okviru mednarodnih
pogodb; in (iv) drugih kategorij finančnega premoženja,
denominiranega v eurih, kot jih vsakokrat določi Svet
ECB.“;

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti njegovega člena 12.1,
člena 14.3 in člena 23,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Ker je enotni okvir primernega finančnega premoženja za
zavarovanje terjatev, ki je skupen za vse kreditne opera
cije Eurosistema, nadomestil sistem z dvema listama, je
treba spremeniti opredelitev „rezerv“ v Smernici
ECB/2006/4 z dne 7. aprila 2006 o opravljanju storitev
na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema
za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za
mednarodne organizacije (1).

2. člen 2(4)(b) se nadomesti z naslednjim:
„(b) storitve vezave depozitov:

Smernica ECB/2006/4 bi se morala spremeniti tudi zato,
da se uvede posebna standardizirana storitev Eurosistema
na področju upravljanja rezerv, tj. storitev vezave depo
zitov za lasten račun –

— za račun stranke ali
— za lasten račun;“.
Člen 2

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Smernica ECB/2006/4 se spremeni, kot sledi:
1. v členu 1 se opredelitev „rezerve“ nadomesti z naslednjim:
„— ‚rezerve‘ pomenijo strankino primerno finančno premo
ženje za zavarovanje, denominirano v eurih, tj. denarna
sredstva in vsi vrednostni papirji, ki so vključeni v enotni
okvir, določen v bazi podatkov o primernem finančnem
premoženju za zavarovanje v Eurosistemu, ki vsebuje
finančno premoženje, primerno za kreditne operacije
Eurosistema, in je objavljena in dnevno posodobljena
na spletni strani ECB, razen: (i) vrednostnih papirjev, ki

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

1.
Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke
držav članic, ki so sprejele euro.
2.

Ta smernica začne veljati 1. julija 2009.

V Frankfurtu na Majni, 28. maja 2009
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

