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ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE 

od 20. ožujka 2013. 

o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država 
kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava 

(ESB/2013/6) 

(2013/169/EU) 

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a 
posebno njegov članak 127. stavak 2. prvu alineju, 

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i 
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 
3.1. prvu alineju, članak 12. stavak 12.1., članak 14. stavak 
14.3. i članak 18. stavak 18.2., 

budući da: 

(1) U skladu s člankom 18. stavkom 1. Statuta Europskog 
sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, 
Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje 
banke država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu 
„nacionalne središnje banke”) mogu sklapati kreditne 
poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima 
na tržištu, a da se pritom odobravanje zajmova temelji na 
odgovarajućem osiguranju. Standardni uvjeti pod kojima 
su ESB i nacionalne središnje banke spremni sklapati 
kreditne poslove, uključujući kriterije kojima se određuje 
prihvatljivost instrumenata osiguranja za potrebe 
kreditnih poslova Eurosustava, utvrđeni su u Prilogu I. 
Smjernici ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumen
tima i postupcima monetarne politike Eurosustava. ( 1 ) 

(2) U skladu s odjeljkom 1.6 Priloga I. Smjernici 
ESB/2011/14 Upravno vijeće može u svakom trenutku 
izmijeniti instrumente, uvjete, kriterije i postupke za 
provođenje operacija monetarne politike Eurosustava. 

(3) Izravnu uporabu vlastitih nepokrivenih bankovnih obvez
nica za koje jamči država, kao i neizravnu uporabu tih 
obveznica u slučaju kada su uključene u skup pokrivenih 
obveznica koje je izdala ista druga ugovorna strana koja 
je izdala nepokrivene bankovne obveznice ili koje su 
izdali subjekti koji su usko povezani s tom drugom 
ugovornom stranom, trebalo bi u potpunosti isključiti 
iz instrumenata osiguranja za operacije monetarne poli
tike Eurosustava počevši od 1. ožujka 2015. U iznimnim 
okolnostima Upravno vijeće moglo bi odobriti privre
mena odstupanja od te zabrane drugim ugovornim stra
nama koje sudjeluju u operacijama monetarne politike 
Eurosustava. 

(4) Uvjeti tog isključenja trebali bi biti utvrđeni Odlukom 
ESB-a, 

DONIJELO JE OVU ODLUKU: 
Članak 1. 

Promjene pravila u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih 
bankovnih obveznica za koje jamči država kao 

instrumenata osiguranja 

1. Nepokrivene bankovne obveznice koje je izdala druga 
ugovorna strana koja ih rabi ili su ih izdali subjekti s kojima 
je ta druga ugovorna strana usko povezana, a za koje u cijelosti 
jamči jedan subjekt ili više njih iz javnog sektora iz Europskoga 
gospodarskog prostora (EGP) koji ima pravo ubirati poreze, ta 
druga ugovorna strana od 1. ožujka 2015. više ne smije 
upotrebljavati kao instrument osiguranja za operacije monetarne 
politike Eurosustava bilo: (a) izravno ili (b) neizravno, kada su 
uključene u skup pokrivenih obveznica koje je izdala ista druga 
ugovorna strana koja je izdala nepokrivene bankovne obveznice 
ili su ih izdali subjekti koji su usko povezani s tom drugom 
ugovornom stranom. 
2. U iznimnim slučajevima Upravno vijeće može odlučiti da 
za razdoblje od najviše tri godine odobri privremena odstupanja 
od zabrane utvrđene u stavku 1. Uz zahtjev za odstupanje 
prilaže se plan financiranja u kojem se navodi na koji će 
način druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev u razdoblju 
od najviše tri godine od odobrenja odstupanja postupno prestati 
s vlastitom uporabom nepokrivenih bankovnih obveznica za 
koje jamči država. 
3. U slučaju nepodudaranja između ove Odluke, Smjernice 
ESB/2011/14 i Smjernice ESB/2013/4 od 20. ožujka 2013. o 
dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije 
refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osigura
nja ( 2 ), kako su ih nacionalne središnje banke provele na nacio
nalnoj razini, primjenjuje se ova Odluka. 

Članak 2. 

Stupanje na snagu 

Ova Odluka stupa na snagu 22. ožujka 2013. 

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 20. ožujka 2013. 

Predsjednik ESB-a 

Mario DRAGHI
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	Odluka Europske središnje banke od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (ESB/2013/6) (2013/169/EU)

