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SMJERNICA (EU) 2018/572 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 7. veljače 2018.
o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije
refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2018/5)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova
članka 3. stavka 1. te članak 5. stavak 1., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavak 2.,
budući da:
(1)

Upravno vijeće ESB-a odlučilo je da bi vrijednosni papiri osigurani hipotekom na poslovnim nekretninama trebali
postati neprihvatljivi kao kolateral prema okviru Eurosustava za kolateral, budući da se rizik i kompleksnost
vrijednosnih papira osiguranih hipotekom na poslovnim nekretninama znatno razlikuju od drugih vrijednosnih
papira osiguranih imovinom koje Eurosustav prihvaća kao kolateral, kako u smislu odnosne imovine, tako i u
smislu strukturnih obilježja.

(2)

Smjernicu ESB/2014/31 Europske središnje banke (1) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjena
U članku 3. stavku 1. točki (a) Smjernice ESB/2014/31, podtočka iii. briše se.
Članak 2.
Stupanje na snagu
1.
Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta
euro.
2.
Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s
ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 16. travnja 2018. Nacionalne središnje banke izvješćuju ESB o propisima
i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 16. ožujka 2018.
Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. veljače 2018.
Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

(1) Smjernica ESB/2014/31 od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava
i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 240, 13.8.2014., str. 28.).

