13.4.2018

Uradni list Evropske unije

SL

L 95/49

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/572
z dne 7. februarja 2018
o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi
operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2018/5)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1
in členov 5.1, 12.1, 14.3 in 18.2 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) je odločil, da vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami na poslovnih
nepremičninah, ne bi smeli biti več primerni kot zavarovanje v okviru Eurosistema za zavarovanje, saj se tveganja
in kompleksnost teh vrednostnih papirjev bistveno razlikujejo od drugih listinjenih vrednostnih papirjev, ki jih
Eurosistem sprejema kot zavarovanje, tako z vidika finančnega premoženja, ki služi kot zavarovanje listinjenemu
vrednostnemu papirju, kot z vidika strukturnih značilnosti.

(2)

Zato je treba Smernico ECB/2014/31 (1) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Sprememba
V členu 3(1)(a) Smernice ECB/2014/31 se črta točka (iii).
Člen 2
Začetek učinkovanja
1.
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic,
katerih valuta je euro.
2.
Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to
smernico, in jih uporabljajo od 16. aprila 2018. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB
najpozneje do 16. marca 2018.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 7. februarja 2018
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(1) Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in
primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).

