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MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 4. kolovoza 2017.
o prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
(CON/2017/30)

Uvod i pravna osnova
Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 11. srpnja 2017. zahtjev Hrvatske narodne banke (HNB) za
davanje mišljenja o Prijedlogu odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (dalje u
tekstu „Prijedlog odluke“).
Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 2. stavku 2. Odluke Vijeća 98/415/EZ1 jer Prijedlog
odluke sadrži prijedlog zakonskih odredbi o instrumentima monetarne politike u državi članici koja nije
uvela euro. U skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke,
Upravno vijeće donijelo je ovo mišljenje.

1.

Svrha Prijedloga odluke

1.1

Prijedlog odluke utvrđuje operacije monetarne politike i instrumente HNB-a i povezane obveze
drugih ugovornih strana HNB-a. Svrha ovog Prijedloga odluke jest (a) preinačiti nacionalno
zakonodavstvo koje uređuje operacije monetarne politike u jedan objedinjeni akt; (b) uvesti sustav
skupa upravljanja kolateralom za sve kreditne operacije HNB-a; i (c) uvesti diskrecijske mjere koje
je HNB ovlašten poduzeti u pogledu prihvatljivosti i obveza drugih ugovornih strana HNB-a.

1.2.

Prijedlog odluke posebice propisuje:
(a)

pregled operacija i instrumenata monetarne politike HNB-a i pravila za njihovo provođenje2;

(b)

uvjete za sudjelovanje u operacijama monetarne politike, uključujući prihvatljive druge
ugovorne strane (banke i štedne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, podružnice
kreditnih institucija iz drugih država članica za koje je njihovo nadležno tijelo dostavilo
obavijest HNB-u o osnivanju podružnice i podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje
su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje), prihvatljivu imovinu, prihvatljive vrijednosne
papire, vrednovanje i kontrolu rizika te HNB-ov sustav skupa prihvatljive imovine za
kolateralizaciju kreditnih operacija HNB-a3;

(c)

diskrecijske mjere koje je HNB ovlašten poduzeti radi opreznosti u poslovanju, zaštite od
rizika i u slučaju povrede obveze druge ugovorne strane iz transakcija sklopljenih na temelju
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Odluka Vijeća 98/415/EZ od 29. lipnja 1998. o savjetovanju nacionalnih tijela s Europskom središnjom bankom u
pogledu nacrta propisa (SL L 189, 3.7.1998., str. 42.).
Vidi članke 1. do 19. Prijedloga odluke.
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Vidi članke 20. do 34. Prijedloga odluke.
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Prijedloga odluke, zajedno s posljedicama u slučaju povrede obveza i prestanka važenja
odobrenja HNB-a4;
(d)

dodatna pravila za provođenje operacija monetarne politike HNB-a, uključujući dužnosti
izvještavanja i zaštitu povjerljivih podataka5.

2.

Opće napomene

2.1.

ESB nema komentara na Prijedlog odluke.

2.2.

Kao država članica čija valuta nije euro, Hrvatska, pa tako i HNB, zadržavaju svoje ovlasti u
području monetarne politike u skladu s nacionalnim pravom6 do trenutka kad se dotično odstupanje
ne ukine i Hrvatska uvede euro.

Ovo mišljenje objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 4. kolovoza 2017.
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Vidi članke 35. do 40. Prijedloga odluke.

5
6

Vidi članke 41. do 45. Prijedloga odluke.
Članak 282. stavak 4. Ugovora i članak 42.2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje
banke.
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