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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 20. februarja 2014
o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih
bank
(ECB/2014/8)
(2014/303/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti druge alinee člena 132(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti druge alinee člena 34.1
Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 271(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 35.6 Statuta Evropskega
sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, v povezavi z deveto uvodno izjavo Uredbe Sveta (ES)
št. 3603/93 (1), je Svet ECB zadolžen, da ocenjuje, ali nacionalne centralne banke (NCB) spoštujejo svoje obvez
nosti po Pogodbah. V ta namen Svet ECB spremlja, ali NCB spoštujejo prepoved denarnega financiranja, kot je
določena v členu 123 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Cilj tega sklepa je pojasniti merila, ki jih bo Evropska
centralna banka (ECB) v okviru zgoraj omenjene vloge Sveta ECB glede spremljanja uporabila za vprašanja obre
stovanja vlog, ki jih imajo države in osebe javnega prava pri njihovih centralnih bankah, v odnosu do prepovedi
denarnega financiranja po Pogodbi.

(2)

Za namene spremljanja spoštovanja prepovedi denarnega financiranja iz člena 123 Pogodbe o delovanju Evropske
unije bo ECB upoštevala obrestovanje vlog države, pri katerem obrestne mere ne bi smele biti višje od ustreznih
obrestnih mer na denarnem trgu. Ta sklep opredeljuje tržne obrestne mere, ki bodo služile kot zgornje meje za
obrestovanje vlog države in se bodo upoštevale pri spremljanju spoštovanja s Pogodbo od 1. decembra 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Opredelitev pojmov
V tem sklepu:
(a) „država“ pomeni vse javne subjekte, navedene v členu 123 Pogodbe, kot se razlaga glede na Uredbo (ES) št. 3603/93,
razen kreditnih institucij v javni lasti, ki jih NCB in ECB pri zagotavljanju rezerv s strani NCB obravnavajo enako
kakor zasebne kreditne institucije;
(b) „vloge države“ pomenijo vloge čez noč in vezane vloge, ki jih NCB sprejmejo od države;
(1) Uredba Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe
(UL L 332, 31.12.1993, str. 1).
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(c) „tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč“: (i) v zvezi z vlogami čez noč v eurih pomeni obrestno mero
EONIA (referenčna obrestna mera za nezavarovana medbančna posojila čez noč v eurih) in (ii) v zvezi z vlogami čez
noč v drugi valuti pomeni primerljivo obrestno mero;
(d) „tržna obrestna mera za zavarovana posojila“: (i) v zvezi z vezanimi vlogami v eurih pomeni obrestno mero EUREPO
(referenčna obrestna mera na eurskem repo trgu) s primerljivo zapadlostjo, če je na voljo, in (ii) v zvezi z vezanimi
vlogami v drugi valuti pomeni primerljivo obrestno mero.
Člen 2
Obrestovanje vlog države in spoštovanje prepovedi denarnega financiranja
1.
Za namene spremljanja spoštovanja prepovedi denarnega financiranja se uporabljajo naslednje zgornje meje za
obrestovanje vlog države pri NCB:
(a) za vloge čez noč se uporablja tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč;
(b) za vezane vloge se uporablja tržna obrestna mera za zavarovana posojila ali, če ta ni na voljo, tržna obrestna mera
za nezavarovana posojila čez noč.
2.
Spoštovanje zgornjih meja iz odstavka 1 se ocenjuje glede na vsa pomembna dejstva, specifična za vsak posamezni
primer.
Člen 3
Začetek veljavnosti
1.

ECB določbe tega sklepa uporablja od 1. decembra 2014.

2.

Ta sklep začne veljati 22. februarja 2014.

V Frankfurtu na Majni, 20. februarja 2014
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

