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ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 12. ožujka 2014.
o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja
Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja
(ESB/2014/11)
(2014/328/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 1. prvu alineju te članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 18. stavak 2.,
Uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Euro
sustava (1) i Odluke ESB/2013/6 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 (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 (u daljnjem tekstu:
nacionalne središnje banke) mogu sklapati kreditne poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na
tržištu, a da se pritom odobravanje kredita temelji na odgovarajućem osiguranju. Uobičajeni uvjeti pod kojima su
ESB i nacionalne središnje banke spremni sklapati kreditne poslove, uključujući kriterije kojima se određuje
prihvatljivost instrumenata osiguranja za potrebe takvih poslova, utvrđeni su u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14
kao i u Odluci ESB/2013/6 i Odluci ESB/2013/35 (3).

(2)

U skladu s Prilogom I. odjeljkom 1.6. Smjernice ESB/2011/14, Upravno vijeće može, u svako doba, izmijeniti
instrumente, uvjete, kriterije i postupke za provođenje operacija monetarne politike Eurosustava.

(3)

Upravno Vijeće je 17. srpnja 2013. odlučilo dodatno pojačati svoj okvir za kontrolu rizika, prilagodbom kriterija
prihvatljivosti i korektivnih faktora primijenjenih na instrumente osiguranja prihvaćene u operacijama monetarne
politike Eurosustava te donošenjem određenih dodatnih mjera radi poboljšanja cjelokupne dosljednosti okvira i
njegove praktične primjene. Ove su mjere utvrđene u Odluci ESB/2013/35

(4)

U odnosu na zahtjeve vezane uz kreditni rejting za vrijednosne papire osigurane imovinom, potrebno je uvesti
daljnja poboljšanja Odluke ESB/2013/35, a koju je stoga potrebno na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Izmjena
Članak 6. Odluke ESB/2013/35 mijenja se kako slijedi:
1. Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2.
Prag kreditne kvalitete primjenjiv na vrijednosne papire osigurane imovinom, kao što je utvrđeno u Prilogu I.
odjeljku 6.3. Smjernice ESB/2011/14, odgovara 2. stupnju kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga
Eurosustava (‚jednostruki A’) (*). Svi vrijednosni papiri osigurani imovinom moraju imati barem dvije kreditne
procjene na razini ‚jednostrukog A’ od bilo kojeg prihvaćenog VIKP-a za izdanje.
(*) ‚Jednostruki A’ rejting je rejting od najmanje ‚A3’ prema agenciji Moody's, ‚A-’ prema agenciji Fitch ili agenciji
Standard & Poor's, ili ‚AL’ prema agenciji DBRS.”
2. Stavak 3. se briše.
(1) SL L 331, 14.12.2011., str. 1.
(2) SL L 95, 5.4.2013., str. 22.
(3) Odluka ESB/2013/35 od 26. rujna 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i
prihvatljivost instrumenata osiguranja (SL L 301, 12.11.2013., str. 6.).
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Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2014.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 12. ožujka 2014.
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

