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SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 12. ožujka 2014.
o izmjeni Smjernice ESB/2013/4 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije
refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice
ESB/2007/9
(ESB/2014/12)
(2014/330/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), Odluku 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) i Odluku
ESB/2013/35 od 26. rujna 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosu
stava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (3),

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.

(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)

Smjernica ESB/2013/4 (4), Odluka 2013/22 (5) i Odluka ESB/2013/36 (6), zajedno s drugim pravnim aktima utvr
đuju dodatne mjere koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osigu
ranja, koje se trebaju primjenjivati privremeno, dok Upravno vijeće ne bude smatralo da više nisu potrebne, a
kako bi se osigurao odgovarajući transmisijski mehanizam monetarne politike.

(4)

Smjernicu ESB/2013/4 potrebno je izmijeniti na način da odražava promjene u okviru instrumenata osiguranja
Eurosustava koje se odnose na: (a) proširenje izvještajnih zahtjeva u vezi s podacima na razini pojedinačnoga
kredita na vrijednosne papire osigurane imovinom, osigurane potraživanjima po kreditnim karticama u Prilogu I.
Smjernici ESB/2011/14; (b) reviziju raspoređivanja određenih kreditnih rejtinga u okviru usklađene ljestvice
kreditnih rejtinga Eurosustava; i (c) pojašnjenje pravila o kreditnom rejtingu koja se odnose na vrijednosne papire
osigurane imovinom,

(1)
(2)
(3)
(4)

SL L 331, 14.12.2011., str. 1.
SL L 95, 5.4.2013., str. 22.
SL L 301, 12.11.2013., str. 6.
Smjernica ESB/2013/4 od 20. ožujka 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i
prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 95, 5.4.2013., str. 23.).
(5) Odluka ESB/2013/22 od 5. srpnja 2013. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje
izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar (SL L 195, 18.7.2013. str. 27.).
(6) Odluka ESB/2013/36 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. 13.).

5.6.2014.

Službeni list Europske unije

HR

L 166/43

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjene
Smjernica ESB/2013/4 mijenja se kako slijedi:
1. Članak 1. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
„3.
Za potrebe članka 5. stavka 1. i članka 7., Helenska Republika i Portugalska Republika smatraju se državama
članicama europodručja koje poštuju program Europske unije/Međunarodnoga monetarnog fonda.”
2. Članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1.
Osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABS) koji su prihvatljivi na temelju Priloga I. poglavlja 6.
Smjernice ESB/2011/14, vrijednosni papiri osigurani imovinom koji ne ispunjavaju zahtjeve koji se odnose na
kreditnu procjenu iz Priloga I. odjeljka 6.3. Smjernice ESB/2011/14, ali ispunjavaju sve druge kriterije prihvatljivosti
koji se primjenjuju na vrijednosne papire osigurane imovinom na temelju Smjernice ESB/2011/14 prihvatljivi su kao
instrumenti osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava, pod uvjetom da imaju dva rejtinga najmanje
‚trostruko B’ (*) od bilo kojeg prihvaćenog VIKP-a za izdanje. Moraju također ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:
(a) imovina koja stvara novčani tok i koja osigurava vrijednosne papire osigurane imovinom pripada jednoj od slje
dećih kategorija imovine: i. hipotekama na stambenim nekretninama; ii. kreditima malim i srednjim poduzećima;
iii. hipotekama na poslovnim nekretninama; iv. kreditima za kupnju automobila; v. leasingu; vi. potrošačkom
financiranju; vii. potraživanjima po kreditnim karticama;
(b) u imovini koja stvara novčani tok nema miješanja imovine iz različitih kategorija imovine;
(c) imovina koja stvara novčani tok i koja osigurava vrijednosne papire osigurane imovinom ne obuhvaća kredite koji
su:
i.

loši krediti u trenutku izdavanja vrijednosnih papira osiguranih imovinom;

ii. loši krediti u trenutku uključenja u vrijednosne papire osigurane imovinom za trajanja vrijednosnih papira
osiguranih imovinom, na primjer zbog nadomještanja ili zamjene imovine koja stvara novčani tok;
iii. u bilo kojem trenutku strukturirani, sindicirani ili s financijskom polugom;
(d) transakcijski dokumenti vrijednosnih papira osiguranih imovinom sadržavaju odredbe o kontinuitetu servisiranja.
(*) ‚Trostruki B’ rejting je rejting od najmanje ‚Baa3’ prema agenciji Moody's, ‚BBB-’ prema Fitch ili agenciji Standard
& Poor's, ili ‚BBBL’ prema agenciji DBRS.”
Članak 2.
Stupanje na snagu i provedba
1.

Ova Smjernica stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke.

2.
Nacionalne središnje banke poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s člankom 1. ove Smjernice te ih
primijenile od 1. travnja 2014. Nacionalne središnje banke izvješćuju ESB o propisima i sredstvima koji se odnose na te
mjere najkasnije do 24. ožujka 2014.
Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

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

