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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/299
z dne 10. februarja 2015
o spremembah Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoroč
nejšega refinanciranja (ECB/2015/5)
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,
člena 12.1, druge alinee člena 18.1 in druge alinee člena 34.1 Statuta,
ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike
Eurosistema (1),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente,
pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema.

(2)

Svet ECB se je z namenom, da spodbudi učinkovitost ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja,
22. januarja 2015 odločil za odpravo 10 bazičnih točk pribitka na obrestno mero v operacijah glavnega refinan
ciranja za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, izvedene od marca 2015 do junija 2016.
Odprava pribitka odraža znižanje terminskih premij za tržne instrumente financiranja za institucije od najave
ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja 5. junija 2014. Odločitev se ne nanaša na obrestno
mero, ki se uporablja za prve ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, izvedene septembra in
decembra 2014. Ta obrestna mera ostaja nespremenjena, tj. fiksno določena za celotno obdobje trajanja vsake
operacije v višini obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja, ki bo veljala v času najave avkcije za
zadevno ciljno usmerjeno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja, povečane za fiksni pribitek 10 bazičnih točk.

(3)

Poleg tega so potrebni nekateri manjši popravki Sklepa ECB/2014/34 (2).

(4)

Sklep ECB/2014/34 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe
Sklep ECB/2014/34 se spremeni:
1. člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Obresti
Za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, izvedene septembra in decembra 2014, je obrestna
mera fiksno določena za celotno obdobje trajanja vsake operacije v višini obrestne mere za operacije glavnega
refinanciranja, ki velja v času najave avkcije za zadevno ciljno usmerjeno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja,
povečane za fiksni pribitek 10 bazičnih točk. Za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja, izvedene
od marca 2015 do junija 2016, je obrestna mera fiksno določena za celotno obdobje trajanja vsake operacije v višini
obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja, ki velja v času najave avkcije za zadevno ciljno usmerjeno
operacijo dolgoročnejšega refinanciranja.
Obresti se plačajo za nazaj ob zapadlosti operacije ali ob predčasnem odplačilu, kakor je določeno v členih 6 in 7,
kot ustreza.“;
(1) UL L 331, 14.12.2011, str. 1.
(2) Sklep ECB/2014/34 z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (UL L 258,
29.8.2014, str. 11).
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2. v Prilogi I, odstavek 1 (Izračunavanje zgornjih meja izposoje), se druga tabela nadomesti z naslednjo:

„K

Mesec ciljno usmerjene opera
cije dolgoročnejšega refinanci
ranja

Referenčni mesec dodelitve

CNLk

3

marec 2015

januar 2015

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLjanuar 2015

4

junij 2015

april 2015

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLapril 2015

5

september 2015

julij 2015

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLjulij 2015

6

december 2015

oktober 2015

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLoktober 2015

7

marec 2016

januar 2016

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLjanuar 2016

8

junij 2016

april 2016

NLmaj 2014 + NLjunij 2014 + … + NLapril 2016“

3. v Prilogi I, odstavek 2 (Izračunavanje obveznih predčasnih odplačil), se formula za „Obvezno predčasno odplačilo v
septembru 2016 za udeleženca“ nadomesti z naslednjo:
8
X

„MR ¼

Ck , če BE8 > CNL8 “;
k¼1

4. tretja opomba v Prilogi I se nadomesti z naslednjo:
„Pri ciljno usmerjeni operaciji dolgoročnejšega refinanciranja, ki se izvede marca 2015 (k = 3), omejitev
znaša C3 ≤ max{0, AA3}.“;
5. četrta opomba v Prilogi II se nadomesti z naslednjo:
„Sektorska razvrstitev holdinških družb nefinančnih družb iz Uredbe (ES) št. 25/2009 (ECB/2008/32) je bila
spremenjena z Uredbo (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), da bi se odrazile spremembe mednarodnih statističnih
standardov. Skladno z Uredbo (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) so holdinške družbe nefinančnih družb
prerazvrščene kot finančne družbe. Poročanje v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja
mora načeloma biti skladno z okvirom za poročanje postavk bilance stanja: z učinkom od decembra 2014 podatki
ne smejo zajemati holdinških družb, popravke pa je treba ustrezno prenesti.“;
6. trinajsta opomba v Prilogi II se nadomesti z naslednjo:
„Učinke prerazvrstitve holdinških družb nefinančnih družb kot finančnih družb v decembru 2014 je treba
evidentirati pod postavko 3.2C.“.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 10. februarja 2015.

V Frankfurtu na Majni, 10. februarja 2015
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

