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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/732
z dne 16. aprila 2015
o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema
(ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
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,
členov 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 in prvega odstavka člena 20 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Enotna denarna politika vključuje opredelitev orodij, instrumentov in postopkov, ki jih uporablja Eurosistem, ki
ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke tistih držav članic, katerih valuta je
euro (v nadaljnjem besedilu: nacionalne centralne banke), da bi se ta politika na enoten način izvajala v vseh
državah članicah, katerih valuta je euro.

(2)

Glede na člen 12.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem
besedilu: Statut ESCB) je ECB pristojna za oblikovanje enotne denarne politike Unije in za izdajanje smernic,
potrebnih za njeno dosledno izvajanje. V skladu s členom 14.3 Statuta ESCB so nacionalne centralne banke
dolžne ravnati v skladu s temi smernicami. Zato je ta smernica naslovljena na Eurosistem. Nacionalne centralne
banke bodo pravila, določena v tej smernici, izvajale s pogodbenimi dogovori ali predpisi. Nasprotne stranke
bodo morale spoštovati omenjena pravila, kot jih bodo nacionalne centralne banke izvajale s temi pogodbenimi
dogovori ali predpisi.

(3)

Prva alinea člena 18.1 Statuta ESCB omogoča, da Eurosistem posreduje na finančnih trgih z dokončnimi nakupi
in prodajami (promptno in terminsko) ali z začasnimi nakupi in s posojanjem ali zadolževanjem na podlagi
terjatev in tržnih instrumentov, izraženih v eurih ali drugih valutah, pa tudi plemenitih kovinah. Druga alinea
člena 18.1 omogoča, da Eurosistem sklepa kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu.

(4)

Za zaščito Eurosistema pred tveganjem nasprotne stranke druga alinea člena 18.1 Statuta ESCB določa, da mora
Eurosistem sklepati kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega
zavarovanja posojil.

(5)

Za zagotovitev enake obravnave nasprotnih strank ter povečanje operativne učinkovitosti in preglednosti mora
finančno premoženje izpolnjevati določene enotne kriterije v vseh državah članicah, katerih valuta je euro, da bi
bilo primerno kot zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema.

(6)

Eurosistem je razvil enoten okvir za finančno premoženje, ki je primerno kot zavarovanje, tako da se vsi kreditni
posli Eurosistema opravljajo na usklajen način s pomočjo izvajanja te smernice v vseh državah članicah, katerih
valuta je euro.

(7)

Smernico Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) bi bilo treba spremeniti, da bi odražala
spremembe sistema zavarovanj v Eurosistemu v zvezi s sprejemljivimi strukturami kuponov za tržno finančno
premoženje.

(1) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema
(ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).
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Zato bi bilo treba Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Člen 63 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se nadomesti z naslednjim:
„Člen 63
Sprejemljive strukture kuponov za tržno finančno premoženje
1.

Dolžniški instrumenti so primerni, če imajo do zapadlosti naslednje strukture kuponov:

(a) fiksni ali večstopenjski kuponi ali so brezkuponski instrumenti, z vnaprej določenim razporedom kuponov in
vnaprej določenimi vrednostmi kuponov, ki ne morejo povzročiti negativnega denarnega toka; ali
(b) variabilni kuponi, ki ne smejo povzročiti negativnega denarnega toka in imajo naslednjo strukturo: obrestna
mera kupona = (referenčna mera * l) ± x, pri čemer je f ≤ obrestna mera kupona ≤ c, kjer velja:
(i) referenčna mera je v posameznem trenutku samo eno od naslednjega:
— obrestna mera na eurskem denarnem trgu, tj. EURIBOR, LIBOR ali podoben indeks,
— stopnja za zamenjave s konstantno zapadlostjo, npr. CMS, EIISDA, EUSA,
— donosnost državne obveznice iz euroobmočja ali indeksa več državnih obveznic iz euroobmočja z
zapadlostjo enega leta ali manj,
— indeks inflacije v euroobmočju; in
(ii) f (spodnja meja), c (zgornja meja), l (faktor vzvoda) in x (pribitek) so, če so prisotni, številke, ki so vnaprej
opredeljene ob izdaji ali se lahko skozi čas spreminjajo samo v skladu z načrtom, vnaprej opredeljenim ob
izdaji, pri čemer sta f in c večja od nič ali enaka nič, l pa je večji od nič v celotni življenjski dobi finančnega
premoženja. Pri variabilnih kuponih, kjer je referenčna mera indeks inflacije, mora biti I enak ena.
2. Struktura kupona, ki ni v skladu z odstavkom 1, ni primerna, vključno s primeri, ko je neskladen samo del
strukture plačil, na primer premija.
3. Za namene tega člena in v primeru, da ima finančno premoženje fiksni večstopenjski ali variabilni večsto
penjski kupon, temelji ocenjevanje strukture zadevnega kupona na celotni življenjski dobi finančnega premoženja, z
upoštevanjem prihodnjih in preteklih kuponov.
4. Sprejemljive strukture kuponov ne smejo imeti opcij za izdajatelja, tj. v celotni življenjski dobi finančnega
premoženja, upoštevajoč pri tem prihodnje in pretekle kupone, ne sme priti do spremembe strukture kupona, ki bi
bila odvisna od odločitve izdajatelja.“.

Člen 2
Začetek učinkovanja in izvedba
1.

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke.

2.
Nacionalne centralne banke sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od
1. maja 2015. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo Evropsko centralno banko najpozneje do
24. aprila 2015.
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Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 16. aprila 2015
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

