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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/1574
z dne 4. septembra 2015
o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s
strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2015/29)
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)

Sklep Evropske centralne banke ECB/2014/8 (1) določa tržne obrestne mere, ki služijo kot zgornje meje za
obrestovanje vlog, ki jih imajo države in osebe javnega prava pri svojih nacionalnih centralnih bankah (NCB). To
je Svetu ECB v pomoč pri spremljanju, ali NCB spoštujejo prepoved denarnega financiranja, ki je določena v
členu 123 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(2)

Indeks Eurepo je bil v členu 1(d) Sklepa ECB/2014/8 opredeljen kot tržna obrestna mera za zavarovana posojila v
zvezi z vezanimi vlogami v eurih. Indeks Eurepo je bil 2. januarja 2015 opuščen. Tržna obrestna mera za
zavarovana posojila v zvezi z vezanimi vlogami v eurih bodo zdaj indeksi STOXX EUR GC Pooling s primerljivo
zapadlostjo.

(3)

Zato je treba Sklep ECB/2014/8 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
Člen 1(d) Sklepa ECB/2014/8 se nadomesti z naslednjim:
„(d) ‚tržna obrestna mera za zavarovana posojila‘: (i) v zvezi z vezanimi vlogami v eurih pomeni indekse STOXX
EUR GC Pooling s primerljivo zapadlostjo; in (ii) v zvezi z vezanimi vlogami v drugi valuti pomeni primerljivo
obrestno mero.“.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 4. septembra 2015
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(1) Sklep Evropske centralne banke ECB/2014/8 z dne 20. februarja 2014 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s
strani nacionalnih centralnih bank (2014/303/EU) (UL L 159, 28.5.2014, str. 54).

