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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2015/1575 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 4 септември 2015 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и
пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2015/28)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире
от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално членове 12.1 и 14.3 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Насоки ЕЦБ/2014/9 на Европейската централна банка (1) се определят общите принципи, които националните
централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), следват при
осъществяването на вътрешни операции с активи и пасиви по своя собствена инициатива.

(2)

Индексът „Юрепо“ беше определен в член 2, буква д) от Насоки ЕЦБ/2014/9 като пазарният лихвен процент по
обезпечени депозити по отношение на срочните депозити в национална валута. Прилагането на индекса „Юрепо“
беше преустановено на 2 януари 2015 г. Пазарният лихвен процент по обезпечени депозити по отношение на
срочните депозити в национална валута вече ще бъде един от срочните индекси „STOXX EUR GC Pooling“ със
съпоставим матуритет.

(3)

Поради това Насоки ЕЦБ/2014/9 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменение
Член 2, буква д) от Насоки ЕЦБ/2014/9 се заменя със следното:
„д) „пазарен лихвен процент по обезпечени депозити“ означава: а) по отношение на срочните депозити в национална
валута — един от срочните индекси „STOXX EUR GC Pooling“ със съпоставим матуритет; и б) по отношение на
срочните депозити в чуждестранна валута — съпоставимият лихвен процент.“

Член 2
Действие
Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.
(1) Насоки ЕЦБ/2014/9 на Европейската централна банка от 20 февруари 2014 г. относно вътрешните операции по управление на активи и
пасиви от националните централни банки (2014/304/ЕС) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56).
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Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са НЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 септември 2015 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

