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SMJERNICE
SMJERNICA (EU) 2015/1575 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 4. rujna 2015.
o izmjeni Smjernice ESB/2014/9 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od
strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2015/28)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12.
stavak 1. i članak 14. stavak 3.,
budući da:
(1)

Smjernica ESB/2014/9 Europske središnje banke (1) utvrđuje opća načela kojih se moraju pridržavati nacionalne
središnje banke država članica čija je valuta euro kada na vlastitu inicijativu obavljaju domaće operacije s
imovinom i obvezama.

(2)

Eurepo indeks utvrđen je u članku 2. točki (e) Smjernice ESB/2014/9 kao kamatna stopa na osiguranom tržištu u
odnosu na oročene depozite u domaćoj valuti. Eurepo indeks prestao je 2. siječnja 2015. Kamatna stopa na
osiguranom tržištu u odnosu na oročene depozite u domaćoj valuti sada će biti terminski indeksi
STOXX EUR GC Pooling s usporedivim dospijećem.

(3)

Smjernicu ESB/2014/9 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjena
Članak 2. točka (e) Smjernice ESB/2014/9 zamjenjuje se sljedećim:
„(e) ‚kamatna stopa na osiguranom tržištu’ znači: (a) u odnosu na oročene depozite u domaćoj valuti, terminski
indeksi STOXX EUR GC Pooling s usporedivim dospijećem; i (b) u odnosu na oročene depozite u stranoj valuti,
usporediva stopa.”

Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Smjernica stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke.
(1) Smjernica ESB/2014/9 Europske središnje banke od 20. veljače 2014. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od
strane nacionalnih središnjih banaka (2014/304/EU) (SL L 159, 28.5.2014., str. 56.).
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Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 4. rujna 2015.
Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

