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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/1575
z dne 4. septembra 2015
o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s
strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2015/28)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3
Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Smernica ECB/2014/9 Evropske centralne banke (1) določa splošna načela, ki jih morajo nacionalne centralne
banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), upoštevati, ko na lastno pobudo izvajajo
domače posle s sredstvi in obveznostmi.

(2)

Indeks Eurepo je bil v členu 2(e) Smernice ECB/2014/9 opredeljen kot tržna obrestna mera za zavarovana
posojila v zvezi z vezanimi vlogami v domači valuti. Indeks Eurepo je bil 2. januarja 2015 opuščen. Tržna
obrestna mera za zavarovana posojila v zvezi z vezanimi vlogami v domači valuti bodo zdaj indeksi STOXX EUR
GC Pooling s primerljivo zapadlostjo.

(3)

Zato je treba Smernico ECB/2014/9 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Sprememba
Člen 2(e) Smernice ECB/2014/9 se nadomesti z naslednjim:
„(e) ‚tržna obrestna mera za zavarovanje posojila‘: (a) v zvezi z vezanimi vlogami v domači valuti pomeni indeks
združevanja STOXX EUR GC s primerljivo zapadlostjo; in (b) v zvezi z vezanimi vlogami v tuji valuti pomeni
primerljivo obrestno mero;“.

Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.
(1) Smernica ECB/2014/9 Evropske centralne banke z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s
strani nacionalnih centralnih bank (2014/304/EU) (UL L 159, 28.5.2014, str. 56).
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Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na NCB.

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

