
Stališča v zagovor 
 
Vpr.: Zakaj ukrepati sedaj? Ali ni bilo mogoče posredovati že prej? 
Odg: Evropska komisija je ravnala zelo smotrno pri uveljavitvi nadomestne obrestne mere za CHF 
LIBOR, da bi zainteresiranim stranem omogočila čim boljše vnaprejšnje obvestilo glede zakonsko 
določene nadomestitve. Pristojnost za sprejetje zakonske nadomestitve je bila Evropski komisiji 
podeljena šele v začetku leta 2021, tik preden je britanski nadzorni organ za finančno poslovanje (UK 
Financial Conduct Authority - UK FCA) potrdil prenehanje CHF LIBOR. Evropska komisija je nato marca 
2021 začela prvo ciljno posvetovanje o nadomestitvi CHF LIBOR. 
 
Vpr.: Zakaj obstaja nadomestna mera za CHF LIBOR (in ne za JPY ali GBP LIBOR, ki tudi prenehata)? 
Odg: Pristojnost Evropske komisije, da uvede zakonsko določeno nadomestilo za referenčno vrednost 
izven EU, ki preneha, je odvisna od gospodarskega vpliva, ki bi ga imelo prenehanje te referenčne 
vrednosti v Evropski uniji. Evropska komisija je upravičena do posredovanja le, če bi prenehanje 
bistveno motilo delovanje finančnih trgov v EU ali predstavljalo sistemsko tveganje za finančni sistem 
v EU. Glede CHF LIBOR Evropska komisija razpolaga z indici, da v več državah članicah obstajajo številne 
pogodbe, o katerih se ni mogoče ponovno pogajati pred iztekom leta. Tudi glede JPY LIBOR in GBP 
LIBOR je organ za finančno poslovanje Združenega kraljestva objavil, da bo prisilil upravitelja LIBOR, da 
bo vsaj še eno leto objavljal referenčno vrednost z uporabo alternativne, sintetične metodologije. 
 
Vpr.: Zakaj je bila izbrana prav ta nadomestna obrestna mera?  
Odg: V skladu z uredbo o referenčnih vrednostih mora Evropska komisija pri določanju posebne 
nadomestne obrestne mere upoštevati nekatere dejavnike. Pomembna so zlasti priporočila nacionalne 
delovne skupine za referenčno obrestno mero tečaja švicarskega franka. Ta delovna skupina zasebnega 
sektorja je priporočila uporabo SARON-a kot osnovne obrestne mere za nadomestitev in uporabo 
prilagoditvene porazdelitve za omejitev vrednosti prenosa. Na podlagi tega prvotnega predloga je 
Evropska komisija izvedla dva kroga javnega posvetovanja, ki sta privedla do manjših popravkov 
metodologije, izbrane za nadomestitveno stopnjo. Končni rezultat je obrestna mera, ki za vsako od 
zadevnih zapadlosti vzpostavi ravnovesje med podobnostjo s prvotno obrestno mero in obdobjem 
opazovanja, ki je časovno blizu obdobju, na katerega se obrestna mera nanaša. 
 
Vpr.: Kaj pa hipotekarna posojila v tuji valuti? 
Odg: Evropska komisija se zaveda, da so pomemben del pogodb v EU, ki se nanašajo na CHF LIBOR, 
hipotekarna posojila, denominirana v švicarskih frankih. Zavedamo se, da so mnoge od teh pogodb 
nastale pred trenutno veljavnimi pravili o hipotekarnih kreditih majhnim dolžnikom. Ta izvedbeni sklep 
ni specifičen za te pogodbe in ne izraža nobenega mnenja o primernosti sklepanja hipotekarne 
pogodbe v valuti tretje države.  

 
Vpr.: Kaj ta nadomestna stopnja pomeni za imetnike hipotek? 
Odg: Ta nadomestna obrestna mera v prvi vrsti pomeni, da se hipotekarne pogodbe lahko še naprej 
izvajajo, zato tako imetnikom hipotek kot tudi bankam, ki so te hipoteke odobrile, zagotavlja pravno 
varnost. Da bi se izognili večjim spremembam vrednosti, nadomestna stopnja vključuje prilagoditveni 
razmik, ki je bil določen 5. marca 2021, na datum, ko je bilo objavljeno, da bo CHF LIBOR ukinjen. 
Morebitna manjša sprememba vrednosti prenosa, ki bi jo stranke lahko zabeležile 1. januarja 2022, bi 
bila posledica gibanja tečajev od 5. marca 2021. 
 


