
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 10 października 2012 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń 

(EBC/2012/23) 

(2012/641/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 
12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 w związku art. 3 ust. 1 tiret pierwsze 
i art. 18 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki 
centralne państw członkowskich, których walutą jest 
euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie 
zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami 
kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria 
kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji poli
tyki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załącz
niku I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 
2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki 
pieniężnej Eurosystemu ( 1 ). Dodatkowe tymczasowe 
środki dotyczące kwalifikowania zabezpieczeń zostały 
określone w wytycznych EBC/2012/18 z dnia 2 sierpnia 
2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków 
dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwali
fikowania zabezpieczeń oraz zmieniających wytyczne 
EBC/2007/9 ( 2 ). 

(2) Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych 
EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym 
momencie zmienić instrumenty, warunki, kryteria i proce
dury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. 
Ponadto, zgodnie z pkt 6.3.1, Eurosystem zastrzega sobie 
prawo do podejmowania decyzji, czy dana emisja, 
emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymóg wysokiej 
jakości kredytowej, na podstawie wszelkich informacji, 
jakie uzna za istotne. 

(3) W celu zwiększenia dostarczania płynności kontra
hentom operacji polityki pieniężnej Rada Prezesów EBC 
zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów 
kwalifikowania aktywów wykorzystywanych jako zabez
pieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, przyj

mując jako kwalifikowane aktywa na potrzeby operacji 
polityki pieniężnej rynkowe instrumenty dłużne denomi
nowane w funtach szterlingach, jenach lub dolarach 
amerykańskich. Do takich rynkowych instrumentów 
dłużnych powinno się stosować obniżki wartości 
odzwierciedlające historyczną zmienność odpowiednich 
kursów walutowych. 

(4) Te dodatkowe środki powinny obowiązywać tymcza
sowo, do momentu, gdy Rada Prezesów uzna, że nie 
są one już niezbędne, w celu zapewnienia odpowied
niego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Należy 
je zatem wdrożyć poprzez zmianę wytycznych 
EBC/2012/18, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiany wytycznych EBC/2012/18 

W wytycznych EBC/2012/18 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Dodatkowe środki dotyczące operacji refinansujących 
i kwalifikowania zabezpieczeń 

1. Określone w niniejszych wytycznych zasady prowa
dzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz kryteria 
kwalifikowania zabezpieczeń, określone w sposób szczegó 
łowy w ust. 2, stosuje się w związku z postanowieniami 
wytycznych EBC/2011/14. 

2. Do zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych 
stosuje się wyłącznie art. 3, art. 5 i art. 5a niniejszych 
wytycznych. 

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
postanowieniami niniejszych wytycznych a postanowieniami 
wytycznych EBC/2011/14 wdrożonymi na poziomie 
krajowym przez KBC decydujące znaczenie mają postano
wienia niniejszych wytycznych. W braku odmiennych posta
nowień niniejszych wytycznych KBC kontynuują stosowanie 
wszystkich przepisów wytycznych EBC/2011/14 w niezmie
niony sposób.”;
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( 1 ) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 218 z 15.8.2012, s. 20.



2) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Przyjmowanie określonych aktywów denominowanych 
w funtach szterlingach, jenach lub dolarach 
amerykańskich jako kwalifikowanego zabezpieczenia 

1. Denominowane w funtach szterlingach, jenach lub 
dolarach amerykańskich rynkowe instrumenty dłużne okre 
ślone w pkt 6.2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 
stanowią kwalifikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji 
polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: a) zostały wyemito
wane oraz są rejestrowane/rozliczane w strefie euro; b) ich 
emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; oraz c) spełniają wszystkie pozostałe 
kryteria kwalifikacji określone w pkt 6.2.1 załącznika I do 
wytycznych EBC/2011/14. 

2. Do takich rynkowych instrumentów dłużnych Euro
system stosuje następujące obniżki wartości: a) obniżkę 
o 16 % w przypadku aktywów denominowanych w funtach 
szterlingach lub dolarach amerykańskich; oraz b) obniżkę 
o 26 % w przypadku aktywów denominowanych w jenach.”. 

Artykuł 2 

Weryfikacja 

KBC przesyłają EBC szczegółowe dane dotyczące dokumentów 
oraz środków, za pomocą których zamierzają dostosować się 

do niniejszych wytycznych w terminie do dnia 26 października 
2012 r. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich 
przyjęciu. 

2. Artykuł 1 stosuje się od dnia 9 listopada 2012 r. 

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne skierowane są do banków centralnych Euro
systemu. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 października 
2012 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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