
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 20 marca 2013 r. 

w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej 
Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo 

(EBC/2013/6) 

(2013/169/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

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

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego 
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 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. Standar
dowe warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do prze
prowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwali
fikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredyto
wych Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do 
wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. 
w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej 
Eurosystemu ( 1 ). 

(2) Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych 
EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym 
czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury 
realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. 

(3) Od dnia 1 marca 2015 r. należy wprowadzić całkowity 
zakaz bezpośredniego wykorzystania jako zabezpieczenia 
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych nieza
bezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych 
przez państwo, a także zakaz pośredniego wykorzystania 
takich obligacji w sytuacji, gdy są one włączone do puli 
zabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez tego 
samego kontrahenta, który wyemitował niezabezpie
czone obligacje bankowe, lub przez podmiot z nim 
blisko powiązany. W wyjątkowych okolicznościach 
Rada Prezesów może przyznawać kontrahentom uczest
niczącym w operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu 
tymczasowe wyłączenia stosowania tego zakazu. 

(4) Warunki powyższego zakazu należy określić w decyzji 
EBC, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany zasad dotyczących wykorzystywania jako 
zabezpieczenia własnych niezabezpieczonych obligacji 

bankowych gwarantowanych przez państwo 

1. Od dnia 1 marca 2015 r. niezabezpieczone obligacje 
bankowe, które zostały wyemitowane przez wykorzystującego 
je kontrahenta lub przez podmioty blisko z nim powiązane, 
i które są w pełni gwarantowane przez organ lub organy admi
nistracji publicznej kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mające uprawnienie do nakładania podatków, nie mogą 
być wykorzystywane przez takiego kontrahenta jako zabezpie
czenie operacji polityki pieniężnej: a) bezpośrednio; lub b) 
pośrednio – w sytuacji gdy są one włączone do puli zabezpie
czonych obligacji wyemitowanych przez tego samego kontra
henta, który wyemitował niezabezpieczone obligacje bankowe 
lub przed podmiot z nim blisko powiązany. 

2. W wyjątkowych okolicznościach Rada Prezesów może 
zdecydować o tymczasowym wyłączeniu stosowania zakazu 
określonego w ust. 1 na maksymalny okres trzech lat. Do 
wniosku o wyłączenie dołącza się plan finansowania, wskazu
jący w jaki sposób kontrahent ubiegający się o wyłączenie stop
niowo zaprzestanie własnego wykorzystywania niezabezpieczo
nych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, nie 
później niż trzy lata od przyznania wyłączenia. 

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
niniejszą decyzją, wytycznymi EBC/2011/14 oraz wytycznymi 
EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych 
tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących 
Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń ( 2 ), w każdym 
z tych przypadków w formie wdrożonej na poziomie krajowym 
przez KBC, rozstrzygające są postanowienia niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 marca 
2013 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U L 331 z 14.12.2011, s. 1. ( 2 ) Zob. s. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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