
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 2 maja 2013 r. 

w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów 
dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską 

(EBC/2013/13) 

(2013/220/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. 3 
ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 oraz art. 34 ust. 1 
tiret drugie, 

uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 
2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej 
Eurosystemu ( 1 ), w szczególności pkt 1.6 oraz pkt 6.3.1, 6.3.2 
i 6.4.2 załącznika I do tych wytycznych, 

uwzględniając wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. 
w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących 
operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpie
czeń ( 2 ), w szczególności art. 1 ust. 3 oraz art. 5 i art. 7, 

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 (KBC), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych 
operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz 
innymi uczestnikami rynku. Standardowe kryteria kwali
fikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki 
pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załączniku 
I do wytycznych EBC/2011/14. 

(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. 
Zgodnie z pkt 6.3.1 załącznika I do wytycznych 
EBC/2011/14 Eurosystem zastrzega sobie prawo do 
podejmowania decyzji, czy dana emisja, emitent, dłużnik 
lub gwarant spełnia wymóg wysokiej jakości, na 
podstawie wszelkich informacji, jakie uzna za istotne. 

(3) Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni 
gwarantowane przez Republikę Cypryjską obecnie nie 
spełniają minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie 

jakości kredytowej mających zastosowanie do rynkowych 
instrumentów dłużnych, określonych w załączniku I do 
wytycznych EBC/2011/14. 

(4) Rada Prezesów wzięła pod uwagę protokół ustaleń 
pomiędzy Republiką Cypryjską a Komisją Europejską, 
zatwierdzony przez państwa członkowskie, określający 
program dostosowań ekonomicznych i finansowych dla 
Cypru. 

(5) Rada Prezesów uważa ten program za właściwy, by 
rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni 
gwarantowane przez Republikę Cypryjską osiągnęły stan
dard jakości umożliwiający im osiągnięcie statusu kwali
fikowanego zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej 
Eurosystemu, bez względu na zewnętrzne oceny kredy
towe. 

(6) Rada Prezesów zdecydowała zatem o konieczności przy
wrócenia rynkowym instrumentom dłużnym emito
wanym lub w pełni gwarantowanym przez Republikę 
Cypryjską statusu kwalifikowanego zabezpieczenia 
operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, z takim zastrze 
żeniem, że do instrumentów tych będą stosowane szcze
gólne redukcje wartości, odmienne od redukcji wartości, 
o których mowa w pkt 6.4.2 załącznika I do wytycznych 
EBC/2011/14. 

(7) Zgodnie z art. 7 wytycznych EBC/2013/4 wymogi Euro
systemu w zakresie jakości kredytowej nie mają zastoso
wania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowa
nych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne 
państw członkowskich strefy euro w ramach programu 
Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Waluto
wego, chyba że Rada Prezesów zdecyduje, że dane 
państwo członkowskie nie spełnia warunków udzielenia 
wsparcia finansowego lub warunków programu makroe
konomicznego. Jednak zgodnie z art. 1 ust. 3 wspom
nianych wytycznych, na potrzeby art. 5 ust. 1 i art. 7 
tych wytycznych, za państwa członkowskie strefy euro 
realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego uważa się jedynie Irlandię, Repub
likę Grecką i Republikę Portugalską. Dlatego też odstą
pienie od stosowania do rynkowych instrumentów dłuż
nych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez 
Republikę Cypryjską wymogów Eurosystemu w zakresie 
jakości kredytowej wymaga dodatkowej decyzji Rady 
Prezesów. 

(8) Ten nadzwyczajny środek będzie stosowany tymczasowo, 
do momentu, kiedy Rada Prezesów uzna, że możliwe jest 
przywrócenie normalnego stosowania kryteriów kwalifi
kowania zabezpieczeń oraz zasad kontroli ryzyka Euro
systemu dotyczących operacji polityki pieniężnej,

PL L 133/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zawieszenie niektórych postanowień wytycznych 
EBC/2011/14 oraz przywrócenie rynkowym 
instrumentom dłużnym emitowanym lub w pełni 
gwarantowanym przez Republikę Cypryjską statusu 

kwalifikowanego zabezpieczenia 

1. W odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych 
emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę 
Cypryjską zawiesza się stosowanie minimalnych wymogów 
Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej, określonych 
w ramowych zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu 
dotyczących niektórych aktywów rynkowych zawartych w pkt 
6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. W związku 
z powyższym, na potrzeby art. 5 ust. 1 i art. 7 wytycznych 
EBC/2013/4, Republikę Cypryjską uważa się za państwo człon
kowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego. 

2. Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni 
gwarantowane przez Republikę Cypryjską podlegają określonym 

redukcjom wartości, wskazanym w załączniku do niniejszej 
decyzji. 

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy posta
nowieniami niniejszej decyzji, wytycznych EBC/2011/14 oraz 
wytycznych EBC/2013/4, wdrożonymi na poziomie krajowym 
przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 maja 2013 r. 

Sporządzono w Bratysławie dnia 2 maja 2013 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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ZAŁĄCZNIK 

Wykaz redukcji wartości mających zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub 
w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską 

Obligacje skarbowe 

Klasa zapadalności 

Redukcje wartości mające 
zastosowanie do instrumentów 

z kuponem o stałym 
oprocentowaniu i o zmiennym 

oprocentowaniu 

Redukcje wartości mające 
zastosowanie do 

instrumentów 
zerokuponowych 

0–1 14,5 14,5 

1–3 27,5 29,5 

3–5 37,5 40,0 

5–7 41,0 45,0 

7–10 47,5 52,5 

> 10 57,0 71,0 

Obligacje banków gwarantowane 
przez państwo i obligacje 

przedsiębiorstw niefinansowych 
gwarantowane przez państwo 

Klasa zapadalności 

Redukcje wartości mające 
zastosowanie do instrumentów 

z kuponem o stałym 
oprocentowaniu i o zmiennym 

oprocentowaniu 

Redukcje wartości mające 
zastosowanie do 

instrumentów 
zerokuponowych 

0–1 23,0 23,0 

1–3 37,0 39,0 

3–5 47,5 50,5 

5–7 51,5 55,5 

7–10 58,0 63,0 

> 10 68,0 81,5
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