
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej 
Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla 

operacji dotyczących takich aktywów 

(EBC/2013/45) 

(2014/114/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

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

uwzględniając art. 3 ust. 1 tiret trzecie oraz art. 12 ust. 1 i art. 
30 ust. 6 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
i Europejskiego Banku Centralnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
(zwanego dalej „Statutem ESBC”) Europejski Bank 
Centralny (EBC) otrzymuje od krajowych banków 
centralnych (KBC) państw członkowskich, których walutą 
jest euro (zwanych dalej „KBC strefy euro”), aktywa 
rezerwy walutowej i ma pełne prawo utrzymywać aktywa 
rezerwy walutowej, które mu przekazano i tymi akty
wami zarządzać. 

(2) Zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Statutu ESBC EBC 
może realizować niektóre swoje działania za pośrednic
twem KBC strefy euro oraz zwracać się do KBC strefy 
euro o przeprowadzanie niektórych operacji. EBC przyj
muje zatem, że KBC strefy euro powinny w jego imieniu 
zarządzać rezerwami walutowymi przekazanymi na rzecz 
EBC. 

(3) Wytyczne EBC/2008/5 z dnia 20 czerwca 2008 r. 
w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej 
Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki 
centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji doty
czących takich aktywów ( 1 ) stanowią, że każdy KBC 
strefy euro może: a) uczestniczyć w zarządzaniu opera
cyjnym aktywami rezerwy walutowej przekazanymi na 
rzecz EBC; lub b) zrezygnować z tego rodzaju zarzą
dzania bądź dokonać połączenia działalności w tym 
zakresie z jednym lub większą ilością KBC strefy euro. 

Wytyczne EBC/2008/5 nie wskazują jednak wyraźnie, że 
KBC strefy euro może zwrócić się do EBC lub jednego 
albo większej ilości innych KBC strefy euro o przejęcie 
realizacji niektórych zadań w zakresie takiego zarzą
dzania w jego imieniu. 

(4) Wytyczne EBC/2008/5 powinny zatem zostać odpo
wiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiana 

Artykuł 2 ust. 1 wytycznych EBC/2008/5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy KBC strefy euro ma prawo uczestniczyć w zarzą
dzaniu operacyjnym aktywami rezerwy walutowej przekaza
nymi na rzecz EBC. KBC strefy euro może: a) zrezygnować 
z takiego zarządzania; lub b) dokonać połączenia działalności 
w tym zakresie z jednym lub większą ilością innych KBC 
strefy euro. W przypadku gdy KBC strefy euro zrezygnuje 
z takiego zarządzania, aktywami, które podlegałyby zarzą
dzaniu przez taki rezygnujący KBC strefy euro, zarządzają 
pozostałe KBC strefy euro. Możliwe jest także zwrócenie się 
przez KBC strefy euro do EBC lub innego KBC strefy euro 
o przejęcie niektórych zadań dotyczących zarządzania akty
wami rezerwy walutowej przekazanymi na rzecz EBC, przy 
zachowaniu realizacji innych zadań z tego zakresu. EBC 
i dany KBC strefy euro mają prawo przyjąć wniosek o prze
jęcie zadań dotyczących zarządzania aktywami rezerwy walu
towej lub taki wniosek odrzucić.”. 

Artykuł 2 

Skuteczność 

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia 
o nich KBC strefy euro.
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( 1 ) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 63.



Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne są adresowane do KBC strefy euro. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 listopada 2013 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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