
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 5 czerwca 2014 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasy
wami przez krajowe banki centralne 

(EBC/2014/22) 

(2014/339/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 Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
jego art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rada Prezesów może okresowo podejmować decyzje o obniżeniu stopy depozytu w banku centralnym do 
poziomu poniżej zera procent. 

(2)  Na wypadek obniżenia wysokości stopy depozytu w banku centralnym należy wprowadzić stosowne zmiany do 
zasad dotyczących oprocentowania depozytów sektora publicznego, zawartych w wytycznych EBC/2014/9 (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiany 

1. Art. 5 ust. 2 wytycznych EBC/2014/9 otrzymuje brzmienie: 

„2. W dowolnym dniu kalendarzowym całkowita wartość depozytów overnight i depozytów terminowych wszyst
kich jednostek sektora publicznego w danym KBC, która przekracza wartość: a) 200 milionów euro; albo b) 0,04 % 
produktu krajowego brutto państwa członkowskiego siedziby KBC, podlega oprocentowaniu zgodnie ze stopą 
procentową wynoszącą zero procent. Jeżeli stopa depozytu w banku centralnym ma w tym dniu wartość ujemną, 
zastosowanie znajduje stopa procentowa nie wyższa niż stopa depozytu w banku centralnym. Niniejszy przepis 
stosuje się z zastrzeżeniem art. 11, który znajduje zastosowanie wyłącznie do salda oraz pozostałego okresu wyma
galności depozytów terminowych utrzymywanych w KBC w dniu kalendarzowym poprzedzającym dzień, w którym 
Rada Prezesów zdecydowała o obniżeniu stopy depozytu w banku centralnym do poziomu poniżej zera procent. 
Ujemna stopa procentowa oznacza obowiązek dokonania przez deponenta zapłaty na rzecz właściwego KBC, 
włączając prawo tego KBC do dokonania stosownego obciążenia rachunku danego depozytu sektora publicznego.”. 

2. Art. 5 ust. 3 wytycznych EBC/2014/9 otrzymuje brzmienie: 

„3. Depozyty sektora publicznego dotyczące programu wsparcia finansowego Unii Europejskiej/Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego oraz innych porównywalnych programów, które utrzymywane są na rachunkach 
prowadzonych przez KBC, podlegają oprocentowaniu według niższej z następujących wartości: jednej ze stóp 
procentowych, o których mowa w ust. 1, lub stopie wynoszącej zero procent, nie są jednak uwzględniane w kwotach 
progowych, o których mowa w ust. 2.”. 
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(1) Wytyczne EBC/2014/9 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki 
centralne (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 56) 



Artykuł 2 

Skuteczność i implementacja 

1. Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. KBC przyjmują akty konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszymi wytycznymi i stosują je od dnia 1 grudnia 
2014 r. Najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. KBC powiadamiają EBC o treści i formie tych aktów. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 
Mario DRAGHI 

Prezes EBC  

7.6.2014 L 168/119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2014/22) (2014/339/UE) 

