
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/732 

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej 
Eurosystemu (EBC/2014/60) (EBC/2015/20) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

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

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 18 ust. 2 oraz pierwszy akapit art. 20, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Osiągnięcie wspólnej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania narzędzi, instrumentów i procedur stosowanych 
przez Eurosystem obejmujący Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne tych państw 
członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), tak aby umożliwić prowadzenie takiej polityki w 
jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro. 

(2)  W świetle art. 12 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
(zwanego dalej „Statutem ESBC”), EBC ma prawo określania wspólnej polityki pieniężnej Unii i wydawania 
niezbędnych wytycznych w celu zapewnienia jej odpowiedniego wdrażania. Zgodnie z art. 14 ust. 3 Statutu ESBC 
KBC są zobowiązane do działania w zgodzie z takimi wytycznymi. Niniejsze wytyczne są zatem skierowane do 
Eurosystemu. W celu implementacji zasad zawartych w niniejszych wytycznych KBC wprowadzą je do swoich 
ram umownych lub regulacyjnych. Kontrahenci będą zobowiązani do przestrzegania tych zasad po ich 
wprowadzeniu przez KBC do wspomnianych ram umownych lub regulacyjnych. 

(3)  Pierwsze tiret art. 18 ust. 1 Statutu ESBC zezwala Eurosystemowi na prowadzenie transakcji na rynkach 
finansowych poprzez kupno i sprzedaż w formie transakcji bezwarunkowych (kasowych i terminowych) lub 
umów repo oraz poprzez udzielanie i zaciąganie pożyczek należności i instrumentów rynkowych, w euro i w 
innych walutach, jak również metali szlachetnych. Drugie tiret art. 18 ust. 1 zezwala Eurosystemowi na 
prowadzenie operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi i innymi uczestnikami rynku. 

(4)  W celu zabezpieczenia Eurosystemu przed ryzykiem kontrahenta, drugie tiret art. 18 ust. 1 Statutu ESBC 
przewiduje, że dokonywane przez Eurosystem operacje kredytowe z instytucjami kredytowymi oraz innymi 
uczestnikami rynku powinny być właściwie zabezpieczone. 

(5)  W celu zapewnienia równego traktowania kontrahentów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej i 
przejrzystości, zakwalifikowanie aktywów do wykorzystania jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych 
Eurosystemu zależy od spełnienia pewnych jednolitych kryteriów w państwach członkowskich, których walutą 
jest euro. 

(6)  Eurosystem opracował jednolite zasady kwalifikacji zabezpieczeń, aby wszystkie operacje kredytowe Eurosystemu 
były wykonywane w zharmonizowany sposób przez implementację niniejszych wytycznych we wszystkich 
państwach członkowskich, których walutą jest euro. 

(7)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (1) powinny zostać zmienione w celu 
wprowadzenia zmian zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń w zakresie akceptowanych struktur 
kuponowych dla aktywów rynkowych. 
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(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki 
pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3). 



(8)  Wytyczne (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Artykuł 63 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 63 

Akceptowane struktury kuponowe dla aktywów rynkowych 

1. Aby spełniać kryteria kwalifikacji, instrumenty dłużne muszą mieć jedną z poniższych struktur kuponowych 
do ostatecznego terminu wykupu: 

a)  kupon o stałym oprocentowaniu, kupon zerowy lub kupon wielostopniowy o określonej z góry częstotliwości i 
wartości kuponu, które nie mogą prowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych; albo 

b)  kupon o zmiennym oprocentowaniu, który nie może prowadzić do ujemnego przepływu środków pieniężnych i 
ma następującą strukturę: stopa kuponu = (stopa referencyjna * l) ± x, gdzie f ≤ stopa kuponu ≤ c, przy czym: 

i)  w danym momencie stopa referencyjna może być jedynie jedną z następujących stóp: 

—  stopą rynku pieniężnego euro, np. EURIBOR, LIBOR lub podobnym indeksem, 

—  stopą swapów o stałym terminie zapadalności, np. CMS, EIISDA, EUSA, 

—  rentownością jednej lub indeksem wielu obligacji skarbowych państwa strefy euro o zapadalności do 
jednego roku włącznie, 

—  indeksem inflacji strefy euro, oraz 

ii)  f (dolny limit), c (górny limit), l (czynnik lewarowania/delewarowania) oraz x (depozyt zabezpieczający) są – o 
ile występują – liczbami, które są ustalone z góry w momencie emisji, albo zmienne w czasie wyłącznie 
zgodnie ze ścieżką uzgodnioną w momencie emisji, przy czym f, oraz c są większe lub równe zeru a l jest 
większe od zera przez cały okres istnienia aktywów. W przypadku kuponów o zmiennym oprocentowaniu ze 
stopą referencyjną w postaci indeksu inflacji l jest równe jeden. 

2. Struktury kuponowe niezgodne z ust. 1 nie spełniają kryteriów kwalifikacji, także w przypadkach, gdy 
niezgodność dotyczy tylko części struktury oprocentowania, takich jak premia. 

3. Dla celów niniejszego artykułu, w przypadku kuponów wielostopniowych o oprocentowaniu stałym lub 
zmiennym ocena danej struktury kuponowej opiera się na całym okresie istnienia aktywów, zarówno w ujęciu 
prognostycznym, jak i retrospektywnym. 

4. Akceptowane struktury kuponowe nie mogą charakteryzować się opcjonalnościami emitenta, tzn. w okresie 
istnienia danego instrumentu, zarówno w ujęciu prognostycznym, jak i retrospektywnym, nie są akceptowane 
zmiany struktury kuponowej, które są uzależnione od decyzji emitenta.”. 

Artykuł 2 

Skuteczność i implementacja 

1. Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich KBC. 

2. KBC podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz 
stosują je od dnia 1 maja 2015 r. Najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2015 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów 
prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami. 
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Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 kwietnia 2015 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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