
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/888 

z dnia 6 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju w odniesieniu do płatności rat 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, 
zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i 
terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1) (zwaną 
dalej „Umową wewnętrzną”), w szczególności jej art. 10 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2), 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 5 czerwca 2014 r. Europejski Bank Centralny przyjął decyzję (3) przewidującą ujemną stopę procentową, 
co pociąga za sobą obowiązek dokonania przez deponenta zapłaty na rzecz właściwego krajowego banku 
centralnego (KBC), włączając prawo tego KBC do dokonania stosownego obciążenia rachunku danego depozytu 
sektora publicznego. Inne KBC, w których muszą być przechowywane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(EFR) zgodnie z art. 22 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 (4), przyjęły podobne decyzje. 

(2)  Zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 2015/323 wkłady na EFR mają być przekazywane przez każde 
państwo członkowskie na specjalny rachunek zatytułowany „Komisja Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju” 
otwarty w banku centralnym odpowiedniego państwa członkowskiego lub wyznaczonej przez nie instytucji 
finansowej. 

(3)  Te specjalne rachunki otwarte przez państwa członkowskie w imieniu Komisji do celów deponowania wkładów 
na EFR powinny być wolne od jakichkolwiek opłat i odsetek, dopóki środki na nich zgromadzone będą musiały 
być wykorzystane na płatności, tym samym zapobiegając stratom w budżecie EFR. Wszelkie opłaty od ich 
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(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1. 
(2) Dz.U. C 5 z 8.1.2016, s. 6. 
(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/23 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz 

nadwyżek rezerw (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 115). 
(4) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 17). 



prowadzenia lub ujemne odsetki zmniejszałyby środki budżetowe EFR i prowadziły do nierównego traktowania 
państw członkowskich. W związku z tym, w przypadku gdy do rachunków EFR zastosowanie mają ujemne 
odsetki, dane państwo członkowskie wpłaca kwotę równą wysokości ujemnych odsetek. Mając na uwadze fakt, że 
niektóre państwa członkowskie nie mają możliwości uniknięcia skutków finansowych zobowiązania do wpłaty 
takich kwot równych wysokości takich ujemnych odsetek na rachunki EFR, Komisja powinna dążyć – przy 
zaspokajaniu swoich potrzeb w zakresie płatności – do ograniczenia tych skutków poprzez korzystanie 
w pierwszej kolejności z kwot wpłaconych na odnośne rachunki. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/323, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 22 rozporządzenia (UE) 2015/323 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 22 

Płatność rat 

1. Wezwania do wniesienia wkładu w pierwszej kolejności wykorzystują jedną po drugiej kwoty określone dla 
poprzednich Europejskich Funduszy Rozwoju. 

2. Wkłady państw członkowskich są wyrażone w euro i są uiszczane w euro. 

3. Wkład, o którym mowa w art. 21 ust. 7 lit. a), jest przekazywany przez każde państwo członkowskie na 
specjalny rachunek zatytułowany „Komisja Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju“ otwarty w banku centralnym 
odpowiedniego państwa członkowskiego lub wyznaczonej przez nie instytucji finansowej. Wkłady te pozostają na 
powyższych specjalnych rachunkach do terminu uiszczenia płatności. 

4. Rachunki, o których mowa w ust. 3, są wolne od wszelkich opłat i odsetek. 

5. W przypadku gdy do rachunku, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie mają ujemne odsetki, dane państwo 
członkowskie, nie później niż w dniu płatności poszczególnych rat, o których mowa w art. 21, wpłaca na ten 
rachunek kwotę odpowiadającą wysokości takich ujemnych odsetek mających zastosowanie do pierwszego dnia 
miesiąca poprzedzającego termin płatności raty. 

6. Bez uszczerbku dla ust. 7 Komisja dokłada wszelkich starań, aby dokonując wypłat z tych specjalnych 
rachunków, zachować takie rozłożenie aktywów na tych rachunkach, które odpowiada kluczowi wkładów zgodnie 
z art. 1 ust. 2 lit. a) Umowy wewnętrznej. 

7. Przy zaspokajaniu potrzeb gotówkowych EFR, zgodnie z ust. 3, Komisja zmierza do ograniczania skutków 
ciążącego na państwach członkowskich zobowiązania do wpłaty kwot równych wysokości ujemnych odsetek na 
podstawie ust. 5, poprzez korzystanie w pierwszej kolejności z kwot wpłaconych na odnośne rachunki. 

8. Wkład, o którym mowa w art. 21 ust. 7 lit. b), jest przekazywany przez każde państwo członkowskie zgodnie 
z art. 53 ust. 1.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
H.G.J. KAMP 

Przewodniczący  
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