
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1312 

z dnia 22 lipca 2019 r. 

zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych 
dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22) 

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. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 tiret drugie oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie, 

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie 
implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 1 ust. 4 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie 
zmieniać narzędzia, instrumenty, wymogi, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. 

(2)  W dniu 28 kwietnia 2016 r., wykonując swoje zadanie utrzymywania stabilności cen oraz w celu wzmocnienia 
transmisji polityki pieniężnej poprzez dodatkowe zachęcanie banków do udzielania kredytów na rzecz niefinan
sowego sektora prywatnego, Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 
(EBC/2016/10) (2). Na mocy tej decyzji postanowiono o przeprowadzeniu drugiej serii ukierunkowanych 
dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II) w okresie od czerwca 2016 r. do marca 2017 r. 

(3)  W dniu 7 marca 2019 r., w celu zachowania korzystnych warunków kredytowania przez banki oraz wsparcia 
akomodacyjnej polityki pieniężnej w państwach członkowskich, których walutą jest euro, Rada Prezesów podjęła 
decyzję o przeprowadzeniu nowej serii siedmiu ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III). 
Warunki operacji TLTRO-III zostaną określone w odrębnej decyzji. 

(4)  Aby ułatwić obliczenie limitów oferty dla operacji TLTRO-III, a także biorąc pod uwagę ewentualne dobrowolne 
wcześniejsze spłaty kwot pożyczonych w ramach operacji TLTRO-II, niezbędne jest zmodyfikowanie okresów 
zawiadomienia o zamiarze dokonywania takich wcześniejszych spłat. 

(5)  W celu zapewnienia instytucjom kredytowym wystarczającej ilości czasu na dokonanie przygotowań 
operacyjnych do pierwszej operacji TLTRO-III niniejsza decyzja powinna wejść w życie bez zbędnej zwłoki. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W art. 6 decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W celu skorzystania z procedury wcześniejszej spłaty uczestnik zawiadamia odpowiedni KBC, że ma zamiar 
dokonać spłaty w ramach procedury wcześniejszej spłaty w dacie wcześniejszej spłaty, z wyprzedzeniem co najmniej 
dwóch tygodni przed daną datą wcześniejszej spłaty. 
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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) (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3). 

(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych 
dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/10) (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 107). 



4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, staje się wiążące dla danego uczestnika dwa tygodnie przed datą 
wcześniejszej spłaty, której dotyczy. Nierozliczenie przez uczestnika, w całości lub w części, kwoty należnej zgodnie 
z procedurą wcześniejszej spłaty do dnia wcześniejszej spłaty może skutkować nałożeniem kary finansowej. Mająca 
zastosowanie kara finansowa podlega obliczeniu zgodnie z załącznikiem VII do wytycznych (UE) 2015/510 
(EBC/2014/60) i odpowiada karze finansowej mającej zastosowanie w przypadku niewykonania obowiązku 
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia oraz rozrachunku kwoty przyznanej kontrahentowi w przypadku 
transakcji odwracalnych na potrzeby polityki pieniężnej. Nałożenie kary finansowej nie narusza prawa KBC do 
skorzystania ze środków przewidzianych na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 166 
wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2019 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 lipca 2019 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 
Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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