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WYTYCZNE
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1284
z dnia 7 września 2020 r.
zmieniające wytyczne (UE) 2018/797 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków
centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych
usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2020/34)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 23,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Przejrzystość w zakresie sprawozdawczości i wymiany informacji w ramach Eurosystemu w kontekście świadczenia
przez Eurosystemu usług w zakresie zarządzania rezerwami (ERMS) w euro na rzecz banków centralnych i państw
spoza strefy euro oraz organizacji międzynarodowych powinna być nadal zwiększana, aby przyczynić się do bar
dziej spójnego podejścia Eurosystemu do klientów usług ERMS oraz do lepszej analizy funkcjonowania ERMS. Kli
enci ERMS, którzy nie wyrażają zgody na ujawnienie ich tożsamości bankom centralnym Eurosystemu, a tym
samym nie przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości w zakresie sprawozdawczości i wymiany informacji
w ramach Eurosystemu, nie powinni korzystać z preferencyjnego oprocentowania sald gotówkowych oferowanego
w ramach inwestycji w opcji 1.

(2)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/797 (EBC/2018/14) (1) powinny zatem zostać odpowiednio
zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
Zmiany
Artykuł 4 wytycznych (UE) 2018/797 (EBC/2018/14) otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4
Wymiana informacji dotyczących usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami
1.
Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, dostarczają EBC wszelkich istotnych infor
macji na temat świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz nowych i istniejących klientów
oraz informują EBC o fakcie otrzymania zapytania od potencjalnego klienta. EBC może udostępniać odpowiednie informa
cje w ramach Eurosystemu.
2.
Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, starają się uzyskać zgodę klienta na ujaw
nienie jego tożsamości bankom centralnym Eurosystemu.
(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz
banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarzą
dzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2018/14) (Dz.U. L 136 z 1.6.2018, s. 81).
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3.
Jeżeli nie uzyskano zgody klienta na ujawnienie jego tożsamości, dany krajowy bank centralny przekazuje EBC
istotne informacje, nie ujawniając tożsamości tego klienta. W takim przypadku krajowy bank centralny, który nie uzyskał
zgody takiego klienta na ujawnienie jego tożsamości bankom centralnym Eurosystemu, ustala wartość limitu dla sald
inwestycji w opcji 1 dla tego klienta na zero.”.
Artykuł 2
Skuteczność i wdrożenie
1.
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw człon
kowskich, których walutą jest euro.
2.

Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Artykuł 3
Adresaci

Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 września 2020 r.
Christine LAGARDE
W imieniu Rady Prezesów EBC
Prezes EBC

