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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/407
z dnia 16 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji
refinansujących (EBC/2020/13)

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 (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (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 22 lipca 2019 r., wykonując swoje zadanie utrzymywania stabilności cen oraz w celu utrzymania korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i wsparcia akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej,
Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) (2). Decyzja ta
przewiduje przeprowadzenie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) w
okresie od września 2019 r. do marca 2021 r.

(3)

W dniu 12 marca 2020 r., w celu wsparcia kredytowania przez banki podmiotów najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się choroby wywoływanej przez koronawirusa (COVID-19), w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, Rada Prezesów zdecydowała o zmianie trzech parametrów TLTRO-III, a mianowicie o zwiększeniu limitu
zadłużenia z 30 % do 50 %, modyfikacji górnego limitu oferty dla indywidualnych operacji TLTRO-III oraz, od
września 2021 r., umożliwieniu wcześniejszej spłaty kwot pożyczonych w ramach TLTRO-III począwszy od upływu
okresu 12 miesięcy od rozliczenia danej operacji, a nie 24 miesięcy.

(4)

W celu natychmiastowego zastosowania takich zmienionych parametrów niniejsza decyzja powinna wejść w życie
niezwłocznie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Limit zadłużenia każdego uczestnika wynosi 50 % jego całkowitej referencyjnej niespłaconej kwoty pomniej
szonej o kwoty uprzednio pożyczone przez tego uczestnika TLTRO-III na podstawie TLTRO-II zgodnie z decyzją
(UE) 2016/810 (EBC/2016/10) i nadal niespłacone na dzień rozliczenia TLTRO-III, przy uwzględnieniu prawnie
wiążących powiadomień dotyczących wcześniejszej spłaty dokonanych zgodnie z art. 6 decyzji (UE) 2016/810
(EBC/2016/10). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku I.”;
(1) Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3.
(2) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21) (Dz.U. L 204 z 2.8.2019, s. 100).
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
Limit oferty każdego uczestnika dla każdej operacji TLTRO-III jest równy limitowi zadłużenia tego uczestnika
pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III. Kwotę tę uważa się za górny limit
oferty dla każdego uczestnika i stosuje się zasady dotyczące ofert przekraczających górny limit oferty określone w
art. 36 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Odpowiednie obliczenia techniczne są wskazane w załączniku
I.”;
2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Od września 2021 r., począwszy od upływu okresu 12 miesięcy od rozliczenia danej operacji TLTRO-III, uczest
nicy mają z częstotliwością kwartalną możliwość wypowiedzenia lub obniżenia kwoty danej TLTRO-III przed terminem
wymagalności.”;
3) w załączniku I w pkt 1 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:
„Limit zadłużenia jest równy 50 % referencyjnej niespłaconej kwoty w odniesieniu do uczestnika (*) pomniejszonym o
kwoty pożyczone przez tego uczestnika na podstawie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących przeprowa
dzonych na mocy decyzji (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) (TLTRO-II) i nadal niespłaconych na dzień rozliczenia danej
TLTRO-III, lub też zero, jeśli kwota taka jest ujemna, tj.:
dla k = 1,…,7.
_____________
(*) Ilekroć jest mowa o „uczestniku”, oznacza to uczestników indywidualnych lub grupy TLTRO III.”;
4) w załączniku I w pkt 1 piąty akapit otrzymuje brzmienie:
„Limit oferty mający zastosowanie do każdego uczestnika każdej TLTRO-III jest równy limitowi zadłużenia BAk uczest
nika pomniejszonemu o kwoty pożyczone na podstawie poprzednich TLTRO-III. Przyjmijmy, że
jest kwotą
pożyczoną przez uczestnika TLTRO-III k, wówczas
gdzie BLk stanowi limit oferty dla tego uczestnika w opera
cji k definiowany następująco:

dla k = 2,…,7.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 marca 2020 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Christine LAGARDE

Prezes EBC

