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WYTYCZNE
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniające wytyczne EBC/2006/4 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/2013/14)
(2013/234/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych 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)

(2)

Wytyczne EBC/2006/4 z dnia 7 kwietnia 2006 r. doty
czące 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 (1)
powinny obejmować kwestię kontrahentów podlegają
cych środkom ograniczającym w obszarze przeciwdzia
łania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wytyczne EBC/2006/4 powinny zatem zostać odpo
wiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

„f) wskazywać, że klient ma obowiązek potwierdzić człon
kowi Eurosystemu, że przestrzega wszelkich unijnych
i krajowych przepisów prawnych dotyczących przeciw
działania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
w zakresie, w jakim przepisy te mają do niego zastoso
wanie, w tym instrukcji wydawanych przez właściwe
organy, oraz że nie bierze udziału w jakiejkolwiek formie
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.”.
Artykuł 2
Skuteczność i stosowanie
1.
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiado
mienia o nich krajowych banków centralnych państw człon
kowskich, których walutą jest euro (zwanych dalej „KBC”).
2.
KBC stosują się do postanowień niniejszych wytycznych
od momentu upływu sześciu tygodni od zawiadomienia KBC
o niniejszych wytycznych.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 maja 2013 r.

Artykuł 1
Zmiana

W imieniu Rady Prezesów EBC

W wytycznych EBC/2006/4 w art. 7 dodaje się lit. f) w brzmie
niu:
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(1) Dz.U. L 107 z 20.4.2006, s. 54.

Prezes EBC

