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WYTYCZNE
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków
finansowych
(EBC/2011/13)
(2011/525/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia
23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz
nych przez Europejski Bank Centralny (1),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 25/2009 Europejskiego
Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finan
sowych (EBC/2008/32) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1
W wytycznych EBC/2007/9 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5
Statystyka dotycząca pieniądza elektronicznego
a) Wymogi miesięcznej lub kwartalnej sprawozdawczości
statystycznej dotyczącej pieniądza elektronicznego emito
wanego przez MIF, którym nie przyznano wyłączenia
zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009
(EBC/2008/32)
1. Z a k r e s s p r a w o z d a w c z o ś c i

(1)

Dyrektywa
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez insty
tucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożno
ściowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę
2000/46/WE (3) pozbawiła instytucje pieniądza elektro
nicznego statusu instytucji kredytowych.

(2)

W rezultacie niezbędna stała się zmiana zakresu, częstot
liwości i terminów sprawozdawczości przez instytucje
pieniądza elektronicznego w celu zapewnienia odpowied
niego zbierania statystyk dotyczących pieniądza elektro
nicznego. Sprawozdawczość powinna w szczególności
umożliwić kompleksowe monitorowanie wszystkich
emitentów pieniądza elektronicznego niebędących insty
tucjami kredytowymi, niezależnie od tego, czy odpowia
dają oni definicji „monetarnych instytucji finansowych”.
Należy ponadto dostosować glosariusz w wytycznych
EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie staty
styki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (4),

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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Dz.U.
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341 z 27.12.2007,
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14.
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EBC we współpracy z KBC co roku określa i ewidencjonuje
charakterystyczne cechy systemów pieniądza elektronicznego
w UE, dostępność właściwych informacji statystycznych oraz
metody ich zestawienia. KBC przekazują informacje staty
styczne dotyczące pieniądza elektronicznego emitowanego
przez wszystkie MIF, którym nie przyznano wyłączenia
przewidzianego w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 25/2009 (EBC/2008/32), według listy pozycji z tabeli 1
części 2 załącznika III do niniejszych wytycznych.

2. C z ę s t o t l i w o ś ć
sprawozdań

i

terminy

przesyłania

Dane miesięczne lub kwartalne są przekazywane EBC co
najmniej dwa razy w roku, najpóźniej w ostatnim dniu
roboczym kwietnia (dane za okres do końca marca) oraz
października (dane za okres do końca września). Jeżeli odpo
wiednie dane są dostępne, możliwa jest większa częstotli
wość sprawozdawczości KBC; w takim przypadku sprawoz
dania należy przekazywać z częstotliwością miesięczną
lub kwartalną do ostatniego roboczego dnia miesiąca
następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
W przypadku braku faktycznych danych KBC w miarę
możliwości korzystają z danych szacunkowych lub danych
tymczasowych.
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b) Wymogi rocznej sprawozdawczości statystycznej doty
czącej pieniądza elektronicznego emitowanego przez
wszystkie instytucje pieniądza elektronicznego niebędące
instytucjami kredytowymi lub przez małe MIF, którym
przyznano wyłączenie zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32)
1. Z a k r e s s p r a w o z d a w c z o ś c i
Sprawozdawczość obejmuje instytucje pieniądza elektronicz
nego, których głównym przedmiotem działalności jest
pośrednictwo finansowe w formie emisji pieniądza elektro
nicznego, które w związku z tym odpowiadają definicji MIF,
jak również instytucje pieniądza elektronicznego, których
głównym przedmiotem działalności nie jest pośrednictwo
finansowe w formie emisji pieniądza elektronicznego
i które w związku z tym nie odpowiadają definicji MIF.
Sprawozdawczość ta obejmuje również sprawozdawczość
małych MIF, którym przyznano wyłączenie zgodnie z art.
8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32),
niezależnie od tego, czy są one instytucjami kredytowymi.
KBC przekazują informacje statystyczne według listy pozycji
z tabeli 2 części 2 załącznika III do niniejszych wytycznych.
Dane dotyczące emitentów pieniądza elektronicznego nieod
powiadających definicji MIF, którzy w związku z tym nie
podlegają regularnym wymogom sprawozdawczości staty
stycznej pozycji bilansowych, przekazywane są w zakresie,
w jakim KBC mogą je otrzymać od właściwych organów
nadzorczych albo z innych odpowiednich źródeł.
2. C z ę s t o t l i w o ś ć
sprawozdań

i

terminy
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sprawozdawczego. W przypadku braku faktycznych danych
KBC w miarę możliwości korzystają z danych szacunkowych
lub danych tymczasowych.”;
2) załącznik III podlega zmianie zgodnie z załącznikiem I do
niniejszego rozporządzenia;
3) glosariusz podlega zmianie zgodnie z załącznikiem II do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsze wytyczne adresowane są do wszystkich banków
centralnych Eurosystemu.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 sierpnia
2011 r.

przesyłania

Szeregi są przesyłane do EBC co rok, najpóźniej w ostatnim
dniu roboczym miesiąca przypadającego po końcu okresu

W imieniu Rady Prezesów EBC
Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC
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ZAŁACZNIK I
Część 2 załącznika III otrzymuje brzmienie:
„CZĘŚĆ 2
Statystyka dotycząca pieniądza elektronicznego
Dane dotyczące pozostałych MIF (stany)
Tabela 1
Wymogi miesięcznej lub kwartalnej sprawozdawczości statystycznej, w stosunku do których nie
przyznano wyłączenia zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32)
POZYCJE BILANSOWE

A. Instytucje
krajowe

B. Pozostałe
uczestniczące państwa
członkowskie

C. Reszta
świata

D. Nieklasyfikowane
sektorowo

PASYWA
9

Depozyty (wszystkie waluty)

9e

Depozyty – euro

9.1e

Depozyty bieżące
w tym pieniądz elektroniczny

9.1.1e Pieniądz kartowy
9.1.2e Pieniądz sieciowy
9x

Depozyty – waluty obce

9.1x

Depozyty bieżące
w tym pieniądz elektroniczny

9.1.1x Pieniądz kartowy
9.1.2x Pieniądz sieciowy
Pieniądz elektroniczny ogółem

Tabela 2
Wymogi rocznej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej pieniądza elektronicznego emitowanego
przez wszystkie instytucje pieniądza elektronicznego niebędące instytucjami kredytowymi
POZYCJE BILANSOWE

Aktywa/pasywa ogółem
w tym depozyty w pieniądzu elektro
nicznym (wszystkie waluty)”.

A. Instytucje
krajowe

B. Pozostałe
uczestniczące państwa
członkowskie

C. Reszta
świata

D. Nieklasyfikowane
sektorowo

L 228/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁACZNIK II
W glosariuszu wprowadza się następujące zmiany:
1) definicja „pieniądza elektronicznego” otrzymuje brzmienie:
„Pieniądz elektroniczny (electronic money) oznacza wartość pieniężną reprezentowaną w formie wierzytelności wobec
wystawcy, która jest przechowywana na nośniku elektronicznym, w tym magnetycznym, emitowaną w zamian za
środki pieniężne w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż emitent pieniądza elektronicznego.”;
2) definicja „instytucji pieniądza elektronicznego” otrzymuje brzmienie:
„Instytucja pieniądza elektronicznego (electronic money institution) oznacza osobę prawną, której udzielono zezwo
lenia na emisję pieniądza elektronicznego.”;
3) definicja „środków (finansowych)” otrzymuje brzmienie:
„Środki (finansowe) (funds) oznaczają znaki pieniężne, pieniądz bezgotówkowy i pieniądz elektroniczny.”;
4) definicja „funduszów rynku pieniężnego (FRP)” otrzymuje brzmienie:
„Fundusze rynku pieniężnego (FRP) (Money Market Funds(MMFs)) są zdefiniowane w art. 1a rozporządzenia (WE)
nr 25/2009 (EBC/2008/32).”
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