
32001D0913

L 337/52 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 20.12.2001

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 6 grudnia 2001 r.

w sprawie emisji banknotów euro

(EBC/2001/15)

(2001/913/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(zwany dalej „Traktatem”), w szczególności jego art. 106 ust. 1,
oraz statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Euro-
pejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem”), w
szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 106 ust. 1 Traktatu i art. 16 Statutu Rada
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
posiada wylączne prawo do zatwierdzania emisji bank-
notów we Wspólnocie; zgodnie z tymi przepisami EBC i
krajowe banki centralne (KBC) mogą emitować bank-
noty, które są jedynymi banknotami posiadającymi sta-
tus legalnego środka platniczego na terytorium uczest-
niczących Państw Czlonkowskich. Prawo wspólnotowe
przewiduje system wielości emitentów banknotów. EBC
i KBC mogą emitować banknoty euro.

(2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98
z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1)
od dnia 1 stycznia 2002 r. EBC i KBC (dalej zwane
„Eurosystemem”) wprowadzą do obiegu banknoty euro.
Banknoty euro są nośnikiem tej samej, jednolitej waluty
i podlegają jednemu systemowi prawnemu.

(3) Emisja banknotów euro nie musi podlegać ogranicze-
niom ilościowym lub innym, gdyż wprowadzenie bank-
notów do obiegu jest procesem stymulowanym przez
popyt.

(4) Decyzja EBC/2001/7 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w spra-
wie nominalów, specyfikacji, odtworzenia, wymiany i
wycofania banknotów euro (2), zmieniona decyzją EBC/
2001/14 (3), zawiera wspólne zasady dotyczące bank-
notów euro. EBC ustanowil wspólne specyfikacje tech-
niczne dla banknotów euro oraz środki kontroli jakości
w celu zapewnienia zgodności banknotów euro z tymi
specyfikacjami. W rezultacie wszystkie banknoty euro
mają taki sam wygląd fizyczny i poziom jakości i nie
ma żadnej różnicy między banknotami o tej samej war-
tości.

(5) Wszystkie banknoty euro powinny podlegać takim
samym wymaganiom dotyczącym ich identycznej akcep-
tacji i przetwarzania przez czlonków Eurosystemu, nie-
zależnie od tego, kto je wprowadza do obiegu. Obecnie
stosowana praktyka odprowadzania banknotów ozna-
czonych w krajowych jednostkach monetarnych do emi-
tującego banku centralnego nie będzie miala zastosowa-
nia do banknotów euro. System emisji banknotów euro
oparty jest na zasadzie nieodprowadzania banknotów
euro.

(6) Zgodnie z art. 29.1 Statutu każdemu z czlonków Euro-
pejskiego Systemu Banków Centralnych przypisuje się
wagę w kluczu na subskrypcję kapitalu EBC, jak przewi-
duje decyzja EBC/1998/13 z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie udzialów procentowych krajowego banku cen-
tralnego w kluczu na kapital EBC (4); ważenie to oparte
jest na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto
(PKB) każdego Państwa Czlonkowskiego i reguluje kwes-
tię wkladu do kapitalu EBC, przekazania zagranicznych
aktywów rezerwowych KBC do EBC, podzialu dochodu
pieniężnego KBC, jak również podzialu zysków i udzialu
w stratach EBC.

(7) Banknoty euro są legalnym środkiem platniczym we
wszystkich uczestniczących Państwach Czlonkowskich,
będą dostępne w swobodnym obiegu w strefie euro,
będą powtórnie emitowane przez czlonków Eurosys-
temu, a także mogą być przechowywane lub wykorzys-
tywane poza strefą euro. Zobowiązaniami z tytulu emi-
sji calkowitej wartości będących w obiegu banknotów
euro obciążeni zostaną czlonkowie Eurosystemu, zgod-
nie z obiektywnym kryterium. Odpowiednim kryterium
jest udzial każdego KBC w kapitale wniesionym do EBC.
Udzial ten wynika z proporcjonalnego zastosowania klu-
cza kapitalowego określonego w art. 29.1 Statutu do
KBC. Kryterium to nie ma zastosowania do EBC, nato-
miast udzial procentowy banknotów euro, jakie zostaną
wyemitowane przez EBC, ustali Rada Prezesów.

(8) Na mocy art. 9.2 i art. 12.1 Statutu, ustanawiających
zasadę decentralizacji dzialania Eurosystemu KBC
powierza się zadanie wprowadzenia do obiegu i wycofa-
nia z obiegu wszystkich banknotów euro, wlącznie z
tymi, które zostaly wyemitowane przez EBC. Zgodnie z
zasadą decentralizacji bezpośrednia obsluga banknotów
euro również będzie prowadzona przez KBC.

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1.
(2) Dz.U. L 233 z 31.8.2001, str. 55.
(3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (4) Dz.U. L 125 z 19.5.1999, str. 33.
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(9) Różnica między wartością banknotów euro przeznaczo-
nych dla każdego KBC zgodnie z kluczem przydzialu
banknotów oraz wartość banknotów euro, jaką każdy
KBC wprowadzi do obiegu, powinny stanowić podstawę
wewnętrznych sald Eurosystemu. EBC nie wprowadza
banknotów euro do obiegu, dlatego powinien prowadzić
wewnętrzny system roszczeń Eurosystemu w stosunku
do KBC o wartość równą udzialowi banknotów euro,
jakie emituje. Wynagrodzenie tych wewnętrznych sald w
Eurosystemie ma wplyw na pozycję dochodów KBC i w
związku z tym podlega decyzji EBC/2001/16 z dnia 6
grudnia 2001 r. w sprawie przydzialu dochodu pienięż-
nego krajowych banków centralnych uczestniczących
Państw Czlonkowskich od roku budżetowego 2002 (1),
na podstawie art. 32 Statutu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykul 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a) „KBC” oznacza krajowe banki centralne Państw Czlonkow-
skich, które przyjęly jednolitą walutę zgodnie z Traktatem
ustanawiającym Wspólnotę Europejską;

b) „banknoty euro” oznaczają te banknoty, które są zgodne z
wymaganiami decyzji EBC/2001/7 i specyfikacjami tech-
nicznymi ustanowionymi przez Radę Prezesów;

c) „klucz subskrybowanego kapitalu” oznacza wartości pro-
centowe, które wynikają z zastosowania w stosunku do
KBC ważenia wedlug klucza określonego w art. 29.1 Sta-
tutu i jak stanowi decyzja EBC/1998/13;

d) „klucz przydzialu banknotów” oznacza wartości procen-
towe, które wynikają z uwzględnienia udzialu EBC w cal-
kowitej emisji banknotów euro i zastosowania klucza subs-
krybowanego kapitalu (w zaokrągleniu do najbliższej wie-
lokrotności 0,0005 punktu procentowego) do udzialu KBC
w takiej calkowitej emisji. Zalącznik do niniejszej decyzji
określa klucz przydzialu banknotów, mający zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2002 r.

Artykul 2

Emisja banknotów euro

EBC i KBC emitują banknoty euro.

Artykul 3

Obowiązki emitentów

1. KBC wprowadzają do obiegu i wycofują z obiegu bank-
noty euro i prowadzą faktyczną obslugę wszystkich banknotów
euro, wlącznie z tymi, które zostaly wyemitowane przez EBC.

2. KBC akceptują, na prośbę posiadacza, wymianę wszelkich
banknotów euro na banknoty euro tej samej wartości lub w
przypadku posiadaczy rachunków uznają rachunek posiadacza
prowadzonego w KBC, który otrzymal banknoty.

3. KBC traktują wszystkie zaakceptowane przez siebie bank-
noty euro jako zobowiązania i postępują z nimi w identyczny
sposób.

4. KBC nie przekazują zaakceptowanych przez nie bank-
notów euro innym KBC i przechowują takie banknoty euro w
celu ich ponownej emisji. Wyjątkowo, zgodnie z zasadami
ustanowionymi przez Radę Prezesów EBC:

a) banknoty euro ze skazami, uszkodzone, podarte lub wyco-
fane z obiegu mogą zostać zniszczone przez KBC, który je
przyjąl;

b) banknoty euro będące w posiadaniu KBC mogą, do celów
logistycznych, być redystrybuowane luzem w ramach Euro-
systemu.

Artykul 4

Przydzial banknotów euro w ramach Eurosystemu

1. Calkowita wartość wprowadzonych do obiegu banknotów
euro jest przydzielana czlonkom Eurosystemu w drodze zasto-
sowania klucza przydzialu banknotów.

2. Różnica między wartością banknotów euro przeznaczo-
nych dla każdego KBC zgodnie z kluczem przydzialu bank-
notów a wartością banknotów euro, które dany KBC wprowa-
dzi do obiegu, stanowi podstawę wewnętrznych sald Eurosys-
temu. EBC prowadzi w ramach Eurosystemu system wewnętrz-
nych roszczeń w stosunku do KBC, proporcjonalnie do ich
udzialu w kluczu subskrybowanego kapitalu, dotyczących
równowartości banknotów euro, jaki dany KBC wyemituje.

Artykul 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2002 r.

2. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono we Frankfurcie n. Menem, dnia 6 grudnia 2001 r.

Willem F. DUISENBERG

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55.
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ZALĄCZNIK

KLUCZ PRZYDZIALU BANKNOTÓW — STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2002 r.

European Central Bank 8 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 3,2550 %

Deutsche Bundesbank 27,8215 %

Bank of Greece 2,3360 %

Banco de España 10,1020 %

Banque de France 19,1210 %

Central Bank of Ireland 0,9650 %

Banca d'Italia 16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg 0,1695 %

De Nederlandsche Bank 4,8595 %

Österreichische Nationalbank 2,6800 %

Banco de Portugal 2,1845 %

Suomen Pankki 1,5870 %

Lącznie 100,000 %
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