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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 6 grudnia 2001 r.

w sprawie podzialu dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących
Państw Czlonkowskich od roku budżetowego 2002

(EBC/2001/16)

(2001/914/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central-
nych i Europejskiego Banku Centralnego (dalej zwany „Statu-
tem”), w szczególności jego art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 32 ust. 1 Statutu dochód pieniężny jest
to dochód, który tworzy się narastająco w krajowych
bankach centralnych (KBC) w trakcie pelnienia ich funk-
cji związanych z polityką pieniężną. Na mocy art. 32
ust. 2 Statutu kwota dochodu pieniężnego danego KBC
powinna być równa rocznemu dochodowi tego banku z
jego aktywów, uzyskiwanych w zamian za banknoty
będące w obiegu i zobowiązania z tytulu wkladów w
instytucjach kredytowych. Aktywa te KBC przeznaczają
na cele zgodne z zaleceniami Rady Prezesów. Od roku
budżetowego 2003 KBC powinny asygnować te aktywa,
wynikające z pelnienia funkcji polityki pieniężnej, jako
aktywa uzyskiwane w zamian za banknoty będące w
obiegu i zobowiązania z tytulu wkladów w instytucjach
kredytowych. Zgodnie z art. 32 ust. 4 Statutu kwotę
dochodu pieniężnego każdego KBC należy pomniejszyć
o kwotę równą odsetkom zaplaconym przez ten KBC od
zobowiązań z tytulu wkladów w instytucjach kredyto-
wych, stosownie do art. 19 Statutu.

(2) Zgodnie z art. 32.5 Statutu kwota dochodu pieniężnego
KBC jest dla nich przeznaczona proporcjonalnie do
wplaconych udzialów w kapitale Europejskiego Banku
Centralnego (EBC).

(3) Zgodnie z art. 32.6 i 32.7 Statutu Rada Prezesów EBC
ma prawo uchwalać wytyczne odnośnie do rozliczania
przez EBC sald wynikających z podzialu dochodu pie-
niężnego i przyjmować wszelkie inne środki konieczne
dla stosowania art. 32 Statutu.

(4) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) 974/98 z
dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia EUR (1)
od 1 stycznia 2002 r. EBC i KBC (dalej zwane „Eurosys-
temem”) wprowadzą do obiegu banknoty wyrażone w
EUR. Artykul 15 niniejszego rozporządzenia stanowi, że
banknoty w krajowych jednostkach walutowych pozos-

taną legalnym środkiem platniczym przez okres maksi-
mum sześciu miesięcy od zakończenia okresu przejścio-
wego. A zatem rok 2002 uważany będzie za rok
szczególny, gdyż będące w obiegu banknoty oznaczone
w krajowych jednostkach walutowych będą mogly nadal
stanowić znaczną część calkowitej wartości znajdujących
się w obiegu banknotów Eurosystemu, przy czym Pań-
stwa Czlonkowskie mogą stosować różne wzorce postę-
powania w tym zakresie. Sytuację tę można porównać z
sytuacją, jaka miala miejsce w latach 1999–2001. W
związku z tym dla roku budżetowego 2002 dochód pie-
niężny należy obliczyć metodą analogiczną do tej, którą
przewiduje decyzja EBC/2000/19 z dnia 3 listopada
1998 r., zmieniona decyzją z dnia 14 grudnia 2000 r. w
sprawie podzialu dochodu pieniężnego krajowych
banków centralnych uczestniczących Państw Czlonkow-
skich i strat EBC za lata budżetowe 1999–2001 (2), w
celu zapewnienia aby zmiany w procedurach obiegu
banknotów nie mialy znaczącego, negatywnego wplywu
na odnośne pozycje dochodów KBC. W przypadku roku
2002 art. 32 ust. 3 Statutu zezwala Radzie Prezesów na
podjęcie decyzji, na zasadzie odstępstwa od art. 32 ust.
2, że dochód pieniężny ma być mierzony wedlug
metody alternatywnej.

(5) Artykul 9 ust. 1 zalecenia EBC/2001/1 z dnia 10 sty-
cznia 2001 r., przyjmując niektóre przepisy dotyczące
wymiany środków pieniężnych z 2002 r. (3) stanowi, że
pierwsza partia banknotów EUR przekazana instytucjom
kredytowym lub ich wyznaczonym przedstawicielom
zostanie zapisana w ciężar ich odpowiednich rachunków
prowadzonych w KBC, w zależności od przypadku,
wedlug ich wartości nominalnej, zgodnie z następują-
cym „liniowym modelem debetowania”: 1/3 przekazanej
kwoty na dzień 2 stycznia 2002 r., 1/3 — na dzień 23
stycznia 2002 r., i ostatnia 1/3 — na dzień 30 stycznia
2002 r. Kalkulacja dochodu pieniężnego za rok 2002
musi uwzględniać ten „liniowy model debetowania”.

(6) Niniejsza decyzja odnosi się do decyzji EBC/2001/15 z
dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów
EUR (4), która stanowi, że EBC i KBC emitują banknoty
EUR. Decyzja EBC/2001/15 ustala przydzial będących w
obiegu banknotów EUR dla KBC proporcjonalnie do
wplaconych przez nie udzialów w kapitale EBC. Ta sama

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1.

(2) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 119.
(3) Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 80.
(4) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.
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decyzja przypisuje EBC 8 % calkowitej wartości znaj-
dujących się w obiegu banknotów EUR. Podzial bank-
notów EUR pomiędzy czlonkami Eurosystemu stanowi
podstawę wewnętrznych sald Eurosystemu. Wyrównanie
tych wewnętrznych sald Eurosystemu dotyczących bank-
notów EUR będących w obiegu ma bezpośredni wplyw
na dochód każdego z czlonków Eurosystemu, a zatem
powinno być uregulowane na mocy tej decyzji. Dochód
uzyskiwany narastająco przez EBC z tytulu rekompensat
uzyskiwanych w wyniku wewnętrznych roszczeń Euro-
systemu wobec KBC w związku z ich udzialem w będą-
cych w obiegu banknotach EUR powinien, z zasady,
zostać podzielony pomiędzy KBC zgodnie z decyzjami
Rady Prezesów, proporcjonalnie do ich udzialu w kluczu
subskrybowanego kapitalu w tym samym roku budżeto-
wym, w których dochód ten zostal osiągnięty.

(7) Saldo netto wewnętrznych roszczeń i zobowiązań Euro-
systemu z tytulu będących w obiegu banknotów EUR
należy wyrównać stosując obiektywne kryterium okreś-
lające koszt pieniężny. W tym kontekście stawkę glów-
nych operacji refinansowania stosowaną przez Eurosy-
tem w jego ofertach przetargowych na glówne operacje
refinansowania przyjmuje się w sposób wlaściwy.

(8) Wewnętrzne zobowiązania netto Eurosystemu z tytulu
będących w obiegu banknotów EUR należy wlączyć do
podstawy zobowiązania dla celów kalkulacji dochodu
pieniężnego KBC zgodnie z art. 32 ust. 2 Statutu, gdyż
są one równoznaczne z banknotami w obiegu. Rozlicze-
nie oprocentowania wewnętrznych sald Eurosystemu
dotyczące pozostających w obiegu banknotów EUR spo-
woduje w rezultacie podzial znacznej kwoty dochodu
pieniężnego Eurosystemu pomiędzy KBC proporcjonal-
nie do ich wplaconych udzialów w kapitale EBC. Te
wewnętrzne salda Eurosystemu należy poddać korekcie
w celu umożliwienia stopniowego dostosowania
bilansów i rachunków wyników KBC. Korekta powinna
opierać się na wartości będących w obiegu banknotów
EUR wyemitowanych przez każdy z KBC w okresie
przed wprowadzeniem banknotów EUR. Korekty te
powinny uwzględniać szczególne okoliczności roku
2002, w którym Państwa Czlonkowskie realizują różne
scenariusze wymiany pieniędzy i w którym instytucje
kredytowe zwiększą w różnym stopniu swoje zwykle
zasoby gotówki. Korekty należy wprowadzać corocznie,
zgodnie z ustalonym wzorem, przez okres nie dluższy
niż pięć lat po 2002 r.

(9) Korekty wewnętrznych sald eurosystemu dotyczących
banknotów EUR będących w obiegu zostaly wyliczone
w celu zrekompensowania znaczących zmian w pozy-
cjach dochodu KBC, stanowiących konsekwencję wpro-
wadzenia banknotów EUR, a następnie podzialu
dochodu pieniężnego. W związku z tym Rada Prezesów
zadecydowala nie odwolywać się do odstępstwa od art.
32 Statutu, dozwolonego w art. 51 Statutu.

(10) Korekty wewnętrznych sald Eurosystemu dotyczących
banknotów EUR będących w obiegu muszą uwzględnić
szczególną sytuację Wielkiego Księstwa Luksemburga,
wynikającą z ostatnich wydarzeń w zakresie polityki
pieniężnej.

(11) Rada Prezesów EBC uchwalila niniejszą decyzję, ocze-
kując, że jej rezultaty gospodarcze i będąca ich konsek-
wencją równowaga finansowa nie ulegną zmianie w
okresie stosowania art. 4 niniejszej decyzji. A zatem
zapewnienie utrzymania systemu przewidzianego
niniejszą decyzją do 31 grudnia 2007 r. stanowi wiążące
zobowiązanie Rady Prezesów EBC,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykul 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a) „uczestniczące Państwa Czlonkowskie” oznacza te Państwa
Czlonkowskie, które przyjęly jedną walutę zgodnie z Trak-
tatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską;

b) „KBC” oznacza krajowe banki centralne uczestniczących
Państw Czlonkowskich;

c) „podstawa zobowiązania” oznacza kwotę kwalifikujących
się zobowiązań, w ramach bilansu każdego KBC, określoną
zgodnie z zalącznikiem I do niniejszej decyzji;

d) „aktywa celowe” oznacza kwotę aktywów posiadanych
zgodnie z podstawą zobowiązań, w ramach bilansu
każdego KBC, określoną zgodnie z zalącznikiem II do
niniejszej decyzji;

e) „wewnętrzne salda Eurosystemu dotyczące będących w
obiegu banknotów EUR” oznacza roszczenia i zobowiąza-
nia powstające pomiędzy KBC a EBC oraz między danym
KBC a innymi KBC w wyniku stosowania art. 4 decyzji
EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji
banknotów EUR;

f) „klucz subskrybowanego kapitalu akcyjnego” oznacza war-
tości procentowe, które wynikają ze stosowania wobec
KBC ważenia wedlug klucza określonego w art. 29 ust. 1
Statutu i ustanowionego w decyzji EBC/1998/13 z dnia 1
grudnia 1998 r. w sprawie udzialów procentowych krajo-
wych banków centralnych w kluczu stosowanym dla kapi-
talu Europejskiego Banku Centralnego (1);

g) „instytucje kredytowe” oznacza instytucje kredytowe podle-
gające wymaganiom odnośnie do rezerw minimalnych
zgodnie z rozporządzeniem EBC/1998/15 (2) w sprawie
stosowania rezerw minimalnych, zmienionym rozporzą-
dzeniem EBC/2000/8 (3);

(1) Dz.U. L 125 z 19.5.1999, str. 33.
(2) Dz.U. L 356 z 30.12.1998, str. 1.
(3) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 34.
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h) „HBS” oznacza bilans zrównoważony, sporządzony wedlug
struktury podanej w zalączniku IX do zalecenia EBC/2000/
18 w sprawie ram prawnych prowadzenia rachunkowości i
sprawozdawczości w Europejskim Systemie Banków Cen-
tralnych, ze zmianami z 15 grudnia 1999 r. i 14 grudnia
2000 r. (1);

i) „stopa referencyjna” oznacza ostatnią dostępną krańcową
stopę procentową stosowaną przez Eurosystem w ofertach
przetargowych na glówne operacje refinansowania zgodnie
z ust. 3.1.2 zalącznika I do zalecenia EBC/2000/7 z dnia
31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur
polityki pieniężnej Eurosystemu (2). W przypadku gdy
przeprowadzono więcej niż jedną glówną operację refinan-
sowania i operacje te mają być rozliczone tego samego
dnia stosujemy zwyklą średnią krańcowych stop przepro-
wadzonych równolegle operacji.

Artykul 2

Wewnętrzne salda Eurosystemu dotyczące będących w
obiegu banknotów EUR

1. Wewnętrzne salda Eurosystemu dotyczące będących w
obiegu banknotów EUR oblicza się w przedzialach miesięcz-
nych i księguje w księgach rachunkowych EBC i KBC pierw-
szego roboczego dnia miesiąca z datą zapisu ksiegowego przy-
padającą ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca.

Pierwszej kalkulacji wewnętrznych sald Eurosystemu dotyczą-
cych banknotów EUR będących w obiegu zgodnie z poprzed-
nim ustępem należy dokonać dla pierwszej partii banknotów
EUR wprowadzonych do obiegu 2 stycznia 2002 r. z datą
zapisu księgowego z dnia 1 stycznia 2002 r.

2. Wewnętrzne salda Eurosystemu dotyczące będących w
obiegu banknotów EUR, wlącznie z tymi, które wynikają ze
stosowania art. 4 niniejszej decyzji, zostaną wyrównane wed-
lug stopy referencyjnej.

3. Wyrównanie, o którym mowa w poprzednim ustępie,
będzie rozliczane kwartalnie w formie platności TARGET.

4. Na zasadzie odstępstwa od poprzedniego ustępu, dla
roku budżetowego 2002 wyrównanie, określone w ust. 2, zos-
tanie rozliczone na koniec roku.

Artykul 3

Metoda mierzenia dochodu pieniężnego

1. W 2002 r. kwota dochodu pieniężnego każdego KBC
zostanie ustalona wedlug następującego wzoru:

MI = LB × RR,

gdzie:

MI stanowi kwotę pieniężnego dochodu każdego KBC, który
ma być zsumowany,

LB stanowi podstawę zobowiązań każdego KBC,

RR stanowi stopę referencyjną.

2. Od 2003 r. kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się,
mierząc rzeczywisty dochód uzyskany przez dany KBC z
aktywów celowych zarejestrowanych w jego księgach rachun-
kowych. Jako wyjątek od tej zasady przyjmuje się, iż zloto nie
generuje żadnego dochodu.

3. W przypadku gdy wartość aktywów celowych KBC prze-
kracza wartość lub nie osiąga wartości jego podstawy zobowią-
zań, wówczas różnicę należy odpisać, stosując wobec wartości
różnicy średnią stopę zwrotu z aktywów celowych wszystkich
KBC rozpatrywanych lącznie.

Tę średnią stopę zwrotu oblicza się w sposób następujący. Cal-
kowity dochód uzyskany przez wszystkie KBC z ich aktywów
celowych, z wyjątkiem wszelkich dochodów wynikających z
wewnętrznych roszczeń netto Eurosystemu, powstalych na sku-
tek transakcji TARGET (zalącznik II, A.3) i będących w obiegu
banknotów EUR, wlącznie z roszczeniami wynikającymi ze
stosowania art. 4 (zalącznik II, A.4), należy podzielić przez
średnią wartość lącznych aktywów celowych Eurosystemu.
Średnią stopę zwrotu należy stosować na bazie 360 dni.

Artykul 4

Korekty wewnętrznych sald Eurosystemu

1. Do celów kalkulacji dochodu pieniężnego wewnętrzne
salda Eurosystemu dla każdego KBC, dotyczące będących w
obiegu banknotów EUR, należy korygować o kwotę
wyrównawczą ustaloną wedlug następującego wzoru:

CA = (K – A) × C,

gdzie:

CA stanowi kwotę wyrównawczą,

K stanowi kwotę, jaką należy przyjąć dla każdego KBC, która
wynika ze stosowania klucza subskrybowanego kapitalu do
średniej wartości banknotów będących w obiegu w okresie
od 1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2001 r.,

A stanowi średnią wartość banknotów będących w obiegu od
1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2001 r., jaką należy przyjąć
dla każdego KBC,

C stanowi następujący wspólczynnik stosowany dla
poszczególnych lat budżetowych:

Rok budżetowy Wspólczynnik

2002 1

2003 0,8606735

2004 0,7013472

2005 0,5334835

2006 0,3598237

2007 0,1817225
(1) Dz.U. L 33 z 2.2.2001, str. 21.
(2) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1.
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2. Suma kwot wyrównawczych KBC powinna wynieść 0.

3. Kwoty wyrównawcze i zapisy księgowe dokonywane w
celu ich zbilansowania należy księgować na odrębnych kontach
wewnętrznych Eurosystemu, w księgach dotyczących
poszczególnych KBC, z datą zapisu księgowego z dnia 1 sty-
cznia, przypadającą pierwszego dnia roboczego każdego roku.
Zapisy księgowe dokonywane w celu zbilansowania kwot
wyrównawczych nie podlegają wyrównaniu.

4. W przypadku gdy wartość banknotów EUR, jakie Bank
Centralny Luksemburga wprowadzi do obiegu w 2002 r., prze-
kroczy średnią wartość jego banknotów będących w obiegu w
okresie od 1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2001 r. o co naj-
mniej 25 %, litera „A” we wzorze podanym w ust. 1 stanowi
dla Banku Centralnego Luksemburga wartość banknotów
wprowadzonych do obiegu przez ten bank w 2002 r. do mak-
symalnej wysokości 2,2 miliarda EUR. Po zastosowaniu tego
odstępstwa, wszystkie kwoty wyrównawcze obliczone na pod-
stawie art. 4 ust. 1 podlegają korektom dokonywanym wstecz-
nie na koniec 2002 r., w celu zapewnienia zgodności z ust. 2.
Tego typu korekty wsteczne wprowadzane są proporcjonalnie
do klucza subskrybowanego kapitalu.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku wystąpie-
nia nadzwyczajnych okoliczności związanych ze zmianami w
procedurach dotyczących obiegu banknotów opisanych w
zalączniku III do niniejszej decyzji, wewnętrzne salda Eurosys-
temu dotyczące będących w obiegu banknotów EUR są kory-
gowane dla poszczególnych KBC zgodnie z przepisami ustano-
wionymi w tym Zalączniku.

6. Korekty wewnętrznych sald Eurosystemu, ustanowione
niniejszym artykule przestają obowiązywać od dnia 1 stycznia
2008 r.

Artykul 5

Kalkulacja i podzial dochodu pieniężnego

1. Kalkulacja dochodu pieniężnego poszczególnych KBC
prowadzona jest przez EBC w ukladzie dziennym. Kalkulacja
jest oparta na danych księgowych przekazanych przez KBC do
EBC. EBC podaje do wiadomości KBC kwoty lączne w odstę-
pach kwartalnych.

2. Kwota dochodu pieniężnego każdego KBC jest pomniej-
szana o kwotę równą odsetkom naroslym lub zaplaconym od
zobowiązań objętych podstawą zobowiązań, oraz zgodnie z
decyzją Rady Prezesów EBC wydaną zgodnie z art. 32 ust. 4
akapit drugi Statutu.

3. Podzial kwot dochodu pieniężnego poszczególnych KBC,
proporcjonalnie do klucza subskrybowanego kapitalu, odbywa
się na koniec każdego roku budżetowego.

Artykul 6

Przepisy końcowe

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

2. Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.

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

Willem F. DUISENBERG

Prezes EBC
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ZALĄCZNIK I

SKLAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ

A. Z wylączeniem wszelkich innych pozycji, podstawa zobowiązań obejmuje:

1. banknoty w obiegu

W roku budżetowym 2002, do celów niniejszego Zalącznika i dla każdego KBC, „banknoty w obiegu”:

i) obejmują także banknoty wyemitowane przez dany KBC w krajowych jednostkach walutowych; oraz

ii) są pomniejszane o wartość niesplaconych pożyczek związanych z pierwszą partią banknotów EUR, które
nie zostaly jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji 6 aktywów bilansu zrówno-
ważonego (HBS)).

Od roku budżetowego 2003 do celów niniejszego Zalącznika i dla każdego KBC „banknoty w obiegu” obej-
mują banknoty w EUR, z wylączeniem wszelkich innych banknotów;

2. zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy EUR dotyczące prowadzonych w ramach polityki pieniężnej
transakcji w EUR, obejmujące:

a) rachunki bieżące, wlącznie z wymaganiami odnośnie do rezerw minimalnych na podstawie art. 19.1 Sta-
tutu (pozycja pasywów 2.1 HBS);

b) kwoty pozostające w depozycie zgodnie z uslugami depozytowymi Eurosystemu (pozycja pasywów 2.2
HBS);

c) wklady terminowe (pozycja pasywów 2.3 HBS);

d) zobowiązania wynikające z korygujących operacji storna (pozycja pasywów 2.4 HBS);

e) wklady związane z żądaniem wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w związku ze spadkiem kursu
walorów (pozycja pasywów 2.5 HBS);

3. wewnętrzne zobowiązania KBC w ramach Eurosystemu wynikające z wystawienia na rzecz EBC weksli wlas-
nych poręczających wystawienie skryptów dlużnych zgodnie z rozdzialem 3 ust. 3 zalącznika I do zalecenia
EBC/2000/7 (pozycja pasywów 10.2 HBS);

4. wewnętrzne zobowiązania netto Eurosystemu wynikające z transakcji TARGET (część pozycji pasywów 10.3
HBS);

5. wewnętrzne zobowiązania netto Eurosystemu dotyczące będących w obiegu banknotów EUR, wlącznie ze
zobowiązaniami wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji.

B. Kwota podstawy zobowiązań dla poszczególnych KBC jest obliczana zgodnie z wyważonymi zasadami i przepisami
rachunkowości, ustanowionymi w zaleceniu EBC/2000/18 w sprawie ram prawnych prowadzenia rachunkowości i
sprawozdawczości w Europejskim Systemie Banków Centralnych, ze zmianami z 15 grudnia 1999 r. i 14 grudnia
2000 r. (1).

(1) Dz.U. L 33 z 2.2.2001, str. 21.
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ZALĄCZNIK II

AKTYWA CELOWE

A. Z wylączeniem wszelkich innych pozycji, aktywa celowe obejmują:

1. kredyty udzielone instytucjom kredytowym strefy, dotyczące prowadzonych w ramach polityki pieniężnej
transakcji w EUR (pozycja 5 aktywów bilansu zrównoważonego (HBS));

2. wewnętrzne roszczenia w Eurosystemie, równoznaczne z przekazaniem EBC aktywów rezerw zagranicznych, z
wyjątkiem zlota zgodnie z art. 30 Statutu (część pozycji aktywów 9.2 HBS);

3. wewnętrzne roszczenia netto w Eurosystemie wynikające z transakcji TARGET (część pozycji aktywów 9.4
HBS);

4. wewnętrzne roszczenia netto w Eurosystemie dotyczące będących w obiegu banknotów EUR, wlącznie z
roszczeniami wynikającymi ze stosowania art. 4 niniejszej decyzji;

5. zloto, wlącznie z roszczeniami w odniesieniu do zlota przekazanego EBC, w kwocie umożliwiającej
poszczególnym KBC wyznaczenie takiej proporcjonalnej części swojego zlota, która odpowiada zastosowaniu
ich udzialu w kluczu subskrybowanego kapitalu do calkowitej ilości zlota wyznaczonej przez wszystkie KBC
(pozycja 1 aktywów i część pozycji aktywów 9.2 HBS).

Do celów niniejszej decyzji, a przynajmniej do czasu kalkulacji dochodu pieniężnego za rok budżetowy 2007,
wartość zlota oblicza się na podstawie ceny zlota w EUR za jedną uncję czystego zlota wg stanu na 31 grudnia
2002 r.

B. Wartość aktywów celowych poszczególnych KBC oblicza się zgodnie z wyważonymi zasadami i przepisami rachun-
kowości, ustanowionymi w zaleceniu EBC/2000/18 w sprawie ram prawnych prowadzenia rachunkowości i
sprawozdawczości w Europejskim Systemie Banków Centralnych, ze zmianami z 15 grudnia 1999 r. i 14 grudnia
2000 r. (1).

(1) Dz.U. L 33 z 2.2.2001, str. 21.
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ZALĄCZNIK III

KOREKTY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCI

A. Pierwsza korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

W przypadku gdyby lączna średnia wartość banknotów będących w obiegu w 2002 r. byla niższa niż lączna śred-
nia wartość banknotów w walutach krajowych Państw Czlonkowskich, które przyjęly EUR w okresie od 1 lipca
1999 r. do 30 czerwca 2001 r. wspólczynnik „C” mający zastosowanie dla roku budżetowego 2002 zgodnie z art.
4 ust. 1 jest pomniejszany, ze skutkiem wstecznym, proporcjonalnie do zmniejszenia calkowitej średniej wartości
banknotów będących w obiegu.

W wyniku tej redukcji wspólczynnik nie spadnie poniżej 0,8606735. Po zastosowaniu tego odstępstwa ¼ wynikają-
cego z niego zmniejszenia kwot wyrównawczych KBC („CA”), stosowanych w roku 2002, jest dodawana do kwot
wyrównawczych dla każdego KBC, stosowanych w latach 2004, 2005, 2006 i 2007, zgodnie z art. 4 ust. 1.

B. Druga korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

W przypadku jeśli te KBC, w przypadku których kwota wyrównawcza określona w art. 4 ust. 1 stanowi liczbę
dodatnią, wplacą kwotę netto tytulem wyrównania wewnętrznych sald Eurosystemu dotyczących banknotów będą-
cych w obiegu, która, po dodaniu do pozycji „wynik netto zsumowania dochodu pieniężnego” w ich rachunkach
wyników na koniec roku, da w rezultacie koszt netto, wówczas wspólczynnik „C” mający zastosowanie do roku
budżetowego 2002 zgodnie z art. 4 ust. 1, jest zmniejszany w zakresie niezbędnym do wyeliminowania tego
warunku.

W wyniku tej redukcji wspólczynnik nie spadnie poniżej 0,8606735. Po zastosowaniu tego odstępstwa ¼ wynikają-
cego z niego zmniejszenia kwot wyrównawczych KBC („CA”), stosowanych w roku 2002, jest dodawana do kwot
wyrównawczych dla każdego KBC, stosowanych w latach 2004, 2005, 2006 i 2007, zgodnie z art. 4 ust.1.
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