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EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich
dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu
(EBC/2005/11)
(2005/831/WE)
cych Państw Członkowskich od roku obrotowego
2002 (3), salda powstające w ramach Eurosystemu
z tytułu banknotów euro w obiegu są oprocentowane
według stopy referencyjnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3
decyzji EBC/2001/16 rozliczenie tego oprocentowania
następuje w drodze płatności w systemie TARGET.

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego
art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

W celu umożliwienia przydzielenia środków do rezerwy
z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej
oraz ryzyka wahań ceny złota, niezbędne jest nadanie
nowego brzmienia decyzji EBC/2002/9 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału wśród krajowych
banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu
banknotów euro znajdujących się w obiegu (1). Ponadto
ze względu na wymogi operacyjne bardziej zasadne jest
dokonywanie podziału dochodu Europejskiego Banku
Centralnego (EBC) z tytułu banknotów euro znajdujących
się w obiegu jednokrotnie w trakcie trwania roku obrotowego, a nie w odstępach kwartalnych.

(4)

Motyw 6 preambuły do decyzji EBC/2001/16 stanowi, że
dochód uzyskiwany przez EBC jako oprocentowanie
posiadanych przez niego w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC wynikających z jego udziału
w banknotach euro w obiegu zasadniczo powinien być
rozdzielany pomiędzy KBC, zgodnie z decyzjami Rady
Prezesów, proporcjonalnie do udziałów KBC w kluczu
kapitału subskrybowanego obowiązującym w roku obrotowym, w którym dochód został uzyskany.

(5)

Rozdzielając dochód uzyskany przez EBC jako oprocentowanie posiadanych przez niego w ramach Eurosystemu
wierzytelności wobec KBC wynikających z jego udziału
w banknotach euro w obiegu, EBC powinien brać pod
uwagę prognozę swojego wyniku finansowego na dany
rok, która w należyty sposób uwzględnia potrzebę przydzielenia środków do rezerwy z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań
ceny złota, jak również dostępność rezerw, które mogą
zostać uwolnione w celu skompensowania oczekiwanych
wydatków.

(6)

Określając kwotę zysku netto EBC przekazywaną do
ogólnego funduszu rezerwowego na podstawie art. 33
ust. 1 Statutu, Rada Prezesów powinna rozważyć, czy
część zysku, która odpowiada dochodowi wynikającemu
z banknotów euro w obiegu, powinna zostać w całości
rozdzielona pomiędzy KBC,

Decyzja EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie emisji banknotów euro (2) ustala przydział
będących w obiegu banknotów euro dla krajowych
banków centralnych (KBC) proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Przepis art. 4
decyzji EBC/2001/15 oraz załącznik do tej decyzji przypisuje EBC 8 % całkowitej wartości znajdujących się
w obiegu banknotów euro. EBC posiada w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC odpowiadające
wartości emitowanych przez siebie banknotów euro,
proporcjonalnie do udziałów KBC w kluczu kapitału
subskrybowanego.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji EBC/2001/16 z dnia
6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów
pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczą-

(1) Dz.U. L 323 z 28.11.2002 r., str. 49.
(2) Dz.U. L 337 z 20.12.2001 r., str. 52. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją ECB/2004/9 (Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 17).

(3) Dz.U. L 337 z 20.12.2001 r., str. 55. Decyzja zmieniona decyzją
ECB/2003/22 (Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 39).
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Artykuł 3

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Odstępstwo od art. 2
Artykuł 1

Odstępując od zasad określonych w art. 2:

Definicje
Do celów niniejszej decyzji:
a) „uczestniczące Państwa Członkowskie” oznaczają Państwa
Członkowskie, które przyjęły walutę euro zgodnie
z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską;
b) „KBC” oznaczają krajowe banki centralne uczestniczących
Państw Członkowskich;
c) „salda powstające w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu” oznaczają wierzytelności
i zobowiązania powstające pomiędzy danym KBC a EBC
oraz pomiędzy danym KBC a innymi KBC w wyniku zastosowania art. 4 decyzji EBC/2001/15;
d) „dochód EBC wynikający z banknotów euro w obiegu”
oznacza dochód uzyskiwany przez EBC w wyniku zastosowania art. 2 decyzji EBC/2001/16 jako oprocentowanie
posiadanych przez niego w ramach Eurosystemu wierzytelności wobec KBC wynikających z jego udziału w banknotach
euro w obiegu.

1) Jeżeli na podstawie uzasadnionej prognozy przygotowanej
przez Zarząd Rada Prezesów przewiduje, że EBC odnotuje
ogólną roczną stratę bądź też uzyska roczny zysk netto
mniejszy niż szacowana kwota jego dochodu wynikającego
z banknotów euro w obiegu, Rada Prezesów podejmie przed
końcem roku obrotowego decyzję o nierozdzielaniu w części
lub całości dochodu EBC wynikającego z banknotów euro
w obiegu zgodnie z zasadami określonymi w art. 2,
w stopniu niezbędnym dla zapewnienia, iż kwota rozdzielonego dochodu nie przekracza zysku netto EBC za ten rok.

2) Rada Prezesów może przed końcem roku obrotowego zadecydować o przekazaniu części lub całości dochodu EBC
wynikającego z banknotów euro w obiegu do rezerwy
z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz
ryzyka wahań ceny złota.

Artykuł 4
Artykuł 2
Tymczasowy

podział dochodu EBC wynikającego
z banknotów euro w obiegu

1.
Dochód EBC wynikający z banknotów euro w obiegu jest
w całości należny KBC w tym samym roku obrotowym,
w którym zostaje uzyskany, i jest rozdzielany pomiędzy KBC
proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów w kapitale subskrybowanym EBC.

Przepisy końcowe
1.
Uchyla się decyzję EBC/2002/9. Odesłania do uchylonej
decyzji należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

2.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej
przyjęciu.

2.
EBC rozdziela pomiędzy KBC swój dochód wynikający
z banknotów euro w obiegu uzyskany w danym roku obrotowym, w drugim dniu roboczym roku następnego.
3.
W drodze decyzji Rady Prezesów EBC wydanej na
podstawie Statutu, kwota dochodu EBC wynikającego
z banknotów euro w obiegu może zostać ograniczona ze
względu na wydatki poniesione przez EBC w związku
z emisją i obsługą banknotów euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 listopada
2005 r.
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

