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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/297
z dnia 15 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków
centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/56)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 32 ust. 2 oraz art. 32 ust. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzja EBC/2010/23 (1) ustanawia procedurę sumowania i podziału dochodu pieniężnego wynikającego z
operacji polityki pieniężnej.

(2)

W świetle decyzji EBC/2014/40 (2) oraz decyzji EBC/2014/45 (3) należy skorygować aktywa celowe, aby
uwzględnić kwotę zrealizowanych zysków oraz strat wynikających ze zbywania papierów na potrzeby polityki
pieniężnej, za okres od zbycia do następującego po nim końca kwartału.

(3)

W związku z tym, że oprocentowanie operacji polityki pieniężnej, których termin zapadalności wynosi jeden rok
lub dłużej, zostaje zsumowane przed jego pobraniem na koniec operacji, należy skorygować kalkulację podstawy
zobowiązań oraz aktywów celowych zgodnie z załącznikami I i II do decyzji EBC/2010/23.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję EBC/2010/23,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiana
Załączniki I i II do decyzji EBC/2010/23 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach I i II do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 grudnia 2014 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

(1) Decyzja EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw
członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17).
(2) Decyzja EBC/2014/40 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji
(Dz.U. L 335 z 22.11.2014, s. 22).
(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów
wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45) (Dz.U. L 1 z 6.1.2015, s. 4).
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK I
SKŁAD PODSTAWY ZOBOWIĄZAŃ

A. Podstawa zobowiązań obejmuje wyłącznie następujące pozycje:
1. Banknoty w obiegu
Na potrzeby niniejszego załącznika, w roku wymiany gotówkowej dla każdego KBC przystępującego do
Eurosystemu pozycja »Banknoty w obiegu«:
a) obejmuje banknoty wyemitowane przez ten KBC i denominowane w jednostkach waluty krajowej; oraz
b) podlega pomniejszeniu o wartość nieoprocentowanych pożyczek dotyczących wstępnego zaopatrzenia w
banknoty euro, które nie zostały jeszcze zapisane w ciężar odpowiednich rachunków (część pozycji 6
aktywów HBS).
Po upływie odpowiedniego roku wymiany gotówkowej, w odniesieniu do każdego KBC pozycja »Banknoty w
obiegu« obejmuje banknoty denominowane w euro, z wyłączeniem jakichkolwiek innych banknotów.
W przypadku gdy data wymiany gotówkowej przypada na dzień, w którym nie działa system TARGET2,
zobowiązanie KBC z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z
wytycznymi EBC/2006/9 i wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej stanowi część podstawy
zobowiązań (jako część rachunków korespondencyjnych w pozycji pasywów 10.4 HBS) do chwili, w której
zobowiązanie to stanie się częścią zobowiązań w ramach Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie
TARGET2.
2. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro dotyczące operacji polityki pieniężnej w euro,
obejmujące:
a) rachunki bieżące, w tym rachunki dotyczące wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej zgodnie z art. 19
ust. 1 Statutu ESBC (pozycja pasywów 2.1 HBS);
b) kwoty w depozycie w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2 HBS);
c) depozyty terminowe (pozycja pasywów 2.3 HBS);
d) zobowiązania wynikające z odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4 HBS);
e) depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego (pozycja pasywów 2.5 HBS).
3. Zobowiązania z tytułu depozytów wobec kontrahentów Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania
zobowiązań, reklasyfikowane z pozycji pasywów 2.1 HBS.
4. Zobowiązania KBC będące zobowiązaniami w ramach Eurosystemu, wynikające z emisji certyfikatów dłużnych
EBC zgodnie z rozdziałem 3.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 (1) (pozycja pasywów 10.2 HBS).
5. Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie ze zobowiązaniami
wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji pasywów 10.3 HBS).
6. Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, oprocentowane
według stopy referencyjnej (część pozycji pasywów 10.4 HBS).
7. Ujmowane przez każdy KBC na koniec kwartału naliczone odsetki od zobowiązań polityki pieniężnej, których
termin zapadalności wynosi jeden rok lub dłużej (część pozycji pasywów 12.2 HBS).
B. Wartość podstawy zobowiązań poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachun
kowości określonymi w wytycznych EBC/2010/20.
(1) Wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu (Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1).”
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ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK II
AKTYWA CELOWE

A. Aktywa celowe obejmują wyłącznie następujące pozycje:
1. Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej (pozycja aktywów 5
HBS).
2. Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej (część pozycji aktywów 7.1 HBS).
3. Należności w ramach Eurosystemu odpowiadające aktywom rezerw walutowych z wyjątkiem złota, przekazanym
EBC zgodnie z art. 30 Statutu ESBC (część pozycji aktywów 9.2 HBS).
4. Należności netto w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu, włącznie z należnościami
wynikającymi z zastosowania art. 4 niniejszej decyzji (część pozycji aktywów 9.4 HBS).
5. Należności netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, podlegające wyrównaniu
według stopy referencyjnej (część pozycji aktywów 9.5 HBS).
6. Złoto, w tym należności z tytułu złota przekazanego EBC, w kwocie umożliwiającej danemu KBC wyodrębnienie
takiej części jego zasobów złota, która odpowiada proporcji pomiędzy udziałem tego KBC w kluczu subskrybo
wanego kapitału a całkowitą ilością złota wyznaczoną przez wszystkie KBC (pozycja aktywów 1 i część pozycji
aktywów 9.2 HBS).
Na potrzeby niniejszej decyzji wartość złota oblicza się na podstawie ceny złota w euro za jedną uncję czystego
złota wg stanu z dnia 31 grudnia 2002 r.
7. Należności z tytułu banknotów euro dostarczonych w ramach wstępnego zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi
EBC/2006/9, a następnie wprowadzonych do obiegu przed datą wymiany gotówkowej (do daty wymiany
gotówkowej część pozycji aktywów 4.1 HBS, po tej dacie część rachunków korespondencyjnych w pozycji
aktywów 9.5 HBS), ale tylko do chwili, w której należności takie staną się częścią należności w ramach
Eurosystemu wynikających z transakcji w systemie TARGET2.
8. Zaległe należności wynikające z niewykonania zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu w kontekście
operacji kredytowych Eurosystemu lub aktywa finansowe bądź należności (względem podmiotów trzecich)
przejęte lub nabyte w ramach realizacji zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów Eurosystemu, którzy
dopuścili się niewykonania zobowiązań w kontekście operacji kredytowych Eurosystemu, reklasyfikowane z
pozycji aktywów 5 HBS (część pozycji aktywów 11.6 HBS).
9. Ujmowane przez każdy KBC na koniec kwartału naliczone odsetki od aktywów polityki pieniężnej, których
termin zapadalności wynosi jeden rok lub dłużej (część pozycji aktywów 11.5 HBS).
B. Wartość aktywów celowych poszczególnych KBC oblicza się zgodnie ze zharmonizowanymi zasadami rachun
kowości określonymi w wytycznych EBC/2010/20.”

