
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków 
centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro 

(EBC/2011/18) 

(2011/788/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 32, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(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 ( 1 ), ustanawia mechanizm sumowania 
i podziału dochodów pieniężnych uzyskiwanych z 
operacji polityki pieniężnej. 

(2) Decyzja EBC/2011/17 z dnia 3 listopada 2011 r. w 
sprawie realizacji drugiego programu zakupu zabezpie
czonych obligacji ( 2 ) przewiduje ustanowienie drugiego 
programu zakupu zabezpieczonych obligacji w celach 
związanych z realizacją polityki pieniężnej. 

(3) Rada Prezesów uważa, że – podobnie jak w przypadku 
zakupów na podstawie decyzji EBC/2009/16 z dnia 
2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu 
zabezpieczonych obligacji ( 3 ) – należy przyjąć, że zabez
pieczone obligacje nabywane na podstawie decyzji 
EBC/2011/17 generują dochody w wysokości stopy refe
rencyjnej wskazanej w decyzji EBC/2010/23. 

(4) Należy odpowiednio zmienić brzmienie decyzji 
EBC/2010/23, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana decyzji EBC/2010/23 

Artykuł 3 ust. 1 decyzji EBC/2010/23 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kwotę dochodu pieniężnego KBC ustala się, mierząc 
rzeczywisty dochód uzyskany z aktywów celowych zareje
strowanych w księgach rachunkowych danego KBC. 
W drodze wyjątku od tej zasady przyjmuje się, że złoto nie 
generuje dochodu, a papiery wartościowe utrzymywane na 
potrzeby polityki pieniężnej zgodnie z decyzją EBC/2009/16 
z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu 
zabezpieczonych obligacji (*) oraz decyzją EBC/2011/17 
z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji drugiego 
programu zakupu zabezpieczonych obligacji generują dochód 
w wysokości stopy referencyjnej (**). 

___________ 
(*) Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18. 

(**) Dz.U. 297 z 16.11.2011, s. 70.” 

Artykuł 2 

Przepis końcowy 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 listopada 
2011 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17. 
( 2 ) Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 70. 
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