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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 18 декември 2003 година
за изменение на член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 година относно
разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки
от финансовата 2002 година
(ЕЦБ/2003/22)
(2004/48/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 32
от него,

доходът, получен през януари на това тримесечие, е изчислен също въз основа на новите тегла в капиталовия алгоритъм,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 г.
относно разпределянето на паричния дохoд на националните
централни банки на участващите държави-членки от финансова
2002 година (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

като има предвид, че:

Решение ЕЦБ/2001/16 се изменя, както следва:

(1)

(2)

(3)

(4)

Член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 дефинира
„алгоритъма за записания капитал“, като се позовава на Решение ЕЦБ/1998/13 от 1 декември 1998 г. относно
процентното участие на националните централни банки в
алгоритъма за капитала на Европейската централна банка (2).
Решение ЕЦБ/2003/17 от 18 декември 2003 г. относно
процентното участие на националните централни банки в
алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (3) отменя Решение ЕЦБ/1998/13 с действие от
1 януари 2004 г. и въвежда новите тегла, присвоени на
националните централни банки (НЦБ), в алгоритъма за
записване на капитала на Европейската централна банка
(ЕЦБ) (наричани по-нататък тегла в капиталовия алгоритъм).
Член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 съответно е
необходимо да бъде изменен с цел разпределяне на паричния доход на НЦБ на държавите-членки, въвели еурото от
финансова 2004 година. Настоящото изменение следва да
въведе обща дефиниция на термина „алгоритъм за записания капитал“, за да се избегнат бъдещи изменения на Решение ЕЦБ/2001/16 при всяко изменение на капиталовия
алгоритъм.
За постигане на съгласуваност между дохода на ЕЦБ, получен през първото тримесечие на първата година, от която
нататък на всеки пет години се извършва преразглеждане, и
дохода на ЕЦБ, разпределен в края на това тримесечие, е
необходима дерогация от първата алинея на член 2, параграф 1 на Решение ЕЦБ/2001/16, за да се осигури, че

(1) ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 55.
(2) ОВ L 125, 19.5.1999 г., стр. 33.
(3) ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 27.

Член 1
Изменения на Решение ЕЦБ/2001/16
1. Член 1, буква е) се заменя със следното:
„(е) „алгоритъм за записания капитал“ означава дяловете на
НЦБ (изразени като проценти) в записания капитал на
ЕЦБ, които се получават от прилагането спрямо НЦБ на
теглата в алгоритъма, посочен в член 29.1 от Устава, които
се прилагат за съответната финансова година.“
2. Следната алинея се добавя към член 2, параграф 1:
„За периода 1—31 януари през първата година, от която нататък на всеки пет години съгласно член 29.3 от Устава се извършва преразглеждане, вътрешните за Еуросистемата салда от
еуробанкноти в обращение се изчисляват въз основа на изменения алгоритъм за записания капитал, който се прилага към
салдата по всички еуробанкноти в обращение на 31 декември
от предходната година“.
Член 2
Заключителни разпоредби
1. Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2004 г.
2. Настоящото решение ще бъде публикувано в Официален
вестник на Европейския съюз.
Съставено във Франкфурт на Майн на 18 декември 2003 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

