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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 18. december 2003
om ændring af artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

af de nye fordelingsnøglevægte, er det nødvendigt at
fravige artikel 2, stk. 1, første afsnit, i afgørelse ECB/
2001/16 —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel
32,
under henvisning til afgørelse ECB/2001/16 af 6. december
2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale
centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (1)
og
ud fra følgende betragtninger:

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer af afgørelse ECB/2001/16
Afgørelse ECB/2001/16 ændres således:

(1)

I artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 defineres
»kapitalindskudsnøgle« med henvisning til afgørelse ECB/
1998/13 af 1. december 1998 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (2).

1) Artikel 1, litra f), affattes således:
»f) »kapitalindskudsnøgle«: NCB'ernes andele (udtrykt i
procent) af den i ECB indskudte kapital, som fås ved på
NCB'erne at anvende de vægte i den i artikel 29.1 i
statutten omhandlede fordelingsnøgle, som er gældende
for det relevante regnskabsår.«

(2)

Afgørelse ECB/2003/17 af 18. december 2003 om de
nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (3) ophæver afgørelse
ECB/1998/13 med virkning fra 1. januar 2004 og fastlægger de nye vægte, som tildeles de nationale centralbanker (NCB'er) i fordelingsnøglen for kapitalindskud i
Den Europæiske Centralbank (ECB) (i det følgende
benævnt »fordelingsnøglevægte«).

2) Følgende afsnit tilføjes til artikel 2, stk. 1:
»De Eurosystem-interne saldi for euroseddelomløbet
beregnes for perioden fra 1. januar til 31. januar i det første
år, fra hvilket den enkelte femårlige justering i henhold til
artikel 29.3 i statutten har virkning, på grundlag af den
justerede kapitalindskudsnøgle, som anvendes for saldi for
det samlede euroseddelomløb den 31. december det foregående år.«

(3)

Artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 må ændres i
overensstemmelse hermed med henblik på fordelingen af
de monetære indtægter, som NCB'erne i medlemsstater,
der har indført euroen, har fra regnskabsåret 2004.
Denne ændring bør indføre en generel definition af
begrebet »kapitalindskudsnøgle« for at undgå fremtidige
ændringer af afgørelse ECB/2001/16, hver gang ECB's
fordelingsnøgle justeres.

(4)

For at opnå overensstemmelse mellem ECB's indtægter,
som er optjent i det første kvartal af det første år, fra
hvilket den enkelte femårlige justering har virkning, og
ECB's indtægter, som fordeles ved udgangen af dette
kvartal, og for at sikre, at de indtægter, som er optjent i
januar måned i dette kvartal, også beregnes på grundlag

(1) EFT L 337 af 20.12.2001, s. 55.
(2) EFT L 125 af 19.5.1999, s. 33.
(3) Se side 27 i denne EUT.

Artikel 2
Afsluttende bestemmelser
1.

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2004.

2. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. december 2003.
På ECB's Styrelsesråds vegne
Jean-Claude TRICHET

