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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
που τροποποιεί το άρθρο 1 στοιχείο στ) της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002
(ΕΚΤ/2003/22)
(2004/48/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 32,
την απόφαση ΕΚΤ/2001/16, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε
την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002 (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 1 στοιχείο στ) της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 ορίζει
την «κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο» µε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/1998/13, της 1ης ∆εκεµβρίου
1998, σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των
εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2).

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2003/17, της 18ης ∆εκεµβρίου 2003,
σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των
εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3) καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/1998/13 από την 1η
Ιανουαρίου 2004 και καθορίζει τις νέες σταθµίσεις που
αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στην
κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (στο εξής «σταθµίσεις στην
κλείδα κατανοµής»).

(3)

(4)

Κρίνεται εποµένως σκόπιµο το άρθρο 1 στοιχείο στ) της
απόφασης ΕΚΤ/2001/16 να τροποποιηθεί αναλόγως, για
τους σκοπούς της κατανοµής του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ από το οικονοµικό έτος 2004. Με την εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να εισαχθεί ένας γενικός ορισµός του όρου
«κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο», προκειµένου στο µέλλον να αποφεύγεται η τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 κάθε φορά που προσαρµόζεται η
κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Προκειµένου να υπάρξει συµφωνία µεταξύ του εισοδήµατος
της ΕΚΤ που πραγµατοποιείται στο πρώτο τρίµηνο του
πρώτου έτους από το οποίο αρχίζει να ισχύει η εκάστοτε
πενταετής αναπροσαρµογή και του εισοδήµατος της ΕΚΤ
που διανέµεται στο τέλος του εν λόγω τριµήνου, καθίσταται
αναγκαία η παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2
παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, ώστε να εξα-

(1) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55.
(2) ΕΕ L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
(3) Βλέπε σελίδα 27 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

σφαλιστεί ότι το εισόδηµα που πραγµατοποιείται τον
Ιανουάριο του εν λόγω τριµήνου υπολογίζεται και αυτό µε
βάση τις νέες σταθµίσεις στην κλείδα κατανοµής,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2001/16
Η απόφαση ΕΚΤ/2001/16 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«στ) µε τον όρο “κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο” νοούνται τα µερίδια συµµετοχής των ΕθνΚΤ (εκφραζόµενα ως ποσοστά) στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ,
τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή στις ΕθνΚΤ των
αναφερόµενων στο άρθρο 29.1 του καταστατικού σταθµίσεων στην κλείδα κατανοµής, όπως ισχύουν για το οικείο
οικονοµικό έτος.».
2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ υπολογίζονται, για τη
χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου
του πρώτου έτους από το οποίο αρχίζει να ισχύει η εκάστοτε
πενταετής αναπροσαρµογή του άρθρου 29.3 του καταστατικού,
µε βάση την προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο, εφαρµοζόµενη στα υπόλοιπα που αφορούν
το σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων ευρώ την
31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.».
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2004.
2. Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

