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EUROOPA KESKPANGA OTSUS,
18. detsember 2003,
millega muudetakse Euroopa Keskpanga 6. detsembri 2001. aasta otsuse EKP/2001/16 (osalevate
liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulude
jaotamise kohta)
artikli 1 punkti f
(EKP/2003/22)
(2004/48/EÜ)
lõike 1 esimesest alalõigust, et tagada vastava kvartali
jaanuaris teenitud tulu arvutamine uuel kapitali märkimise osakaalude alusel,

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 32,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

võttes arvesse 6. detsembri 2001. aasta otsust EKP/2001/16
osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta
emissioonitulude jaotamise kohta (1)

Otsuse EKP/2001/16 muutmine
Otsust EKP/2001/16/muudetakse järgmiselt.

ning arvestades järgmist:
(1)

1. Artikli 1 punkt f asendatakse järgmisega:
“f) kapitali märkimise alus — RKPde (protsendina väljendatud) osad EKP kapitali märkimises, mis kehtivad vastaval majandusaastal ja mis saadakse, rakendades riikide
keskpankade suhtes osakaalusid kapitali märkimise aluses põhikirja artikli 29.1 tähenduses.”

Otsuse EKP/2001/16 artikli 1 punkt f määratleb mõiste
kapitali märkimise alus, osutades 1. detsembri 1998.
aasta otsusele EKP/1998/13 riikide keskpankade protsentuaalsete osade aluse kohta Euroopa Keskpanga kapitalis. (2)

2. Artikli 2 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
(2)

18. detsembri 2003. aasta otsusega EKP/2003/17 riikide
keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa
Keskpanga kapitali märkimise aluses (3) tunnistati otsus
EKP/1998/13 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2004 ning
sätestati uued riikide keskpankadele määratud osakaalud
Euroopa Keskpanga (EKP) kapitali märkimise aluses
(edaspidi osakaalud kapitali märkimises).

(3)

Otsuse EKP/2001/16 artikli 1 punkti f tuleb muuta seoses euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade
emissioonitulude jaotamisega alates 2004. majandusaastast. Selle muudatusega tuleks sisse viia mõiste “kapitali
märkimise alus” üldine määratlus, et ära hoida otsuse
EKP/2001/16 edaspidist muutmist iga kord, kui EKP
kapitali märkimise alust korrigeeritakse.

“Eurosüsteemisisesed ringluses olevate euro pangatähtede
saldod tuleb perioodil alates esimese aasta, millest alates
viieaastast korrektsiooni põhikirja artikli 29.3 kohaselt
kohaldatakse, 1. jaanuarist kuni 31. jaanuarini arvutada
kapitali märkimise korrigeeritud alusel, mida kohaldatakse
eelmise aasta 31. detsembril ringluses olevatele euro pangatähtedele.”
Artikkel 2
Lõppsätted
1.

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2004.

2.

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 18. detsember 2003.
(4)

Saavutamaks kooskõla EKP poolt esimese aasta, millest
alates viieaastast korrektsiooni kohaldatakse, esimeses
kvartalis teenitud tulu ja selle kvartali lõpul jaotatud EKP
tulu vahel, on vaja erandit otsuse EKP/2001/16 artikli 2

(1) EÜT L 337, 20.12.2001, lk 55.
(2) EÜT L 125, 19.5.1999, lk 33.
(3) ELT L 9, 15.1.2004, lk 27.
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