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AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2003. december 18.)
a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi
évtől történő felosztásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16 határozat 1. cikke f) pontjának
módosításáról
(EKB/2003/22)
(2004/48/EK)

biztosítására, hogy az azon negyedév januárjában elért
jövedelem kiszámítása is az új tőkejegyzésikulcs-súlyok
alapján történjen,

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányára és különösen annak 32. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris
jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról
szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16 határozatra (1),
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

1. cikk
Az EKB/2001/16 határozat módosításai
Az EKB/2001/16 határozat a következőképpen módosul:

Az EKB/2001/16 határozat 1. cikkének f) pontja a „tőkejegyzési kulcs” fogalmát a nemzeti központi bankoknak
az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való
százalékos részesedéséről szóló, 1998. december 1-jei
EKB/1998/13 határozatra (2) való hivatkozással határozza meg.
A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi
Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/17 határozat (3) 2004. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az
EKB/1998/13 határozatot, és meghatározza az Európai
Központi Bank (EKB) tőkejegyzési kulcsában a nemzeti
központi bankokhoz (NKB-k) rendelt súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok).
Az eurót bevezető tagállamok NKB-jai monetáris jövedelmének a 2004. pénzügyi évtől történő felosztása
érdekében az EKB/2001/16 határozat 1. cikkének f)
pontját megfelelően módosítani kell. A módosításnak be
kell vezetnie a „tőkejegyzési kulcs” kifejezés általános
meghatározását annak érdekében, hogy elkerülhető
legyen az EKB/2001/16 határozat módosítása minden
olyan alkalommal, amikor az EKB tőkejegyzési kulcsa
kiigazításra kerül.
Az ötévente történő módosítás alkalmazása első évének
első negyedévében az EKB által elért és az azon
negyedév végén kiosztott jövedelme közötti összhang
elérése érdekében az EKB/2001/16 határozat 2. cikkének
(1) bekezdésének első albekezdésétől el kell térni annak

(1) HL L 337., 2001.12.20., 55. o.
(2) HL L 125., 1999.5.19., 33. o.
(3) HL L 9., 2004.1.15., 27. o.

1. Az 1. cikk f) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„f) »tőkejegyzési kulcs«: a NKB-knak az EKB jegyzett tőkéjében való (százalékos) részesedése, amely az Alapokmány 29.1. cikkében említett kulcsban az érintett
pénzügyi évre alkalmazandó súlyozás NKB-kra való
alkalmazásának eredménye;”
2. A 2. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:
„A forgalomban lévő euróbankjegyek eurórendszeren belüli
egyenlegeit azon év január 1-je és január 31-e közötti időszakára vonatkozóan, amely az Alapokmány 29.3. cikke
szerinti ötéves módosítás első éve, a módosított tőkejegyzési kulcsnak az előző év december 31-én forgalomban
lévő összes euróbankjegy egyenlegére történő alkalmazásával kell kiszámítani.”
2. cikk
Záró rendelkezések
(1)

Ez a határozat 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2003. december 18-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
Jean-Claude TRICHET

