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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2003 m. gruodžio 18 d.
iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. sprendimo ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių
narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų
1 straipsnio F punktą
(ECB/2003/22)
(2004/48/ES)
užtikrinti, kad pajamos, gautos tokio ketvirčio sausio
mėnesį, irgi yra skaičiuojamos remiantis naujais indeksais kapitalo rakte,

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 32 straipsnį,
atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/
16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių
bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (1),
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Sprendimo ECB/2001/16 1 straipsnio f punktas apibrėžia „pasirašyto kapitalo raktą“ remdamasis 1998 m.
gruodžio 1 d. Sprendimu ECB/1998/13 dėl nacionalinių
centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio
banko kapitalo rakte (2).
2003 m. gruodžio 18 d. Sprendimas ECB/2003/17 dėl
nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos
centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (3) nuo 2004
m. sausio 1 d. panaikina Sprendimą ECB/1998/13 ir
nustato naujus indeksus, skiriamus nacionaliniams centriniams bankams (NCB) Europos centrinio banko (ECB)
kapitalo pasirašymo rakte (toliau — „indeksai kapitalo
rakte“)
Sprendimo ECB/2001/16 1 straipsnio f punktas turi būti
pakeistas norint paskirstyti eurą įsivedusių valstybių
narių NCB pinigų politikos pajamas nuo 2004 finansinių
metų. Toks pakeitimas turėtų pateikti bendrą termino
„pasirašytas kapitalo raktas“ apibrėžimą tam, kad ateityje
būtų išvengta Sprendimo ECB/2001/16 dalinių pakeitimų kiekvieną kartą, kai yra koreguojamas ECB kapitalo
raktas.
Siekiant nuoseklumo tarp ECB pajamų, gautų pirmųjų
metų, nuo kurių taikomas kiekvienas penkmetinis koregavimas, pirmąjį ketvirtį, ir ECB pajamų, paskirstytų to
ketvirčio pabaigoje, būtina nukrypti nuo Sprendimo
ECB/2001/16 2 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ir

(1) OL L 337, 2001 12 20, p. 55.
(2) OL L 125, 1999 5 19, p. 33.
(3) OL L 9, 2004 1 15, p. 27.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo ECB/2001/16 daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2001/16 yra iš dalies keičiamas taip:
1. 1 straipsnio f punktas keičiamas taip:
„f) „pasirašyto kapitalo raktas“ — tai NCB dalys (išreikštos
procentais) ECB pasirašytame kapitale, gautos taikant
Statuto 29.1 straipsnyje nurodytus NCB indeksus rakte
ir taikomus atitinkamais finansiniais metais.“
2. 2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:
„Pirmųjų metų, nuo kurių taikomas kiekvienas penkmetinis
koregavimas pagal Statuto 29.3 straipsnį, laikotarpiui nuo
sausio 1 d. iki sausio 31 d. vidinės Eurosistemos apyvartoje
esančių EUR banknotų likučiai skaičiuojami taikant pakoreguotą pasirašyto kapitalo raktą visiems ankstesnių metų
gruodžio 31 d. apyvartoje esančių EUR banknotų likučiams.“
2 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1.

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. sausio 1 d.

2.
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje.
Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. gruodžio 18 d.
ECB Valdančiosios tarybos vardu
Jean-Claude TRICHET

