338

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

10/3. sēj.

32003D0022(01)

15.1.2004.

L 9/39

EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAIS VĒSTNESIS
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2003. gada 18. decembris),
ar kuru groza 1. panta f) punktu 2001. gada 6. decembra Lēmumā ECB/2001/16 par iesaistīto
dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada
(ECB/2003/22)
(2004/48/EK)

atslēgas procentuālajām daļām, ir vajadzīga atkāpe no
Lēmuma ECB/2001/16 2. panta 1. punkta pirmās daļas
noteikumiem,

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas statūtus,un jo īpaši to 32. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

ņemot vērā 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/16
par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu
sadali no 2002. finanšu gada (1),

1. pants
Grozījumi Lēmumā ECB/2001/16
Lēmumu ECB/2001/16 groza šādi.

tā kā:

1. Lēmuma 1. panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

(1)

Lēmuma ECB/2001/16 1. panta f) apakšpunkts “kapitāla
parakstīšanas atslēgu” definē, atsaucoties uz 1998. gada
1. decembra Lēmumu ECB/1998/13 par valstu centrālo
banku procentuālajām daļām Eiropas Centrālās bankas
kapitāla atslēgā (2).

(2)

2003. gada 18. decembra Lēmums ECB/2003/17 par
valstu centrālo banku procentuālajām daļām Eiropas
Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (3) no
2004. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu ECB/1998/13 un
nosaka jaunās, valstu centrālajām bankām (VCB) piemērojamās procentuālās daļas Eiropas Centrālās bankas
(ECB) kapitāla parakstīšanas atslēgā (turpmāk tekstā —
“kapitāla atslēgas procentuālās daļas”).

(3)

(4)

Lai sadalītu to dalībvalstu VCB monetāros ienākumus,
kas no 2004. finanšu gada ieviesušas euro, attiecīgi
jāgroza 1. panta f) apakšpunkts Lēmumā ECB/2001/16.
Lai turpmāk novērstu grozījumus Lēmumā ECB/2001/16
katru reizi, kad tiek koriģēta ECB kapitāla atslēga, šim
grozījumam jāparedz termina “kapitāla parakstīšanas
atslēga” vispārēja definīcija.
Lai panāktu to, ka ECB pirmā ceturkšņa ienākumi gadā,
kurā piemēro piecgades korekciju, atbilst ECB ienākumiem, kurus sadala minētā ceturkšņa beigās, un lai
nodrošinātu, ka ienākumus, kas gūti šā ceturkšņa
janvārī, arī aprēķina, pamatojoties uz jaunajām kapitāla

(1) OV L 337, 20.12.2001., 55. lpp.
(2) OV L 125, 19.5.1999., 33. lpp.
(3) OV L 9, 15.1.2004., 27. lpp.

“f) “kapitāla parakstīšanas atslēga” ir VCB daļas (izteiktas
kā procentuālās daļas) ECB parakstītajā kapitālā, kuras
iegūst, VCB piemērojot Statūtu 29.1. pantā minētās
atslēgas procentuālās daļas, un kuras piemēro attiecīgajā finanšu gadā.”
2. Lēmuma 2. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:
“Eurosistēmas iekšējos atlikumus no apgrozībā esošajām
euro banknotēm par laikposmu no 1. janvāra līdz 31. janvārim pirmajā gadā, kurā piemēro piecgades korekciju
saskaņā ar Statūtu 29.3. pantu, aprēķina, pamatojoties uz
koriģēto kapitāla parakstīšanas atslēgu, ko piemēro atlikumiem no visām iepriekšējā gada 31. decembrī apgrozībā
esošajām euro banknotēm”.
2. pants
Nobeiguma noteikumi
1.

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

2.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2003. gada 18. decembrī
ECB Padomes vārdā —
Jean-Claude TRICHET

