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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 18 grudnia 2003 r.
zmieniająca artykul 1 literę f) decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie rozdzialu dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących
Państw Czlonkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002
(EBC/2003/22)
(2004/48/WE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
artykul 32,
uwzględniając decyzję EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r.
w sprawie rozdzialu dochodów pieniężnych krajowych banków
centralnych uczestniczących Państw Czlonkowskich począwszy
od roku obrachunkowego 2002, (1)
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Artykul 1 litera f) decyzji EBC/2001/16 określa „klucz
kapitalu subskrybowanego” poprzez odwolanie się do
decyzji EBC/1998/13 z dnia 1 grudnia 1998 r. dotyczącej procentowych udzialów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitalu Europejskiego Banku
Centralnego. (2)
(2)
Decyzja EBC/2003/17 z dnia 18 grudnia 2003 r.
dotycząca procentowych udzialów krajowych banków
centralnych w kluczu subskrypcji kapitalu Europejskiego
Banku Centralnego (3), uchylila decyzję EBC/1998/13 z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i określila
nowe wagi przypisane krajowym bankom centralnym w
kluczu subskrypcji kapitalu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (dalej „wagi klucza kapitalowego”).
(3)
Artykul 1 litera f) decyzji EBC/2001/16 powinien podlegać odpowiedniej zmianie w zakresie rozdzialu
dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych
Państw Czlonkowskich, które przyjęly EUR, począwszy
od roku obrachunkowego 2004. Zmiana powinna
wprowadzać ogólną definicję terminu „klucz kapitalu
subskrybowanego” w celu uniknięcia przyszlych zmian
decyzji EBC/2001/16 w przypadku każdorazowego
dostosowania klucza kapitalowego EBC.
(4)
W celu powiązania dochodu EBC osiągniętego w pierwszym kwartale pierwszego roku, do którego odnosi się
każde pięcioletnie dostosowanie oraz dochodu EBC rozdystrybuowanego pod koniec takiego kwartalu, niezbędne jest dokonanie derogacji punktu 1 w artykule 2
ustęp 1 decyzji EBC/2001/16, w celu zapewnienia kalkulacji dochodu osiągniętego w styczniu w takim kwartale
na podstawie nowych wag klucza kapitalowego,

(1) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55.
(2) Dz.U. L 125 z 19.5.1999, str. 33.
(3) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 27.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykul 1
Zmiany decyzji EBC/2001/16
W decyzji EBC/2001/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykul 1 litera f) otrzymuje brzmienie:
„f) »klucz kapitalu subskrybowanego« oznacza udzialy krajowych banków centralnych (wyrażone w kwotach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone
w wyniku zastosowania do krajowych banków centralnych wag określonych w kluczu wymienionym w artykule 29 ustęp 1 Statutu w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego.»«”
2) w artykule 2 ustęp 1 dodaje się następujący akapit:
„Wewnętrzne salda Eurosystemu będących w obiegu banknotów EUR, w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia pierwszego roku, do którego odnosi się każde pięcioletnie dostosowanie zgodnie z artykulem 29 ustęp 3 Statutu, podlegać
będą kalkulacji w oparciu o dostosowany klucz kapitalu
subskrybowanego zastosowany do sald wszystkich banknotów EUR pozostających w obiegu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku.”
Artykul 2
Przepisy końcowe
1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2004 r.
2.
Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Frankfurt nad Menem, dnia 18 grudnia 2003 r.
Jean-Claude TRICHET
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