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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 18. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa článok 1 písm. f) rozhodnutia ECB/2001/16 zo 6. decembra 2001
o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od
finančného roka 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/ES)
v januári takéhoto štvrťroku sa tiež vypočítavajú na
základe nových vážených podielov v kľúči základného
imania,

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY:

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 32,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2001/16 zo 6. decembra
2001 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych
bánk zúčastnených členských štátov od finančného roka
2002 (1),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

keďže:

Rozhodnutie ECB/2001/16 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

(2)

(3)

(4)

v článku 1 písm. f) rozhodnutia ECB/2001/16 sa definuje „kľúč upísaného základného imania“ odkazom na
rozhodnutie ECB/1998/13 z 1. decembra 1998
o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk
v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2);
rozhodnutie ECB/2003/17 z 18. decembra 2003
o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk
v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (3) zrušuje rozhodnutie ECB/1998/
13 s účinnosťou od 1. januára 2004 a ustanovuje nové
vážené podiely pridelené národným centrálnym bankám
(NCB) v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „vážené podiely v kľúči
základného imania“);
článok 1 písm. f) rozhodnutia ECB/2001/16 sa má podľa
toho zmeniť a doplniť na účely rozdeľovania menových
príjmov národných centrálnych bánk členských štátov,
ktoré prijali euro od finančného roka 2004. Touto zmenou a doplnením by sa mala zaviesť aj všeobecná definícia pojmu „kľúč upísaného základného imania“, aby sa
v budúcnosti predišlo zmenám a doplneniam rozhodnutia ECB/2001/16 zakaždým, keď sa upraví kľúč základného imania ECB;
aby sa dosiahla zhoda medzi príjmami ECB dosiahnutými v prvom štvrťroku prvého roka, s účinnosťou od
ktorého sa uplatňuje úprava, ku ktorej dochádza
každých 5 rokov, a príjmami ECB rozdeľovanými na
konci takéhoto štvrťroku, je potrebné odchýliť sa od
článku 2 ods. 1 prvého pododseku rozhodnutia
ECB/2001/16, čím sa zabezpečí, že príjmy dosiahnuté

(1) Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 55.
(2) Ú. v. ES L 125, 19.5.1999, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 27.

Článok 1
Zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2001/16
1. článok 1 písm. f) sa nahrádza takto:
„f) ‚kľúčom upísaného základného imania‘ sa rozumejú
podiely národných centrálnych bánk (vyjadrené
v percentách) na upísanom základnom imaní ECB,
ktoré pre národné centrálne banky vyplývajú
z uplatňovania vážených podielov v kľúči podľa článku
29.1 štatútu, ktoré platia pre príslušný finančný rok.“
2. k článku 2 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Zostatok eurobankoviek v obehu vnútri Eurosystému sa
na obdobie od 1. januára do 31. januára prvého roku,
s účinnosťou od ktorého sa uplatňuje úprava podľa článku
29.3 štatútu, ku ktorej dochádza každých 5 rokov, vypočítava na základe upraveného kľúča upísaného základného
imania, ktorý sa uplatňuje na zostatky celkového počtu
eurobankoviek v obehu k 31. decembru predchádzajúceho
roka.“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

2.
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. decembra 2003
Za Radu guvernérov ECB
Jean-Claude TRICHET

