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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 18. decembra 2003
o spremembi člena 1(F) Sklepa ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega
prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/ES)
16, s čimer se zagotovi, da je tudi ustvarjeni prihodek v
januarju v tem četrtletju izračunan na podlagi novih
ponderjev v kapitalskem ključu –

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 32 Statuta,

SKLENIL:

ob upoštevanju Sklepa ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001
o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank
sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (1),

Člen 1
Spremembe Sklepa ECB/2001/16
Sklep ECB/2001/16 se spremeni, kot sledi:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 1(f) Sklepa ECB/2001/16 opredeljuje „ključ vpisanega kapitala“ s sklicevanjem na Sklep ECB/1998/13 z
dne 1. decembra 1998 o odstotnih deležih nacionalnih
centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (2).

(2)

Sklep ECB/2003/17 z dne 18. decembra 2003 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis
kapitala Evropske centralne banke (3) razveljavlja Sklep
ECB/1998/13 z veljavnostjo od 1. januarja 2004 dalje in
določa nove ponderje za nacionalne centralne banke
(NCB) v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke
(ECB) (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu).

(3)

Člen 1(f) Sklepa ECB/2001/16 je treba ustrezno spremeniti, da se lahko razporedi denarni prihodek NCB držav
članic, ki so uvedle euro, iz poslovnega leta 2004. Ta
sprememba bi morala uvesti splošno opredelitev izraza
„ključ vpisanega kapitala“ v izogib prihodnjim spremembam Sklepa ECB/2001/16 ob vsakokratni uskladitvi kapitalskega ključa ECB.

1. Člen 1(f) se nadomesti z naslednjim:
„(f) ‚ključ vpisanega kapitala‘ pomeni deleže NCB (izražene
v odstotkih) v vpisanem kapitalu ECB, ki izhajajo iz
uporabe ponderjev v ključu iz člena 29.1 Statuta za
posamezno NCB in kot veljajo v ustreznem poslovnem
letu.“
2. Členu 2(1) se doda naslednji pododstavek:

(4)

Da se doseže skladnost med prihodkom ECB, ustvarjenim v prvem četrtletju prvega leta, glede na katerega se
opravi vsakokratna petletna uskladitev, in prihodkom
ECB, razdeljenim ob koncu tega četrtletja, je treba odstopiti od prvega pododstavka člena 2(1) Sklepa ECB/2001/

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

„Saldi znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v
obtoku za obdobje od 1. januarja do 31. januarja prvega
leta, glede na katerega se opravi vsakokratna petletna uskladitev v skladu s členom 29.3 Statuta, se izračunajo na podlagi usklajenega ključa vpisanega kapitala, ki se uporabi na
salde iz naslova skupne količine eurobankovcev v obtoku
na dan 31. december predhodnega leta.“
Člen 2
Končne določbe
1.

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2004.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 18. decembra 2003
Za Svet ECB
Jean-Claude TRICHET

