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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 18 december 2003
om ändring av artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de
deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 32 i denna,
med beaktande av beslut ECB/2001/16 av den 6 december
2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med
räkenskapsåret 2002 (1), och

Artikel 1
Ändring av beslut ECB/2001/16
Beslut ECB/2001/16 ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 definieras fördelningsnyckel för tecknat kapital med hänvisning till beslut ECB/
1998/13 av den 1 december 1998 om de nationella
centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till
Europeiska centralbankens kapital (2).

1. Artikel 1 f skall ersättas med följande:
”f) fördelningsnyckel för tecknat kapital: de nationella centralbankernas andelar (uttryckta i procenttal) av ECB:s tecknade kapital, beräknade genom tillämpning på de nationella centralbankerna av de vikter i fördelningsnyckeln
som avses i artikel 29.1 i stadgan och som gäller för det
ifrågavarande räkenskapsåret.”

(2)

Genom beslut ECB/2003/17 av den 18 december 2003
om de nationella centralbankernas procentandelar i
fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (3) upphävs beslut ECB/1998/13 från
och med den 1 januari 2004. Dessutom fastställs de
nationella centralbankernas nya vikter i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens (ECB)
kapital (nedan kallat ”vikter i fördelningsnyckeln”).

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 2.1:
”För perioden från och med den 1 januari till och med den
31 januari det första året då var och en av de femårsvisa
ändringarna enligt artikel 29.3 i stadgan tillämpas, skall
Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp beräknas med
tillämpning av den ändrade fördelningsnyckeln för tecknat
kapital på saldona för samtliga eurosedlar i omlopp den 31
december närmast föregående år.”

(3)

Artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 måste ändras i enlighet
härmed så att de monetära inkomsterna för de nationella
centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron
kan fördelas från och med räkenskapsåret 2004. Genom
ändringen bör en allmän definition införas av termen
fördelningsnyckel för tecknat kapital för att undvika
framtida ändringar av beslut ECB/2001/16 varje gång
ECB:s fördelningsnyckel ändras.

av följande skäl:

(4)

För att få överensstämmelse mellan de ECB-inkomster
som intjänas under första kvartalet det första året var
och en av de femårsvisa ändringarna tillämpas och de
ECB-inkomster som fördelas vid slutet av ett sådant
kvartal är det nödvändigt att avvika från artikel 2.1
första stycket i beslut ECB/2001/16, så att inkomster
som intjänas under januari ett sådant kvartal också
beräknas enligt de nya vikterna i fördelningsnyckeln.

(1) EGT L 337, 20.12.2001, s. 55.
(2) EGT L 125, 19.5.1999, s. 33.
(3) Se sidan 27 i detta nummer av EUT.

Artikel 2
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2003.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

