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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2003. gada 18. decembris),

ar kuru groza 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju

(ECB/2003/23)

(2004/49/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
106. panta 1. punktu, kā arī Eiropas Centrālo banku sistēmas
un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 16. pantu,

ņemot vērā 2001. gada 6. decembra Lēmumu ECB/2001/15
par euro banknošu emisiju (1),

tā kā:

(1) Lēmuma ECB/2001/15 1. panta c) 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) Lēmuma ECB/2001/15 1. panta d) apakšpunkts definē
“banknošu sadales atslēgu”, atsaucoties uz Lēmuma ECB/
2001/15 pielikumu, kas precizē 2002. gada 1. janvārī
piemērojamo atslēgu.

(3) 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) piemē-
rojamās procentuālās daļas Eiropas Centrālās bankas
(ECB) kapitāla parakstīšanas atslēgā.

(4) Lai noteiktu no 2004. gada 1. janvāra piemērojamo
banknošu sadales atslēgu, attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/
2001/15. Lai turpmāk novērstu grozījumus Lēmumā
ECB/2001/15 katru reizi, kad tiek koriģēta ECB kapitāla
atslēga, ar šo grozījumu jānosaka arī termina “kapitāla
parakstīšanas atslēga” vispārēja definīcija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā ECB/2001/15

Lēmumu ECB/2001/15 groza šādi:

1. Lēmuma 1. panta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakš-
punktu:

“(c) “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 attiecī-
gajā finanšu gadā;”.

2. Lēmuma 1. panta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakš-
punktu:

“(d) “banknošu sadales atslēga” ir procentuālās daļas, ko
iegūst, ņemot vērā ECB daļu kopējā euro banknošu
emisijā un VCB daļai šajā kopumā piemērojot kapitāla
parakstīšanas atslēgu (noapaļojot līdz tuvākajam
0,0005 procentu punktu daudzkārtnim). Ja iegūto pro-
centuālo daļu summa nav 100 %, starpību kompensē
šādi: i) ja summa ir mazāka par 100 %, tad pieaugošā
secībā mazākajai daļai vai mazākajām daļām pieskaita
0,0005 procenta punktus tikmēr, kamēr sasniedz
precīzi 100 %, vai ii) ja kopējā summa ir lielāka par
100 %, tad dilstošā secībā no lielākās daļas vai lielā-
kajām daļām atņem 0,0005 procenta punktus tikmēr,
kamēr sasniedz precīzi 100 %. Šā lēmuma pielikumā
precizēta banknošu sadales atslēga, ko piemēro no
2004. gada 1. janvāra.”

3. Lēmuma ECB/2001/15 pielikumu aizstāj ar tekstu, kas
izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

(1) OV L 337, 20.12.2001., 52. lpp.
(2) OV L 125, 19.5.1999., 33. lpp.
(3) OV L 9, 15.1.2004., 27. lpp.
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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

PIELIKUMS

BANKNOŠU SADALES ATSLĒGA 2004. GADA 1. JANVĀRĪ

(%)

Eiropas Centrālā banka 8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 3,2690

Deutsche Bundesbank 27,0365

Bank of Greece 2,4970

Banco de España 10,1430

Banque de France 19,0815

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 1,1845

Banca d'Italia 16,8345

Banque centrale du Luxembourg 0,1975

De Nederlandsche Bank 5,1205

Österreichische Nationalbank 2,6590

Banco de Portugal 2,3255

Suomen Pankki 1,6515

Kopā 100,0000
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