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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 6. december 2001
om udstedelse af eurosedler
(ECB/2001/15)
(2001/913/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælles
skab (i det følgende benævnt »traktaten«), særlig artikel 106, stk. 1, og
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæ
iske Centralbank (i det følgende benævnt »statutten«), særlig artikel 16,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I følge artikel 106, stk. 1 i traktaten og artikel 16.1 i statutten, har
Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til
at bemyndige udstedelse af pengesedler i Fællesskabet. Ifølge
disse bestemmelser kan ECB og de nationale centralbanker
(NCB'er) udstede pengesedler, som er de eneste pengesedler,
der har status som lovligt betalingsmiddel inden for de deltagende
medlemsstater. Fællesskabsretten åbner mulighed for et system
med en flerhed af udstedere af pengesedler. ECB og NCB'erne
udsteder eurosedler.

(2)

I overensstemmelse med artikel 10 i Rådets forordning (EF)
nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (1) sætter
ECB og NCB'erne (i det følgende benævnt »Eurosystemet«)
pengesedler denomineret i euro i omløb fra den 1. januar 2002.
Eurosedler er udtryk for den samme og den fælles valuta, og
underlagt et fælles retssystem.

(3)

At sætte pengesedler i omløb vil være bestemt af efterspørgslen,
og der er derfor ikke behov for at pålægge udstedelse af euro
sedler mængdemæssige eller andre begrænsninger.

(4)

Afgørelse ECB/2001/7 af 30. august 2001 om pålydende værdi,
specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af euro
sedler (2), som ændret ved afgørelse ECB/2001/14 (3), indeholder
nogle fælles regler om eurosedler. ECB har vedtaget ensartede
tekniske specifikationer for eurosedler samt foranstaltninger til
kvalitetskontrol til sikring af, at eurosedlerne opfylder specifika
tionerne. Som følge heraf har alle eurosedler samme fysiske udse
ende og kvalitet, og der vil ikke være forskel mellem pengesedler
af samme pålydende værdi.

(1) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.
(2) EFT L 233 af 31.8.2001, s. 55.
(3) Endnu ikke offentliggjort i EF-Tidende.
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(5)

Alle eurosedler bør være underlagt de samme krav til accept og
håndtering fra Eurosystemets medlemmers side, uanset af hvem
de er sat i omløb. Den nuværende praksis, hvorefter pengesedler
denomineret i en national valutaenhed sendes tilbage til den
udstedende centralbank, vil derfor ikke gælde for eurosedler.
Systemet for udstedelse af eurosedler bygger på et princip om,
at eurosedler ikke sendes tilbage til udstederen.

(6)

I henhold til artikel 29.1 i statutten tildeles hvert medlem af Det
Europæiske System af Centralbanker en vægt i fordelingsnøglen
for kapitalindskuddet i ECB, som fastlagt i afgørelse
ECB/1998/13 af 1. december 1998 om nationale centralbankers
fordelingsnøgle for kapitalindskuddet i ECB (1). Denne vægt er
baseret på de enkelte medlemsstaters befolkningstal og bruttona
tionalprodukt, og regulerer bidragene til ECB's egenkapital, over
førslen af NCB'ernes valutareserveaktiver til ECB, fordelingen af
NCB'ernes monetære indtægter samt fordelingen af ECB's over
skud og dækning af dens tab.

(7)

Eurosedler er lovligt betalingsmiddel i alle de deltagende
medlemsstater, og vil frit cirkulere inden for euroområdet, blive
genudstedt af medlemmerne af Eurosystemet, og eventuelt også
blive opbevaret eller anvendt uden for euroområdet. Passivfor
pligtelsen svarende til udstedelsen vedrørende den samlede
værdi af eurosedler i omløb bør derfor fordeles blandt medlem
merne af Eurosystemet efter et objektivt kriterium. Et hensigts
mæssigt kriterium er den enkelte NCB's andel af ECB's indbetalte
kapital. Denne andel kan udledes ved en forholdsmæssig anven
delse på NCB'erne af den fordelingsnøgle, som fremgår af
artikel 29.1. Da dette kriterium ikke kan finde anvendelse på
ECB, bestemmer Styrelsesrådet den andel af eurosedler, som
skal udstedes af ECB.

(8)

I medfør af artikel 9.2 og 12.1 i statutten, der fastslår princippet
om decentralisering af Eurosystemets transaktioner, overlades det
til NCB'erne at sætte eurosedler i omløb og tage eurosedler ud af
omløb, herunder sedler udstedt af ECB. I overensstemmelse med
princippet om decentralisering udføres den fysiske håndtering af
eurosedler ligeledes af NCB'erne.

(9)

På grund af forskellen mellem værdien af de eurosedler, som hver
NCB tildeles i henhold til fordelingsnøglen for pengesedler, og
værdien af de eurosedler, som den pågældende NCB sætter i
omløb, vil der opstå saldi inden for Eurosystemet. Da ECB
ikke sætter eurosedler i omløb, vil den inden for Eurosystemet
have tilgodehavender hos NCB'erne til et beløb svarende til dens
andel af de udstedte eurosedler. Forrentningen af disse Eurosy
stem-interne saldi påvirker NCB'ernes indkomstpositioner, og
reguleres derfor i afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001
om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale central
bankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (2), med
hjemmel i statuttens artikel 32 —

(1) EFT L 125 af 19.5.1999, s. 33.
(2) Se side 55 i denne Tidende.
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VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Definitioner
I denne afgørelse forstås ved:

a) »NCB'er«: de nationale centralbanker i de medlemsstater, som har
indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten om opret
telse af Det Europæiske Fællesskab

b) »eurosedler«: de pengesedler som opfylder kravene i afgørelse
ECB/2001/7 og de af Styrelsesrådet vedtagne tekniske specifikati
oner

▼M1
c) »kapitalindskudsnøgle«: NCB'ernes andele (udtrykt i procent) af den
i ECB indskudte kapital, som fås ved på NCB'erne at anvende de
vægte i den i artikel 29.1 i statutten omhandlede fordelingsnøgle,
som er gældende for det relevante regnskabsår

d) »seddelfordelingsnøgle«: de procentsatser, som fås ved at medtage
ECB's andel af summen af udstedte eurosedler og ved at anvende
kapitalindskudsnøglen (afrundet til nærmeste multiplum af 0,0005
procentpoint) på NCB'ernes andel af den nævnte sum. Hvis disse
procentsatser ikke sammenlagt udgør 100 pct., udlignes forskellen på
følgende måde: i) Hvis det samlede tal er under 100 pct., lægges
0,0005 procentpoint til de(n) mindste andel(e) i stigende orden, indtil
præcis 100 pct. er nået; ii) hvis det samlede tal er over 100 pct.,
trækkes 0,0005 procentpoint fra de(n) største andel(e) i faldende
orden, indtil præcis 100 pct. er nået. ►M5 Seddelfordelingsnøglen
gældende fra den 1. januar 2009 er specificeret i bilaget til denne
afgørelse. ◄

▼B
Artikel 2
Udstedelse af eurosedler
ECB og NCB'erne udsteder eurosedler.

Artikel 3
Udsteders forpligtelser
1.
NCB'erne sætter eurosedler i omløb og tager eurosedler ud af
omløb, og udfører enhver form for fysisk håndtering af alle eurosedler,
herunder sedler udstedt af ECB.

2.
NCB'er skal på indehaverens forlangende acceptere alle eurosedler
til ombytning til eurosedler af samme værdi, eller for kontohaveres
vedkommende til kreditering på konti hos den modtagende NCB.
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3.
NCB'er skal behandle alle de af dem accepterede eurosedler som
forpligtelser, og behandle dem på samme måde.
4.
NCB'er må ikke overføre de af dem accepterede eurosedler til
andre NCB'er, og skal holde sådanne eurosedler til rådighed for genud
stedelse. Som undtagelse herfra og i overensstemmelse med regler
vedtaget af ECB's Styrelsesråd gælder:
a) den modtagende NCB'er kan destruere ødelagte, beskadigede, slidte
eller inddragne eurosedler;
b) eurosedler hos NCB'er kan af logistiske årsager omfordeles i store
mængder inden for Eurosystemet
Artikel 4
Fordeling af eurosedler inden for Eurosystemet
1.
Den totale værdi af eurosedler i omløb fordeles blandt medlem
merne af Eurosystemet ved anvendelse af seddelfordelingsnøglen.
2.
På grund af forskellen mellem værdien af de eurosedler, som hver
NCB tildeles i henhold til seddelfordelingsnøglen, og værdien af de
eurosedler, som den pågældende NCB sætter i omløb, opstår saldi
inden for Eurosystemet. ECB har Eurosystem-interne tilgodehavender
hos NCB'erne i forhold til deres andele af kapitalindskudsnøglen til
en værdi svarende til værdien af de eurosedler, som ECB udsteder.
Artikel 5
Afsluttende bestemmelser
1.

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2002.

2.
Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
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▼M5
BILAG
SEDDELFORDELINGSNØGLE FRA 1. JANUAR 2009
Den Europæiske Centralbank

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,9630 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,4640 %

Bank of Greece

2,5900 %

Banco de España

10,9465 %

Banque de France

18,7465 %

Banca d’Italia

16,4730 %

Central Bank of Cyprus

0,1805 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2305 %

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0835 %

De Nederlandsche Bank

5,2575 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5595 %

Banco de Portugal

2,3075 %

Banka Slovenije

0,4335 %

Národná banka Slovenska

0,9140 %

Suomen Pankki

1,6530 %
I alt

100,0000 %

