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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15.1.2004

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 18 декември 2003 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 година относно емитирането на
еуробанкноти
(ЕЦБ/2003/23)
(2004/49/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 106, параграф 1 от него и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения към Решение ЕЦБ/2001/15
като взе предвид Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 г.
относно емитирането на еуробанкноти (1),
Решение ЕЦБ/2001/15 се изменя, както следва:
като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

(4)

Член 1, буква в) от Решение ЕЦБ/2001/15 дефинира
„алгоритъма за записване на капитала“ във връзка с Решение ЕЦБ/1998/13 от 1 декември 1998 г. относно
процентните дялове на националните централни банки в
алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (2).

Член 1, буква г) от Решение ЕЦБ/2001/15 дефинира
„алгоритъма за разпределяне на банкноти“ като се позовава
на приложението към Решение ЕЦБ/2001/15, което определя прилагането на алгоритъма на 1 януари 2002 г.

Решение ЕЦБ/2003/17 от 18 декември 2003 г. относно
процентните дялове на националните централни банки в
алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (3) отменя Решение ЕЦБ/1998/13 с действие от
1 януари 2004 г. и определя новите тегла, присвоени на
националните централни банки (НЦБ), в алгоритъма за
записване към капитала на ЕЦБ.

Решение ЕЦБ/2001/15 трябва да се измени съответно, за да
се определи алгоритъма за разпределяне на банкноти, приложим от 1 януари 2004 г. Изменението следва да въведе
и обща дефиниция за термина „алгоритъм за записване на
капитала“, за да избегне бъдещите изменения на Решение
ЕЦБ/2001/15 всеки път, когато капиталът на ЕЦБ се коригира,

(1) ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 52.
(2) ОВ L 125, 19.5.1999 г., стр. 33.
(3) ОВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 27.

1. Член 1, буква в) се заменя със следния текст:

„в) „алгоритъм за записване на капитала“ означава дяловете на
НЦБ (изразени в проценти) в записания капитал на ЕЦБ в
резултат на прилагането към НЦБ на теглата в алгоритъма
съгласно член 29.1 от Устава, приложими за съответната
финансова година;“

2. Член 1, буква г) се заменя със следния текст:

„г) „алгоритъм за разпределяне на банкноти“ означава процентите, които се получават като се вземе предвид делът на
ЕЦБ в общата емисия на еуробанкнотите и като се приложи алгоритъмът за записване на капитала на НЦБ към
общата емисия (закръглени до най-близкото число кратно
на 0,0005 процентни пункта). Там, където получените
проценти, не правят 100 %, разликата се компенсира: i) ако
общият процент е под 100 % — като се прибавят 0,0005
процентни пункта към най-малкия(ите) дял(ове) във
възходящ ред, до получаване на 100 %, или ii) ако общият
процент е над 100 % - като се извадят 0,0005 процентни
пункта от най-големия(ите) дял(ове) в низходящ ред до
получаване на 100 %. Приложението към настоящото
решение уточнява алгоритъма за разпределяне на
банкнотите, приложим от 1 януари 2004 г.“

3. Приложението към Решение ЕЦБ/2001/15 се заменя от текста
на приложението към настоящото решение.
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Член 2
Заключителни разпоредби

1. Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2004 г.
2. Настоящото решение се публикува в Официалeн вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 декември 2003 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БАНКНОТИ НА 1 ЯНУАРИ 2004 Г.
(В %)

European Central Bank

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

Oesterreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
Общо

100,0000

