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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 18. prosince 2003,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek
(ECB/2003/23)
(2004/49/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy, a na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,
a zejména na článek 16 tohoto statutu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny rozhodnutí ECB/2001/15

s ohledem na rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001
o vydávání eurobankovek (1),
Rozhodnutí ECB/2001/15 se mění takto:
vzhledem k těmto důvodům:
1. V článku 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:
(1)

(2)

Ustanovení čl. 1 písm. c) rozhodnutí ECB/2001/15 definuje „klíč k upisování základního kapitálu“ odkazem na
rozhodnutí ECB/1998/13 ze dne 1. prosince 1998
o procentních podílech národních centrálních bank
v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (2).

Ustanovení čl. 1 písm. d) rozhodnutí ECB/2001/15 definuje „klíč pro přidělování bankovek“ odkazem na
přílohu rozhodnutí ECB/2001/15, která stanoví klíč
platný od 1. ledna 2002.

(3)

Rozhodnutí ECB/2003/17 ze dne 18. prosince 2003
o procentních podílech národních centrálních bank
v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (3) zrušuje s účinkem od 1. ledna 2004 rozhodnutí ECB/1998/13 a stanoví nové vážené podíly přidělené národním centrálním bankám v klíči pro upisování základního kapitálu ECB.

(4)

Rozhodnutí ECB/2001/15 je proto nutné změnit, aby
mohl být stanoven klíč pro přidělování bankovek platný
od 1. ledna 2004. Tato změna by měla rovněž zavést
obecnou definici pojmu „klíč k upisování základního
kapitálu“, aby nebylo nutné měnit rozhodnutí ECB/
2001/15 vždy, když dojde k úpravě klíče pro upisování
základního kapitálu ECB,

(1) Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52.
(2) Úř. věst. L 125, 19.5.1999, s. 33.
(3) Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 27.

„c) ‚klíčem k upisování základního kapitálu‘ rozumí podíly
národních centrálních bank (vyjádřené v procentech)
na upsaném základním kapitálu ECB, které pro národní
centrální banky vyplývají z jejich váhy v klíči podle
článku 29.1 statutu a které platí pro příslušný účetní
rok;“

2. V článku 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) ‚klíčem pro přidělování bankovek‘ rozumí procentní
podíly, které vyplývají z přihlédnutí k podílu ECB na
celkové emisi eurobankovek a z použití klíče
k upisování základního kapitálu (se zaokrouhlením na
nejbližší násobek 0,0005 procentního bodu) na podíl
národních centrálních bank na této celkové emisi.
V případě, že součet výsledných procentních podílů
nečiní 100 %, vyrovná se rozdíl takto: i) pokud celkový
součet nedosahuje 100 %, přičítá se k nejmenšímu
podílu (podílům) ve vzestupném pořadí 0,0005 procentního bodu až se dosáhne přesně 100 %, nebo ii)
pokud celkový součet přesahuje 100 %, odečítá se od
největšího podílu (podílů) v sestupném pořadí 0,0005
procentního bodu až se dosáhne přesně 100 %. Příloha
tohoto rozhodnutí stanoví klíč pro přidělování bankovek platný od 1. ledna 2004.“

3. Příloha rozhodnutí ECB/2001/15 se nahrazuje textem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
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Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.

2.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2003.
Za Radu guvernérů ECB
Jean-Claude TRICHET

PŘÍLOHA
KLÍČ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BANKOVEK K 1. LEDNU 2004

Evropská centrální banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2690 %

Deutsche Bundesbank

27,0365 %

Trapeza tis Ellados

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 %
Celkem

100,0000 %

