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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 18 päivänä joulukuuta 2003,
euroseteleiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta
(EKP/2003/23)
(2004/49/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja
erityisesti sen 16 artiklan,
1 artikla
ottaa huomioon euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä
joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/15 (1),
Päätökseen EKP/2001/15 tehtävät muutokset
sekä katsoo seuraavaa:
Päätöstä EKP/2001/15 muutetaan seuraavasti:
(1)

(2)

Päätöksen EKP/2001/15 1 artiklan c alakohdassa määritellään ’merkityn pääoman jakoperuste’ viittaamalla
kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman jakoperusteessa 1
päivänä joulukuuta 1998 tehtyyn päätökseen EKP/1998/
13 (2).

Päätöksen EKP/2001/15 1 artiklan d alakohdassa määriteltiin käsite ’seteleiden jakoperuste’ viittaamalla
päätöksen EKP/2001/15 liitteeseen, jossa määritetään 1
päivänä tammikuuta 2002 sovellettava jakoperuste.

1. Päätöksen 1 artiklan c alakohta korvataan seuraavasti:
”c) ’merkityn pääoman jakoperusteella’ kansallisten keskuspankkien (prosenttimääräisiä) osuuksia EKP:n merkityssä
pääomassa, jotka saadaan soveltamalla kansallisiin
keskuspankkeihin niiden painoarvoa perussäännön 29.1
artiklassa tarkoitetussa jakoperusteessa, sellaisena kuin
sitä sovelletaan kyseisen tilikauden osalta.”

2. Päätöksen 1 artiklan d alakohta korvataan seuraavasti:
(3)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 18 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä
päätöksellä EKP/2003/17 (3) kumotaan päätös EKP/1998/
13 1 päivästä tammikuuta 2004 ja vahvistetaan jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille uudet painoarvot
Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen
jakoperusteessa.

(4)

Päätöstä EKP/2001/15 on vastaavasti muutettava, jotta
voitaisiin määrittää 1 päivästä tammikuuta 2004 sovellettava seteleiden jakoperuste. Muutoksella on myös otettava käyttöön yleinen käsitteen ’merkityn pääoman jakoperuste’ määritelmä, jotta vältettäisiin jatkossa se, että
päätöstä EKP/2001/15 joudutaan muuttamaan joka
kerta, kun EKP:n pääoman jakoperustetta tarkistetaan,

(1) EYVL L 337, 20.12.2001, s. 52.
(2) EYVL L 125, 19.5.1999, s. 33.
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 27.

”d) ’seteleiden jakoperusteella’ prosenttiosuuksia, jotka
saadaan, kun otetaan huomioon EKP:n osuus euroseteleiden liikkeeseenlaskujen kokonaismäärästä ja sovelletaan merkityn pääoman jakoperustetta (lähimpään
0,0005 prosenttiyksikköön pyöristettynä) kansallisten
keskuspankkien osuuteen tästä kokonaismäärästä. Jos
prosenttiosuuksien summaksi ei saada 100:aa prosenttia,
poikkeama korjataan seuraavasti: i) mikäli summa on
vähemmän kuin 100 prosenttia, lisäämällä 0,0005
prosenttiyksikköä pienimpään osuuteen tai pienimpiin
osuuksiin nousevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi
saadaan tasan 100 prosenttia, tai ii) mikäli summa on
enemmän kuin 100 prosenttia, vähentämällä 0,0005
prosenttiyksikköä suurimmasta osuudesta tai suurimmista osuuksista laskevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia. Tämän päätöksen
liitteessä esitetään 1 päivästä tammikuuta 2004 sovellettava seteleiden jakoperuste.”

3. Päätöksen EKP/2001/15 liite korvataan tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.
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2 artikla
Loppusäännökset
1.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

2.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä joulukuuta 2003.
EKP:n neuvoston puolesta
Jean-Claude TRICHET

LIITE
SETELEIDEN JAKOPERUSTE 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2004
(prosenttia)

Euroopan keskuspankki

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
YHTEENSÄ

100,0000

