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AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2003. december 18.)
az euro-bankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról
(EKB/2003/23)
(2004/49/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és
különösen annak 106. cikkének (1) bekezdésére, valamint a
Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi
Bank alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,
tekintettel az euro-bankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozatra (1),

(2)

1. cikk

Az EKB/2001/15 határozat módosításai

Az EKB/2001/15 határozat a következőképpen módosul:

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Az EKB/2001/15 határozat 1. cikkének c) pontja a „tőkejegyzési kulcs” fogalmát a nemzeti központi bankoknak
az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való
százalékos részesedéséről szóló, 1998. december 1-jei
EKB/1998/13 határozatra (2) való hivatkozással határozza meg.
Az EKB/2001/15 határozat 1. cikkének d) pontja a
„bankjegyelosztási kulcs” fogalmát az EKB/2001/15
határozatnak a 2002. január 1-jétől alkalmazandó kulcsokat meghatározó mellékletére való hivatkozással
határozta meg.

(3)

A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi
Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló, 2003. december 18-i EKB/2003/17 határozat (3) 2004. január 1-jén hatályon kívül helyezi az EKB/
1998/13 határozatot, és meghatározza az EKB tőkejegyzési kulcsában a nemzeti központi bankokhoz (NKB-k)
rendelt új súlyokat.

(4)

A 2004. január 1-jétől alkalmazandó bankjegyelosztási
kulcs meghatározásának érdekében az EKB/2001/15
határozatot megfelelően módosítani kell. A módosításnak ugyancsak be kell vezetnie a „tőkejegyzési kulcs”
kifejezés általános meghatározását annak érdekében,
hogy elkerüljék az EKB/2001/15 határozat jövőbeni
módosításait olyan esetekben, amikor az EKB tőkejegyzési kulcsát módosítják,

(1) HL L 337., 2001.12.20, 52. o.
(2) HL L 125., 1999.5.19., 33. o.
(3) HL L 9., 2004.1.15., 27. o.

1. Az 1. cikk c) pontja helyébe az alábbi pont lép:

„c) »tőkejegyzési kulcs«: az NKB-knak az EKB jegyzett tőkéjében fennálló (százalékarányban kifejezett) részesedése,
amely az alapokmány 29.1. cikkében említett kulcsban
az adott pénzügyi évre alkalmazandó súlyoknak az
NKB-khoz való rendelésének eredménye;”

2. Az 1. cikk d) pontja helyébe az alábbi pont lép:

„d) »bankjegyelosztási kulcs«: az EKB-nak az euro-bankjegyek összkibocsátásában fennálló részesedésének figyelembevételéből és a (a 0,0005 százalékpont legközelebbi többszörösére kerekített) tőkejegyzési kulcsnak az
NKB-k ilyen összkibocsátásban fennálló részesedésére
történő alkalmazásából eredő százalékarány. Amennyiben az ilyen százalékarányok összege nem éri el a
100 %-ot, a különbséget az alábbiak szerint kell
jóváírni: i. ha a végösszeg 100 % alatti, 0,0005 százalékpontot kell hozzádni a legkisebb részesedés(ek)hez
emelkedő sorrendben a pontosan 100 % eléréséig, vagy
ii. ha a végösszeg meghaladja a 100 %-ot, 0,0005 százalékpontot kell levonni a legnagyobb részesedés(ek)ből
csökkenő sorrendben a pontosan 100 % eléréséig. E
határozat melléklete határozza meg a 2004. január 1jén hatályos bankjegyelosztási kulcsot.”

3. Az EKB/2001/15 határozat melléklete helyébe az e határozat mellékletében meghatározott szöveg lép.
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2. cikk
Záró rendelkezések
(1)

Ez a határozat 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2003. december 18-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
Jean-Claude TRICHET

MELLÉKLET
2004. JANUÁR 1-JEI BANKJEGYELOSZTÁSI KULCS
( %-ban)

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
Banca d'Italia

1,1845
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
Összesen

100,0000

