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DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 18 grudnia 2003 r.
zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 dotyczącą emisji banknotów euro
(EBC/2003/23)
(2004/49/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a
w szczególności artykul 106 ustęp 1, oraz Statut Europejskiego
Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a w szczególności artykul 16,
uwzględniając decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r.
dotyczącą emisji banknotów EUR (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykul 1
Zmiany decyzji EBC/2001/15
W decyzji EBC/2001/15 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykul 1 litera c) otrzymuje brzmienie:

Mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykul 1 litera c) decyzji EBC/2001/15 określa „klucz
kapitalu subskrybowanego” poprzez odwolanie do
decyzji EBC/1998/13 z dnia 1 grudnia 1998 r. dotyczącej procentowych udzialów krajowych banków centralnych w kapitale Europejskiego Banku Centralnego (2).

(2)

Artykul 1 d) decyzji EBC/2001/15 definiuje „klucz przydzialu banknotów” poprzez odwolanie do Zalącznika do
decyzji EBC/2001/15, określającego klucz przydzialu
mający zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.

(3)

Decyzja EBC/2003/17 z dnia 18 grudnia 2003 r.
dotycząca procentowych udzialów krajowych banków
centralnych w kluczu subskrypcji kapitalu EBC (3), uchylila decyzję EBC/1998/13 z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2004 r. i określila nowe wagi przypisane krajowym bankom centralnym Państw Czlonkowskich, które
wprowadzily walutę EUR w kluczu subskrypcji kapitalu
EBC.

(4)

Decyzja EBC/2001/15 powinna zostać odpowiednio
zmieniona w celu określenia klucza przydzialu banknotów mającego zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.
Zmiana powinna również wprowadzać ogólną definicję
terminu „klucz kapitalu subskrybowanego” w celu uniknięcia przyszlych zmian decyzji EBC/2001/15 w przypadku każdorazowego dostosowania klucza kapitalowego EBC,

(1) Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.
(2) Dz.U. L 125 z 19.5.1999, str. 33.
(3) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 27.

„c) »klucz kapitalu subskrybowanego« oznacza udzialy krajowych banków centralnych (wyrażone w kwotach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone
w wyniku zastosowania do krajowych banków centralnych wag w kluczu wymienionym w artykule 29
ustęp 1 Statutu w odniesieniu do odpowiedniego roku
obrachunkowego.”;
2) artykul 1 litera d) otrzymuje brzmienie:
„d) »klucz przydzialu banknotów« oznacza wartości procentowe, wynikające z uwzględnienia udzialu EBC w
calkowitej emisji banknotów EUR oraz zastosowania
klucza kapitalu subskrybowanego (w zaokrągleniu do
najbliższej wielokrotności 0,0005 punktu procentowego) do udzialu krajowych banków centralnych w
takiej calkowitej emisji. W przypadku gdy wyliczone
wielkości nie sumują się do 100 %, różnica zostanie
wyrównana w następujący sposób: i) jeżeli suma
wynosi poniżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez
dodanie 0,0005 punktu procentowego do każdej kolejnej wielkości najniższego udzialu procentowego, w
porządku rosnącym, aż do osiągnięcia wielkości
wynoszącej dokladnie 100 %, bądź też ii) jeżeli suma
wynosi powyżej 100 %, wyrównanie nastąpi poprzez
odjęcie 0,0005 punktu procentowego od każdej kolejnej największej wielkości udzialu procentowego, w
porządku malejącym, aż do osiągnięcia wielkości
wynoszącej dokladnie 100 %. Zalącznik do niniejszej
decyzji określa klucz przydzialu banknotów, mający
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.”
3) Zalącznik do decyzji EBC/2001/15 zastępuje się tekstem
znajdującym się w Zalączniku do niniejszej decyzji.
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Artykul 2
Przepisy końcowe
1.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2.

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Frankfurt nad Menem, dnia 18 grudnia 2003 r.
Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

ZALĄCZNIK
KLUCZ PRZYDZIALU BANKNOTÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2004 R.

Europejski Bank Centralny

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2690 %

Deutsche Bundesbank

27,0365 %

Bank Grecji

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 %
Suma

100,0000 %

