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URADNI LIST EVROPSKE UNIJE
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 18. decembra 2003
o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju eurobankovcev
(ECB/2003/23)
(2004/49/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 106(1) Pogodbe ter Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 16
Statuta,

SKLENIL:

Člen 1

Spremembe Sklepa ECB/2001/15
ob upoštevanju Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001
o izdajanju eurobankovcev (1),
Sklep ECB/2001/15 se spremeni, kot sledi:
ob upoštevanju naslednjega:
1. Člen 1(c) se nadomesti z naslednjim:
(1)

(2)

Člen 1(c) Sklepa ECB/2001/15 opredeljuje „ključ za vpis
kapitala“ s sklicevanjem na Sklep ECB/1998/13 z dne
1. decembra 1998 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne
banke (2).

Člen 1(d) Sklepa ECB/2001/15 opredeljuje „ključ za razdelitev bankovcev“ s sklicevanjem na prilogo k Sklepu
ECB/2001/15, ki določa ključ, ki se uporablja od 1. januarja 2002 dalje.

(3)

Sklep ECB/2003/17 z dne 18. decembra 2003 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis
kapitala Evropske centralne banke (3) razveljavlja Sklep
ECB/1998/13 z veljavnostjo od 1. januarja 2004 dalje in
določa nove ponderje za nacionalne centralne banke
(NCB) v ključu za vpis kapitala ECB.

(4)

Sklep ECB/2001/15 je treba ustrezno spremeniti, da se
določi ključ za razdelitev bankovcev, ki se bo uporabljal
od 1. januarja 2004 dalje. Ta sprememba bi morala
uvesti tudi splošno opredelitev izraza „ključ vpisanega
kapitala“ v izogib prihodnjim spremembam Sklepa ECB/
2001/15 ob vsakokratni uskladitvi kapitalskega ključa
ECB –

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

„(c) ‚ključ vpisanega kapitala‘ pomeni deleže NCB (izražene
v odstotkih) v vpisanem kapitalu ECB, ki izhajajo iz
uporabe ponderjev v ključu iz člena 29.1 Statuta za
posamezno NCB in kot veljajo v ustreznem poslovnem
letu.“

2. Člen 1(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d) ‚ključ za razdelitev bankovcev‘ pomeni odstotke, dobljene ob upoštevanju deleža ECB v celotni izdaji eurobankovcev in ob uporabi ključa vpisanega kapitala
(zaokroženo na najbližji večkratnik 0,0005 odstotne
točke) za delež NCB v tej celoti. Če seštevek dobljenih
odstotkov ne znaša 100 %, se razlika izravna: (i) če je
vsota številk manjša od 100 %, s prištevanjem 0,0005
odstotne točke najmanjšemu deležu oziroma najmanjšim deležem v naraščajočem zaporedju, dokler ni
doseženo natančno 100 %, ali (ii) če vsota številk presega 100 %, z odštevanjem 0,0005 odstotne točke v
padajočem zaporedju od največjega deleža oziroma
največjih deležev, dokler ni doseženo natančno 100 %.
Priloga k temu sklepu določa ključ za razdelitev bankovcev, ki se uporablja od 1. januarja 2004 dalje.“

3. Priloga k Sklepu ECB/2001/15 se nadomesti z besedilom
priloge k temu sklepu.
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Člen 2
Končne določbe
1.

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2004.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 18. decembra 2003
Za Svet ECB
Jean-Claude TRICHET

PRILOGA
KLJUČ ZA RAZDELITEV BANKOVCEV NA 1. JANUAR 2004
(v %)

Evropska centralna banka

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

Österreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
Skupaj:

100,0000

