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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 18 december 2003
om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska
centralbankens kapital
(ECB/2003/17)
(2004/43/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 29.3 och 29.4 i
denna,
med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) allmänna
råds medverkan i enlighet med artikel 47.2 fjärde strecksatsen i
stadgan, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut ECB/1998/13 av den 1 december 1998
om de nationella centralbankernas procentandelar i
fördelningsnyckeln till Europeiska centralbankens
kapital (1), som trädde i kraft den 1 juni 1998, fastställs
de vikter som tilldelas de nationella centralbankerna i
fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (nedan
kallade ”vikter i fördelningsnyckeln” och ”fördelningsnyckel”).

(2)

I artikel 29.3 i stadgan föreskrivs att vikterna för fördelningsnyckeln skall ändras vart femte år efter
upprättandet av Europeiska centralbankssystemet och att
bestämmelserna i artikel 29.1 i stadgan tillämpas. Den
ändrade fördelningsnyckeln skall tillämpas från och med
den första dagen i det närmast följande året efter det
ändringen gjordes.

(3)

(4)

I överensstämmelse med rådets beslut 2003/517/EG av
den 15 juli 2003 om det statistiska underlag som skall
användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (2), har Europeiska kommissionen försett ECB med det statistiska
underlag som skall användas för att fastställa den
ändrade fördelningsnyckeln.
ECB:s eventuella nettovinst eller nettoförlust för räkenskapsåret 2003 skall fördelas i enlighet med artikel 33.1
b och 33.2 i stadgan och i enlighet med de vikter i
fördelningsnyckeln som gäller den 31 december 2003.
Detta bör också gälla fördelningen av de nationella
centralbankernas monetära inkomster enligt 32.1 i
stadgan, fördelningen av ECB:s seigniorageinkomster,
avkastningen på de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts till
ECB och förräntningen av saldon inom Eurosystemet för
eurosedlar i omlopp.

(1) EGT L 125, 19.5.1999, s. 33.
(2) EUT L 181, 19.7.2003, s. 43.

Artikel 1
Avrundning
Då Europeiska kommissionen ställer det reviderade statistiska
underlag till förfogande som skall användas till att ändra fördelningsnyckeln och siffrorna inte sammanlagt uppgår till 100 %,
skall skillnaden utjämnas: i) om initialsumman är under 100 %,
genom tillägg i stigande ordning av 0,0001 procentenhet till
den minsta andelen (de minsta andelarna) tills exakt 100 %
uppnås, eller ii) om initialsumman är över 100 %, genom
avdrag i fallande ordning med 0,0001 procentenhet från den
största andelen (de största andelarna) tills exakt 100 % uppnås.

Artikel 2
Vikter i fördelningsnyckeln
De nationella centralbankernas vikter i fördelningsnyckeln som
avses i artikel 29.1 i stadgan, skall från och med 1 januari
2004 vara följande:
— Nationale Bank van
Nationale de Belgique

België/Banque

— Danmarks Nationalbank
— Deutsche Bundesbank

2,8297 %
1,7216 %
23,4040 %

— Bank of Greece

2,1614 %

— Banco de España

8,7801 %

— Banque de France

16,5175 %

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland
— Banca d'Italia

1,0254 %
14,5726 %

— Banque centrale du Luxembourg

0,1708 %

— De Nederlandsche Bank

4,4323 %
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— Oesterreichische Nationalbank

2,3019 %

— Banco de Portugal

2,0129 %

— Finlands Bank

1,4298 %

— Sveriges riksbank

2,6636 %

— Bank of England

15,9764 %
Artikel 3

15.1.2004

ringar motsvarande de reservtillgångar som överförts till ECB
och förräntningen av saldon inom Eurosystemet för eurosedlar
i omlopp, skall för räkenskapsåret 2003 fördelas i enlighet med
de vikter i fördelningsnyckeln som gäller den 31 december
2003.
3.

Detta beslut träder i kraft den 19 december 2003.

4. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser
1.
Beslut ECB/1998/13 skall upphöra att gälla från och med
den 1 januari 2004.
2.
ECB:s eventuella nettovinst eller nettoförlust, de nationella
centralbankernas monetära inkomster, ECB:s seigniorageinkomster, avkastningen på de nationella centralbankernas ford-

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2003.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

