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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 18 december 2003
om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar
(ECB/2003/23)
(2004/49/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

ändringsbeslut bör även en allmän definition införas av
termen fördelningsnyckel för tecknat kapital för att
undvika framtida ändringar av beslut ECB/2001/15 varje
gång fördelningsnyckeln till ECB:s kapital ändras.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta, och av stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken,
särskilt artikel 16 i denna,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av beslut ECB/2001/15 av den 6 december
2001 om utgivningen av eurosedlar (1), och

av följande skäl:

Artikel 1

Ändring av beslut ECB/2001/15
(1)

(2)

I artikel 1 c i beslut ECB/2001/15 definieras fördelningsnyckel för tecknat kapital med hänvisning till beslut ECB/
1998/13 av den 1 december 1998 om de nationella
centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till
Europeiska centralbankens kapital (2).

I artikel 1 d i beslut ECB/2001/15 definieras fördelningsnyckel för sedlar genom hänvisning till bilagan till beslut
ECB/2001/15, som återger den gällande fördelningsnyckeln den 1 januari 2002.

Beslut ECB/2001/15 ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 c skall ersättas med följande:
”c) fördelningsnyckel för tecknat kapital: de nationella centralbankernas andelar (uttrycka i procenttal) av ECB:s tecknade kapital, beräknade genom tillämpning på de nationella centralbankerna av de vikter i fördelningsnyckeln
som avses i artikel 29.1 i stadgan och som gäller för det
ifrågavarande räkenskapsåret.”
2. Artikel 1 d skall ersättas med följande:

(3)

Genom beslut ECB/2003/17 av den 18 december 2003
om de nationella centralbankernas procentandelar i
fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (3) upphävs beslut ECB/1998/13 från
och med den 1 januari 2004. Dessutom fastställs de
nationella centralbankernas nya vikter i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens (ECB)
kapital.

(4)

Beslut ECB/2001/15 måste ändras i enlighet härmed så
att det fastställs en fördelningsnyckel för sedlar som skall
gälla från och med den 1 januari 2004. Genom detta

(1) EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.
(2) EGT L 125, 19.5.1999, s. 33.
(3) Se sidan 27 i detta nummer av EUT.

”d) fördelningsnyckel för sedlar: den procentsats som erhålls
när ECB:s andel av den totala utgivningen av eurosedlar
beaktas och fördelningsnyckeln för tecknat kapital
(avrundad till närmaste multipel av 0,0005 procentenhet) tillämpas på de nationella centralbankernas andel
av den totala utgivningen. Om procenttalen inte
sammanlagt uppgår till 100 % skall skillnaden utjämnas:
i) om den sammanlagda summan är under 100 %
genom tillägg i stigande ordning av 0,0005 procentenhet till den minsta andelen (de minsta andelarna) tills
exakt 100 % uppnås, eller ii) om den sammanlagda
summan är över 100 % genom avdrag i fallande ordning
med 0,0005 procentenhet från den största andelen (de
största andelarna) tills exakt 100 % uppnås. I bilagan till
det här beslutet anges den fördelningsnyckel för sedlar
som skall gälla från och med den 1 januari 2004.”
3. Bilagan till beslut ECB/2001/15 skall ersättas med bilagan
till det här beslutet.
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Artikel 2
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

2.

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

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

BILAGA
FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR SEDLAR FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2004
(%)

Europeiska centralbanken

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

Finlands Bank

1,6515
Totalt

100,0000

