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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 15. prosince 2006
kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek
(ECB/2006/25)
(2007/46/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

platný od 1. května 2004. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna
2007 budou platit nové vážené podíly v klíči pro upisování
základního kapitálu a že k tomuto dni přijme Slovinsko
euro, je rozhodnutí ECB/2001/15 nutné změnit, aby se
stanovil klíč pro přidělování bankovek platný od 1. ledna
2007,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a
zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k
Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich
národní centrální banky k 1. lednu 2007 stanou součástí
Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí
ECB/2006/21 ze dne 15. prosince 2006 o procentních
podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování
základního kapitálu Evropské centrální banky (1) stanoví s
účinkem od 1. ledna 2007 nové vážené podíly přidělené
každé národní centrální bance, která bude členem ESCB k
1. lednu 2007, v klíči pro upisování rozšířeného
základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB).
Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2006/495/ES ze dne 11.
července 2006 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí
jednotné měny Slovinskem ke dni 1. ledna 2007 (2) se s
účinkem od 1. ledna 2007 zrušuje výjimka ve prospěch
Slovinska podle článku 4 aktu o přistoupení z roku
2003 (3).
Čl. 1 písm. d) rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince
2001 o vydávání eurobankovek (4) definuje „klíč pro
přidělování bankovek“ a odkazuje na přílohu rozhodnutí
ECB/2001/15, která stanoví klíč pro přidělování bankovek
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ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Změna rozhodnutí ECB/2001/15
Rozhodnutí ECB/2001/15 se mění takto:
1.

V čl. 1 písm. d) se poslední věta nahrazuje tímto:
„Příloha tohoto rozhodnutí stanoví klíč pro přidělování
bankovek platný od 1. ledna 2007.“

2.

Příloha rozhodnutí ECB/2001/15 se nahrazuje textem
uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. prosince 2006.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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PŘÍLOHA
KLÍČ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BANKOVEK OD 1. LEDNA 2007

Evropská centrální banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2705 %

Deutsche Bundesbank

27,1610 %

Bank of Greece

2,4045 %

Banco de España

9,9925 %

Banque de France

19,0430 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1760 %

Banca d'Italia

16,5840 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2090 %

De Nederlandsche Bank

5,1535 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6680 %

Banco de Portugal

2,2680 %

Banka Slovenije

0,4225 %

Suomen Pankki

1,6475 %
Celkem

100,0000 %

