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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 15 december 2006
om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar
(ECB/2006/25)
(2007/46/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

beaktande av att de nya vikterna i fördelningsnyckeln
kommer att tillämpas från och med 1 januari 2007 och att
Slovenien kommer att införa euron det datumet, måste
beslut ECB/2001/15 ändras för att fastställa den fördelningsnyckel för sedlar som skall tillämpas från och med den
1 januari 2007.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

Mot bakgrund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till
Europeiska unionen och att deras respektive nationella
centralbanker blir en del av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) den 1 januari 2007, fastställs genom
beslut ECB/2006/21 av den 15 december 2006 om de
nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (1) med verkan från och med den 1 januari 2007 de nya
vikter som tilldelas varje nationell centralbank som blir en
del av ECBS den 1 januari 2007 i fördelningsnyckeln för
Europeiska centralbankens (ECB:s) utvidgade kapital.
Enligt artikel 1 i rådets beslut 2006/495/EG av den 11 juli
2006 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om
Sloveniens införande av den gemensamma valutan den 1
januari 2007 (2), upphävs Sloveniens undantag enligt artikel
4 i 2003 års anslutningsakt (3) från och med den 1 januari
2007.
I artikel 1 d i rådets beslut ECB/2001/15 av den 6 december
2001 om utgivningen av eurosedlar (4) definieras ”fördelningsnyckel för sedlar” och det hänvisas till bilagan till det
beslutet som anger den fördelningsnyckel för sedlar som
skall tillämpas från och med den 1 maj 2004. Med
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av beslut ECB/2001/15
Beslut ECB/2001/15 skall ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 d sista meningen skall ersättas med följande:
”I bilagan till det här beslutet anges den fördelningsnyckel
för sedlar som skall gälla från och med den 1 januari 2007.”

2.

Bilagan till beslut ECB/2001/15 skall ersättas med texten i
bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 december 2006.
Jean-Claude TRICHET
ECB:s ordförande
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BILAGA
FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR SEDLAR FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2007

Europeiska centralbanken

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 %
Summa

100,0000 %

