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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 29 augusti 2013
om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar
(ECB/2013/27)
(2014/29/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 128.1,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

det beslutet som anger den fördelningsnyckel som gäller
från och med den 1 juli 2013. Mot bakgrund av att nya
vikter i fördelningsnyckeln kommer att tillämpas från
och med den 1 januari 2014 och att Lettland kommer
att införa euron den 1 januari 2014 bör beslut
ECB/2010/29 ändras för att fastställa den fördelningsnyc
kel för sedlar som ska gälla från och med den 1 januari
2014.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

Genom beslut ECB/2013/28 av den 29 augusti 2013 om
de nationella centralbankernas procentandelar i fördel
ningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens
kapital (1) ändras nyckeln för teckning av Europeiska cen
tralbankens kapital (nedan kallad fördelningsnyckel) i enlig
het med artikel 29.3 i stadgan för Europeiska central
bankssystemet och Europeiska centralbanken och, med
verkan från och med den 1 januari 2014, tilldelas varje
nationell centralbank nya vikter i den ändrade fördel
ningsnyckeln (nedan kallade vikter i fördelningsnyckeln).
Enligt artikel 1 i rådets beslut 2013/387/EU av den 9 juli
2013 om Lettlands införande av euron den 1 januari
2014 (2), i enlighet med artikel 140.2 i fördraget, upp
fyller Lettland nu de nödvändiga villkoren för att införa
euron och Lettlands undantag enligt artikel 4 i 2003 års
anslutningsakt (3) kommer att upphävas från och med
den 1 januari 2014.
I artikel 1 d i beslut ECB/2010/29 av den 13 december
2010 om utgivningen av eurosedlar (4) definieras ”fördel
ningsnyckel för sedlar” genom hänvisning till bilaga I till

(1) Se sidan 53 i detta nummer av EUT.
(2) EUT L 195, 18.7.2013, s. 24.
(3) Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands,
Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Re
publiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republi
ken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag
som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av
fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).
(4) EUT L 35, 9.2.2011, s. 26.

Ändring
1.
Artikel 1 d sista meningen i beslut ECB/2010/29 ska
ersättas med följande:
”I bilaga I till det här beslutet anges den fördelningsnyckel för
sedlar som ska gälla från den 1 januari 2014.”
2.
Bilaga I till beslut ECB/2010/29 ska ersättas med bilagan
till det här beslutet.
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 augusti 2013.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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BILAGA
”BILAGA I
FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR SEDLAR FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2014
Europeiska centralbanken

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2575 %

Deutsche Bundesbank

23,6605 %

Eesti Pank

0,2535 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5260 %

Bank of Greece

2,6730 %

Banco de España

11,6230 %

Banque de France

18,6415 %

Banca d’Italia

16,1850 %

Central Bank of Cyprus

0,1990 %

Latvijas Banka

0,3710 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2670 %

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0850 %

De Nederlandsche Bank

5,2635 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5810 %

Banco de Portugal

2,2920 %

Banka Slovenije

0,4540 %

Národná banka Slovenska

1,0155 %

Suomen Pankki

1,6520 %
SUMMA

100,0000 %”

