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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2001 m. gruodžio 6 d.

dėl euro banknotų emisijos

(ECB/2001/15)

(2001/913/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį (toliau —
Sutartis), ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį, ir į Europos centrinių
bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau —
Statutas), ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1) Pagal Sutarties 106 straipsnio 1 dalį ir Statuto
16 straipsnį Europos centrinio banko (toliau — ECB)
Valdančioji taryba turi išimtinę teisę duoti leidimą Bend-
rijoje išleisti banknotus; šiomis nuostatomis remiantis,
ECB ir nacionalinių centrinių bankų (toliau — NCB)
išleisti banknotai yra vieninteliai banknotai, kurie daly-
vaujančiose valstybėse narėse turi teisėtos mokėjimo
priemonės statusą. Bendrijos teisės aktuose numatyta
daugumos banknotų emitentų sistema. euro banknotus
leidžia ECB ir NCB,

(2) Pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (1) 10 straipsnį nuo
2002 m. sausio 1 d. ECB ir NCB (toliau — Eurosistema)
leidžia į apyvartą euro banknotus. euro banknotai yra
vienos bendros valiutos išraiška, jiems taikoma viena tei-
sinė tvarka.

(3) euro banknotų emisijai nereikia taikyti jokių kiekybės ar
kitų apribojimų, nes banknotų leidimas į apyvartą pri-
klauso nuo paklausos.

(4) 2001 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimas ECB/2001/7 dėl
euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, kei-
timo ir išėmimo iš apyvartos (2) su pakeitimais, padary-
tais Sprendimu ECB/2001/14 (3), nustato bendras taisy-
kles dėl euro banknotų. ECB nustatė bendras technines
euro banknotų specifikacijas ir kokybės kontrolės prie-
mones, kuriomis turi būti užtikrinama, kad euro bank-
notai atitiktų šias specifikacijas. Todėl visi euro bankno-
tai yra tokios pačios išvaizdos ir kokybės, ir tarp to
paties nominalo banknotų negali būti daroma skirtumų.

(5) Eurosistemos nariai visiems euro banknotams turi taikyti
vienodus banknotų priėmimo ir tvarkymo reikalavimus,
nesvarbu, kuris iš jų išleido juos į apyvartą. Todėl dabar-
tinė nacionalinės valiutos vienetais nominuotų banknotų
repatrijavimo į juos išleidusį centrinį banką tvarka euro
banknotams netaikoma. euro banknotų emisijos tvarka
pagrįsta euro banknotų nerepatrijavimo principu.

(6) Remiantis Statuto 29.1 straipsniu kiekvienam Europos
centrinių bankų sistemos nariui yra skiriamas indeksas
ECB kapitalo pasirašymo rakte, kaip nustatyta 1998 m.
gruodžio 1 d. Sprendimu ECB/1998/13 dėl nacionalinių
centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio
banko kapitalo rakte (4); šis indeksas nustatomas pagal
kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių ir bendrąjį
vidaus produktą ir yra taikomas nustatant įnašus į ECB
kapitalą, NCB užsienio atsargų pervedimus į Europos
centrinį banką, NCB pinigų politikos pajamų paskirs-
tymą ir ECB pelno paskirstymą bei nuostolių pasidali-
jimą.

(7) euro banknotai yra teisėta atsiskaitymo priemonė visose
dalyvaujančiose valstybėse narėse, gali laisvai cirkuliuoti
euro zonoje, gali būti pakartotinai leidžiami Eurosiste-
mos narių ir taip pat gali būti laikomi ar naudojami už
euro zonos ribų. Todėl finansiniai įsipareigojimai dėl
visos apyvartoje esančių euro banknotų vertės emisijos
turi būti paskirstyti Eurosistemos nariams laikantis
objektyvaus kriterijaus. Tinkamas kriterijus yra kiekvieno
nacionalinio centrinio banko dalis apmokėtame ECB
kapitale. Ši dalis gaunama nacionaliniams centriniams
bankams proporcingai pritaikius Statuto 29.1 straipsnyje
nustatytą kapitalo raktą. Netaikydama šio kriterijaus
Europos centriniam bankui, ECB leidžiamų euro bank-
notų procentinę dalį nustato jo Valdančioji taryba.

(8) Remiantis Statuto 9.2 straipsniu ir 12.1 straipsniu,
kuriuose nustatytas Eurosistemos operacijų decentraliza-
vimo principas, NCB pavedama išleisti į apyvartą ir
išimti iš apyvartos visus euro banknotus, įskaitant ir
išleistus ECB. Laikantis šio decentralizavimo principo,
fiziškai tvarkyti euro banknotus taip pat pavedama NCB.

(1) OL L 139, 1998 5 11, p. 1
(2) OL L 233, 2001 8 31, p. 55
(3) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. (4) OL L 125, 1999 5 19, p. 33.
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(9) Skirtumas tarp euro banknotų vertės, priskirtos kiekvie-
nam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą, ir to NCB
į apyvartą išleistų euro banknotų vertės, turėtų lemti
vidinės Eurosistemos likučių susidarymą. Jei ECB neleis
euro banknotų į apyvartą, jis turėtų turėti vidinės Euro-
sistemos teisę reikalauti nacionalinių centrinių bankų
kompensacijos, lygios jo leidžiamų euro banknotų vertei.
Šių vidinių Eurosistemos likučių kompensavimas turi įta-
kos NCB pajamų pozicijoms, todėl remiantis Statuto
32 straipsniu jam yra taikomas 2001 m. gruodžio 6 d.
Sprendimas ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių
narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos
pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (1),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sąvokos

Šiame sprendime:

a) „NCB“ — tai valstybių narių, kurios pagal Europos bendri-
jos steigimo sutartį įsivedė bendrą valiutą, nacionaliniai
centriniai bankai;

b) „euro banknotai“ — tai tie banknotai, kurie atitinka Spren-
dimo ECB/2001/7 reikalavimus ir Valdančiosios tarybos
nustatytas technines specifikacijas;

c) „pasirašyto kapitalo raktas“ — tai procentinės dalys, gauna-
mos taikant NCB Statuto 29.4 straipsnyje nurodytus indek-
sus rakte kaip nustatyta Sprendimu ECB/1998/13;

d) „banknotų paskirstymo raktas“ — tai procentinės dalys,
gaunamos atsižvelgiant į ECB dalį visoje euro banknotų
emisijoje ir taikant pasirašyto kapitalo raktą (suapvalinant
iki 0,0005 procentinio punkto kartotinio) NCB daliai visoje
euro banknotų emisijoje. Šio sprendimo priedas apibūdina
banknotų paskirstymo raktą taikomą 2002 m. sausio 1
dieną.

2 straipsnis

Euro banknotų emisija

euro banknotus leidžia ECB ir NCB.

3 straipsnis

Emitentų pareigos

1. NCB išleidžia euro banknotus į apyvartą ir išima juos iš
apyvartos bei atlieka fizinę visų euro banknotų, taip pat ir
išleistų ECB, priežiūrą.

2. euro banknotų turėtojų prašymu NCB keičia visus euro
banknotus į kitus tos pačios vertės euro banknotus, arba, jei to
prašo sąskaitos turėtojas, kredituoja juos į sąskaitas, laikomas
banknotus priėmusiame nacionaliniame centriniame banke.

3. Priimtus euro banknotus NCB laiko finansiniais įsiparei-
gojimais ir atitinkamai juos tvarko.

4. NCB negali pervesti jų priimtų euro banknotų į kitus
nacionalinius centrinius bankus ir turi saugoti tuos euro bank-
notus kitai emisijai. Išimties tvarka, ir pagal bet kokias ECB Val-
dančiosios tarybos nustatytas taisykles,:

a) banknotus priėmę NCB gali sunaikinti deformuotus, suga-
dintus, susidėvėjusius ar iš apyvartos išimtus euro bankno-
tus;

b) dėl logistinių priežasčių NCB laikomi euro banknotai gali
būti urmu perskirstyti Eurosistemoje.

4 straipsnis

Euro banknotų paskirstymas Eurosistemoje

1. Bendra visų apyvartoje esančių euro banknotų vertė
paskirstoma Eurosistemos nariams pagal banknotų paskirstymo
raktą.

2. Skirtumas tarp euro banknotų, paskirstytų kiekvienam
NCB pagal banknotų paskirstymo raktą, vertės ir to NCB į apy-
vartą išleistų euro banknotų vertės, lemia vidinės Eurosistemos
likučių susidarymą. ECB turi vidinės Eurosistemos teisę reika-
lauti nacionalinių centrinių bankų kompensacijos, proporcingos
jų dalims pasirašyto kapitalo rakte, ir lygios jo leidžiamų euro
banknotų vertei.

5 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šis sprendimas įsigalioja 2002 m. sausio 1 d.

2. Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame
leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2001 m. gruodžio 6 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu
Willem F. DUISENBERG

(1) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 55.
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PRIEDAS

BANKNOTŲ PASKIRSTYMO RAKTAS 2002 M. SAUSIO 1 D.

Europos centrinis bankas 8 %

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique 3,2550 %

Deutsche Bundesbank 27,8215 %

Bank of Greece 2,3360 %

Banco de España 10,1020 %

Banque de France 19,1210 %

Central Bank of Ireland 0,9650 %

Banca d'Italia 16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg 0,1695 %

De Nederlandsche Bank 4,8595 %

Oesterreichische Nationalbank 2,6800 %

Banco de Portugal 2,1845 %

Suomen Pankki 1,5870 %

Iš viso 100,000 %
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