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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 18 decembrie 2003
de modificare a Deciziei BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro
(BCE/2003/23)
(2004/49/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 106 alineatul (1), și statutul Sistemului European
al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special
articolul 16,

pentru capitalul subscris”, pentru evitarea modificărilor
ulterioare ale Deciziei BCE/2001/15 cu ocazia fiecărei
ajustări a grilei de repartiție pentru capital,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
având în vedere Decizia BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (1),

întrucât:

Modificări aduse Deciziei BCE/2001/15

Decizia BCE/2001/15 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 litera (c) se înlocuiește cu următorul:

(1)

(2)

Articolul 1 litera (c) din Decizia BCE/2001/15 definește
„grila de repartiție pentru capitalul subscris” prin trimitere
la Decizia BCE/1998/13 din 1 decembrie 1998 privind
cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila
de repartiție pentru capitalul Băncii Centrale Europene (2).

Articolul 1 litera (d) din Decizia BCE/2001/15 definește
„grila pentru alocarea bancnotelor” prin trimitere la anexa
la Decizia BCE/2001/15, care precizează grila care se aplică
de la 1 ianuarie 2002.

(3)

Decizia BCE/2003/17 din 18 decembrie 2003 privind
cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila
de repartiție pentru capitalul subscris al Băncii Centrale
Europene (3) abrogă Decizia BCE/1998/13 de la 1 ianuarie
2004 și stabilește noile ponderi alocate băncilor centrale
naționale (BCN) în grila de repartiție pentru capitalul subscris al BCE.

(4)

Decizia BCE/2001/15 trebuie modificată în consecință
pentru a se stabili grila pentru alocarea bancnotelor care se
aplică de la 1 ianuarie 2004. Modificarea trebuie să introducă și o definiție generală a termenului „grilă de repartiție

(1) JO L 337, 20.12.2001, p. 52.
(2) JO L 125, 19.5.1999, p. 33.
(3) JO L 9, 15.1.2004, p. 27.

„(c) «grila de repartiție pentru capitalul subscris» înseamnă
cotele (exprimate în procente) pe care BCN le dețin în
capitalul subscris al BCE, rezultate din aplicarea la băncile centrale naționale a ponderilor din grila de repartiție
menționate la articolul 29.1 din statut și aplicabile pentru exercițiul financiar în cauză;”.

2. Articolul 1 litera (d) se înlocuiește cu următorul:

„(d) «grila pentru alocarea bancnotelor» înseamnă procentajele
care rezultă prin luarea în considerare a cotei BCE din
emisiunea totală de bancnote euro și prin aplicarea grilei
de repartiție pentru capitalul subscris (rotunjită la cel mai
apropiat multiplu de 0,0005 dintr-un punct de procentaj)
la cotele deținute de BCN din acest total. Dacă
procentajele însumate nu ajung la 100 %, diferența se
compensează astfel: (i) dacă totalul este mai mic de 100 %,
adăugând 0,0005 dintr-un punct de procentaj la cota cea
mai mică sau cotele cele mai mici, în ordine crescătoare,
până când se ajunge la exact 100 %, sau (ii) dacă totalul
este mai mare de 100 %, scăzând 0,0005 dintr-un punct
de procentaj din cea mai mare cotă sau cele mai mari
cote, în ordine descrescătoare, până când se ajunge la
exact 100 %. Anexa la prezenta decizie precizează grila
pentru alocarea bancnotelor care se aplică de la 1 ianuarie
2004.”

3. Anexa la Decizia BCE/2001/15 se înlocuiește cu textul din
anexa la prezenta decizie.
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Articolul 2
Dispoziții finale
(1) Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.
(2) Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 decembrie 2003.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXA
GRILA PENTRU ALOCAREA BANCNOTELOR LA 1 IANUARIE 2004
(în %)

Banca Centrală Europeană

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

Suomen Pankki

1,6515
Total

100,0000

