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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 12ης Δεκεμβρίου 2008
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ
(ΕΚΤ/2008/26)
(2009/56/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 106 παράγραφος 1,
το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό
ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/23 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχε
τικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών
κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) προ
βλέπει την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) (εφεξής η «κλείδα κατανομής») σύμφωνα με το άρθρο
29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ, καθορίζει δε, με ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2009, τις νέες σταθμίσεις που αποδίδονται
σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στην προσαρμο
σμένη κλείδα κατανομής (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα
κατανομής»).
Το άρθρο 1 της απόφασης 2008/608/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 8ης Ιουλίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρά
γραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου
νομίσματος από τη Σλοβακία από την 1η Ιανουαρίου
2009 (2) προβλέπει ότι η Σλοβακία πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ και ότι η παρέκ
κλιση της οποίας απολαύει σύμφωνα με το άρθρο 4 της
πράξης προσχώρησης (3) καταργείται με ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2009.
Το άρθρο 1 στοιχείο δ) της απόφασης ΕΚΤ/2001/15 της
6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμ
ματίων ευρώ (4) ορίζει την «κλείδα κατανομής τραπεζογραμ

(1) Βλ. σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ L 195 της 24.7.2008, σ. 24.
(3) Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρα
τίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας
της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της
Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημο
κρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33).
(4) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52.

ματίων» και παραπέμπει στο παράρτημα της εν λόγω από
φασης, το οποίο καθορίζει την κλείδα κατανομής τραπεζο
γραμματίων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα ισχύουν νέες σταθ
μίσεις στην κλείδα κατανομής, η δε Σλοβακία θα υιοθετήσει
το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009, είναι αναγκαίο να τρο
ποποιηθεί η απόφαση ΕΚΤ/2001/15, προκειμένου να καθο
ριστεί η κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων που θα ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2009,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2001/15
Η απόφαση ΕΚΤ/2001/15 τροποποιείται ως εξής:
1. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 1 στοιχείο δ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καθορίζεται η κλείδα
κατανομής τραπεζογραμματίων που εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2009.»
2. Το παράρτημα της απόφασης ΕΚΤ/2001/15 αντικαθίσταται από
το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας από
φασης.
Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2008.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,9630 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,4640 %

Τράπεζα της Ελλάδος

2,5900 %

Banco de España

10,9465 %

Banque de France

18,7465 %

Banca d’Italia

16,4730 %

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

0,1805 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2305 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0835 %

De Nederlandsche Bank

5,2575 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5595 %

Banco de Portugal

2,3075 %

Banka Slovenije

0,4335 %

Národná banka Slovenska

0,9140 %

Suomen Pankki

1,6530 %
Σύνολο

100,0000 %

