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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro
(BCE/2008/26)
(2009/56/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 106 alineatul (1),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare
„Statutul SEBC”), în special articolul 16,
întrucât:
(1)

(2)

Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind
cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în
grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii
Centrale Europene (1) dispune ajustarea grilei de repartiție
pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene
(BCE) (denumită în continuare „grila de repartiție pentru
capital”) în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul
SEBC și stabilește cu aplicare de la 1 ianuarie 2009
noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naționale
(BCN) în grila de repartiție pentru capital ajustată
(denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție
pentru capital”).
Conform articolului 1 din Decizia 2008/608/CE a Consi
liului din 8 iulie 2008 în conformitate cu articolul 122
alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către
Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009 (2),
Slovacia îndeplinește condițiile necesare pentru
adoptarea euro, iar derogările în favoarea sa acordate în
temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003 (3)
încetează începând cu 1 ianuarie 2009.

precizează grila pentru alocarea bancnotelor ce se
aplică de la 1 ianuarie 2008. Dat fiind că de la
1 ianuarie 2009 se vor aplica noi ponderi în grila de
repartiție pentru capital și că Slovacia va adopta euro la
1 ianuarie 2009, se impune modificarea Deciziei
BCE/2001/15 pentru a stabili grila pentru alocarea banc
notelor ce se aplică începând cu 1 ianuarie 2009,
DECIDE:

Articolul 1
Modificarea Deciziei BCE/2001/15
Decizia BCE/2001/15 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1 litera (d), ultima teză se înlocuiește cu urmă
toarea:
„În anexa la prezenta decizie se precizează grila pentru
alocarea bancnotelor ce se aplică începând cu 1 ianuarie
2009.”
2. Anexa la Decizia BCE/2001/15 se înlocuiește cu textul
prevăzut în anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Dispoziție finală
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 12 decembrie 2008.
(3)

Articolul 1 litera (d) din Decizia BCE/2001/15 din
6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote
euro (4) definește „grila pentru alocarea bancnotelor” și
face trimitere la anexa la acea decizie, în care se

(1) A se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial.
(2) JO L 195, 24.7.2008, p. 24.
(3) Act privind condițiile de aderare ale Republicii Cehe, ale Republicii
Estonia, ale Republicii Cipru, ale Republicii Letonia, ale Republicii
Lituania, ale Republicii Ungare, ale Republicii Malta, ale Republicii
Polone, ale Republicii Slovenia și ale Republicii Slovace și adaptările
tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 236,
23.9.2003, p. 33).
(4) JO L 337, 20.12.2001, p. 52.

Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXĂ
GRILA PENTRU ALOCAREA BANCNOTELOR ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2009
Banca Centrală Europeană

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 %

Bank of Greece

2,5900 %

Banco de España

10,9465 %

Banque de France

18,7465 %

Banca d’Italia

16,4730 %

Central Bank of Cyprus

0,1805 %

Banque centrale du Luxemburg

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 %
Total

100,0000 %

