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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 12. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek
(ECB/2008/26)
(2009/56/ES)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 106 ods. 1,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“),
a najmä na jeho článok 16,

(2)

(3)

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

keďže:
(1)

podiely v kľúči základného imania začnú uplatňovať
1. januára 2009, a vzhľadom na prijatie eura Slovenskom
k 1. januáru 2009, rozhodnutie ECB/2001/15 sa má
podľa toho zmeniť a doplniť tak, aby sa upravil kľúč
na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. januára
2009,

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008
o percentuálnych podieloch národných centrálnych
bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej
centrálnej banky (1) upravuje kľúč na upisovanie základ
ného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „kľúč
základného imania“) v súlade s článkom 29.3. štatútu
ESCB a stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009
nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej
banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného
imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného
imania“).
Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla
2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí
jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (2)
Slovensko spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura
a výnimka v jeho prospech uvedená v článku 4 Aktu
o pristúpení z roku 2003 (3) sa k 1. januáru 2009
zrušuje.
V článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2001/15 zo
6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (4) sa vyme
dzuje „kľúč na rozdeľovanie bankoviek“ a odkazuje sa na
prílohu k uvedenému rozhodnutiu, v ktorej sa bližšie
vymedzuje kľúč na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný
od 1. januára 2008. Vzhľadom na to, že sa nové vážené

(1) Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.
(2) Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.
(3) Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej repu
bliky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky,
Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovin
skej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na
ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003,
s. 33).
(4) Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 52.

Zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2001/15
Rozhodnutie ECB/2001/15 sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 1 písm. d) sa posledná veta nahrádza vetou, ktorá
znie:
„V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa bližšie vymedzuje kľúč
na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. januára
2009.“
2. Príloha k rozhodnutiu ECB/2001/15 sa nahrádza textom
uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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PRÍLOHA
KĽÚČ NA ROZDEĽOVANIE BANKOVIEK OD 1. JANUÁRA 2009
Európska centrálna banka

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 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 %
Spolu

100,0000 %

