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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 6 decembrie 2001
privind emisiunea de bancnote euro
(BCE/2001/15)

(2001/913/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

(5)

Toate bancnotele euro trebuie să se supună unor condiții
identice de acceptare și prelucrare de către membrii
Eurosistemului, indiferent de membrul care le-a pus în circulație. Practica curentă de repatriere a bancnotelor emise
în unități din moneda națională la banca centrală emitentă
nu se aplică bancnotelor euro. Regimul de emisiune a
bancnotelor euro se bazează pe principiul nerepatrierii
bancnotelor euro.

(6)

În temeiul articolului 29.1 din statut, fiecăruia dintre
membrii Sistemului European al Băncilor Centrale i se atribuie o pondere în grila de repartiție pentru subscrierea la
capitalul BCE, așa cum se prevede în Decizia BCE/1998/13
din 1 decembrie 1998 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru
subscrierea la capitalul BCE (4); această pondere se determină în funcție de populație și de produsul intern brut al
fiecărui stat membru și reglementează contribuțiile la capitalul BCE, transferurile activelor din rezervele valutare ale
BCN către BCE, alocarea venitului monetar al BCN
și distribuirea profiturilor și suportarea în comun a pierderilor BCE.

(7)

Bancnotele euro constituie mijloace legale de plată în toate
statele membre participante, ele vor circula liber în zona
euro, vor fi emise din nou de membrii Eurosistemului și
pot fi de asemenea depozitate sau utilizate în afara zonei
euro. Prin urmare, elementele de pasiv aferente emisiunii
valorii totale de bancnote euro în circulație trebuie să fie
alocate membrilor Eurosistemului conform unui criteriu
obiectiv. Un criteriu corespunzător este reprezentat de cota
fiecărei BCN la capitalul subscris al BCE. Această cotă
rezultă din aplicarea proporțională în privința BCN a grilei
de repartiție pentru subscrierea la capital menționată în
articolul 29.1 din statut. Dat fiind faptul că acest criteriu nu
se aplică BCE, cota procentuală de bancnote euro care
urmează să fie emise de către BCE va fi determinată de
Consiliul guvernatorilor.

(8)

În temeiul articolului 9.2. și al articolului 12.1 din statut,
prin care se instituie principiul descentralizării operațiunilor Eurosistemului, BCN urmează să li se atribuie sarcina de
a pune în circulație și de a retrage din circulație toate
bancnotele euro, inclusiv cele emise de BCE. În
conformitate cu principiul descentralizării, gestionarea
operativă a bancnotelor euro trebuie de asemenea să fie
realizată de către BCN.

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

În temeiul articolului 106 alineatul (1) din tratat și
articolul 16 din statut, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) are dreptul exclusiv de a autoriza emisiunea de bancnote în cadrul Comunității; în temeiul acestor dispoziții, BCE și băncile centrale naționale (BCN) pot
emite bancnote care sunt singurele bancnote considerate
mijloace legale de plată în statele membre participante.
Legislația comunitară a prevăzut un sistem format dintr-o
pluralitate de emitenți de bancnote. BCE și BCN emit
bancnotele euro.

(2)

În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98
al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro (1), de la 1 ianuarie 2002, BCE și BCN (denumite
în continuare „Eurosistem”) vor pune în circulație bancnote
emise în euro. Bancnotele euro constituie expresia aceleiași monede unice și fac obiectul unui regim juridic unitar.

(3)

Emisiunea de bancnote euro nu trebuie să fie supusă unor
limite cantitative sau de alt tip, având în vedere faptul că
punerea în circulație a bancnotelor este un proces
determinat de cerere.

(4)

Decizia BCE/2001/7 din 30 august 2001 privind valorile
nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și
retragerea bancnotelor euro (2), astfel cum a fost modificată prin Decizia BCE/2001/14 (3), conține norme comune
privind bancnotele euro. BCE a stabilit specificații tehnice
comune pentru bancnotele euro și măsuri de control al
calității pentru a asigura că bancnotele euro respectă aceste
specificații. În consecință, toate bancnotele euro au același
aspect exterior și același grad de calitate și nu trebuie să se
facă nici o distincție între bancnotele cu aceeași valoare
nominală.

(1) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.
(2) JO L 233, 31.8.2001, p. 55.
(3) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

(4) JO L 125, 19.5.1999, p. 33.
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Diferența dintre valoarea bancnotelor euro alocate fiecărei
BCN conform grilei de alocare a bancnotelor și valoarea
bancnotelor euro pe care BCN în cauză le pune în circulație trebuie să determine solduri intra-Eurosistem. Dat fiind
faptul că nu pune în circulație bancnote euro, BCE ar trebui să dețină solduri creditoare intra-Eurosistem asupra
BCN având o valoare echivalentă cotei de bancnote euro pe
care le emite. Plata acestor solduri intra-Eurosistem are
efect asupra pozițiilor de venit ale BCN și intră astfel sub
incidența Deciziei BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001
privind alocarea venitului monetar al băncilor centrale
naționale ale statelor membre participante din anul financiar 2002 (1), pe baza articolului 32 din statut,
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(2) BCN acceptă toate bancnotele euro, la cererea deținătorului
acestora, în vederea schimbului cu bancnote euro de aceeași
valoare sau, în cazul titularilor de cont, în vederea creditării conturilor deținute la BCN de recepție.
(3) BCN consideră toate bancnotele euro pe care le acceptă ca
elemente de pasiv și le prelucrează în mod identic.
(4) BCN nu transferă bancnotele euro pe care le acceptă altor
BCN și păstrează aceste bancnote euro disponibile în vederea unei
noi emisiuni. Cu titlu de excepție și în conformitate cu orice
norme stabilite de Consiliul guvernatorilor BCE:
(a) bancnotele euro deteriorate, avariate, uzate sau retrase pot fi
distruse de BCN de recepție;

DECIDE:

Articolul 1

(b) bancnotele euro deținute de BCN pot fi redistribuite, din
motive logistice, în cantități mari, în cadrul Eurosistemului.

Definiții
Articolul 4

În sensul prezentei decizii:
(a) „BCN” înseamnă băncile centrale naționale ale statelor
membre care au adoptat moneda unică conform Tratatului de
instituire a Comunității Europene;
(b) „bancnote euro” înseamnă bancnotele care respectă cerințele
prevăzute în Decizia BCE/2001/7 și specificațiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor;
(c) „grila de repartiție pentru capitalul subscris” înseamnă
procentajele care rezultă din aplicarea la BCN a ponderii din
grila menționată la articolul 29.1 din statut și stabilite în
Decizia BCE/1998/13;
(d) „grila pentru alocarea bancnotelor” înseamnă procentajele
care rezultă prin luarea în calcul a cotei BCE din emisiunea
totală de bancnote euro și prin aplicarea grilei de repartiție
pentru capitalul subscris (rotunjit până la cel mai apropiat
multiplu de 0,0005 în valoare procentuală) la cota BCN din
acest total. În anexa la prezenta decizie se precizează grila
pentru alocarea bancnotelor care se aplică de la 1 ianuarie
2002.

Alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului
(1) Valoarea totală a bancnotelor euro în circulație se alocă membrilor Eurosistemului prin aplicarea grilei pentru alocarea
bancnotelor.
(2) Diferența între valoarea bancnotelor euro alocate fiecărei BCN
conform grilei pentru alocarea bancnotelor și valoarea
bancnotelor euro pe care BCN în cauză le pune în circulație determină solduri intra-Eurosistem. BCE deține solduri creditoare intraEurosistem asupra BCN, proporțional cu cotele lor din grila de
repartiție pentru capitalul subscris, având o valoare echivalentă cu
valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

Articolul 5
Dispoziții finale
(1) Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2002.

Articolul 2
Emisiunea de bancnote euro

(2) Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților
Europene.

BCE și BCN emit bancnotele euro.
Articolul 3
Obligațiile emitenților
(1) BCN pun în circulație și retrag din circulație bancnotele euro
și efectuează orice gestiune operativă privind toate bancnotele
euro, inclusiv cele emise de BCE.

(1) JO L 337, 20.12.2001, p. 55.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 6 decembrie 2001.
În numele Consiliului guvernatorilor BCE
Willem F. DUISENBERG

10/vol. 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

83

ANEXĂ
GRILA PENTRU ALOCAREA BANCNOTELOR LA 1 IANUARIE 2002
Banca Centrală Europeană

8%

Nationale Bank van België/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 %
Total

100,000 %

