
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

от 21 юни 2013 година 

относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на 
капитала на Европейската централна банка 

(ЕЦБ/2013/17) 

(2013/359/ЕС) 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, 

като взе предвид Устава на Европейската система на централните 
банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу 
„Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално членове 29.4 и 48.3 от него, 

като взе предвид съображенията на Генералния съвет на Евро 
пейската централна банка (ЕЦБ) в съответствие с член 46.2, 
четвърто тире от Устава на ЕСЦБ, 

като има предвид, че: 

(1) Решение ЕЦБ/2008/23 от 12 декември 2008 г. относно 
процентното участие на националните централни банки в 
алгоритъма за записване на капитала на Европейската 
централна банка ( 1 ) установи с действие от 1 януари 
2009 г. теглата в алгоритъма за записване на капитала 
на ЕЦБ, определени за онези национални централни 
банки (НЦБ), които на 1 януари 2009 г. са били 
членки на Европейската система на централните банки 
(ЕСЦБ) (наричани по-долу съответно „теглата в капи 
таловия алгоритъм“ и „капиталовият алгоритъм“). 

(2) С оглед на присъединяването на Хърватия към Евро 
пейския съюз и на присъединяването на нейната НЦБ, 
Hrvatska narodna banka, към ЕСЦБ на 1 юли 2013 г., 
записаният капитал на ЕЦБ се увеличава автоматично в 
съответствие с член 48.3 от Устава на ЕСЦБ. По аналогия 
с член 29.1 и в съответствие с член 29.2 от Устава на 
ЕСЦБ увеличението налага изчисляването на теглото в 
капиталовия алгоритъм на всяка една НЦБ, която ще е 
членка на ЕСЦБ на 1 юли 2013 г. 

(3) В съответствие с Решение 2003/517/ЕО на Съвета от 
15 юли 2003 г. относно статистическите данни, които 
се използват за коригиране на алгоритъма за записване 
на капитала на Европейската централна банка ( 2 ) Евро 
пейската комисия предостави на ЕЦБ статистическите 
данни, които се използват за определяне на коригирания 
капиталов алгоритъм. 

(4) По аналогия с членове 3.5 и 6.6 от Процедурния 
правилник на Генералния съвет на Европейската 
централна банка ( 3 ) и с оглед на съображенията на Гене 
ралния съвет по отношение на настоящото решение, упра 
вителят на Hrvatska narodna banka имаше възможността 
да представи бележки по настоящото решение преди 
приемането му, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Закръгляване 

Когато Европейската комисия предоставя ревизирани статис 
тически данни, които да се използват за коригиране на капи 
таловия алгоритъм, и общият сбор на предоставените числа не е 
равен на 100 %, разликата следва да бъде компенсирана по 
следния начин: i) ако общият сбор е под 100 %, с прибавяне 
на 0,0001 процентни пункта към най-малкия/те дял/ове във 
възходящ ред до достигане на точно 100 %, или ii) ако 
общият сбор е над 100 %, с изваждане на 0,0001 процентни 
пункта от най-големия/те дял/ове в низходящ ред до достигане 
на точно 100 %. 

Член 2 

Тегла в капиталовия алгоритъм 

С действие от 1 юли 2013 г. теглото, определено на всяка една 
НЦБ в капиталовия алгоритъм, описан в член 29 от Устава на 
ЕСЦБ, е следното: 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

2,4176 % 

Българска народна банка 0,8644 % 

Česká národní banka 1,4539 % 

Danmarks Nationalbank 1,4754 % 

Deutsche Bundesbank 18,7603 % 

Eesti Pank 0,1780 % 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

1,1111 % 

Bank of Greece 1,9483 % 

Banco de España 8,2533 % 

Banque de France 14,1342 % 

Hrvatska narodna banka 0,5945 % 

Banca d’Italia 12,4570 % 

Central Bank of Cyprus 0,1333 % 

Latvijas Banka 0,2742 % 

Lietuvos bankas 0,4093 %
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Banque centrale du Luxembourg 0,1739 % 

Magyar Nemzeti Bank 1,3740 % 

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central 
Bank of Malta 

0,0635 % 

De Nederlandsche Bank 3,9663 % 

Oesterreichische Nationalbank 1,9370 % 

Narodowy Bank Polski 4,8581 % 

Banco de Portugal 1,7636 % 

Banca Națională a României 2,4449 % 

Banka Slovenije 0,3270 % 

Národná banka Slovenska 0,6881 % 

Suomen Pankki 1,2456 % 

Sveriges riksbank 2,2612 % 

Bank of England 14,4320 % 

Член 3 

Влизане в сила и отмяна 

1. Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 2013 година. 

2. Решение ЕЦБ/2008/23 се отменя, считано от 1 юли 
2013 година. 

3. Позоваванията на Решение ЕЦБ/2008/23 се считат за позо 
вавания на настоящото решение. 

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 юни 2013 година. 

Председател на ЕЦБ 

Mario DRAGHI
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