
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS 

(2013. gada 21. jūnijs) 

par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas 
atslēgā 

(ECB/2013/17) 

(2013/359/ES) 

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo 
īpaši to 29.4. un 48.3. pantu, 

ņemot vērā saskaņā ar ECBS Statūtu 46.2. panta ceturto ievil
kumu sniegto Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes 
atbalstu, 

tā kā: 

(1) 2008. gada 12. decembra Lēmums ECB/2008/23 par 
nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas 
Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā ( 1 ) noteica 
svērumus ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (tālāk tekstā 
attiecīgi – “kapitāla atslēgas svērumi” un “kapitāla atslē
ga”), kurus no 2009. gada 1. janvāra piemēro attiecībā uz 
nacionālajām centrālajām bankām (NCB), kas 2009. gada 
1. janvārī bija Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) 
dalībnieces. 

(2) Ņemot vērā, ka 2013. gada 1. jūlijā Horvātija pievienojas 
Eiropas Savienībai un tās NCB – Hrvatska narodna banka – 
iestājas ECBS, līdz ar to saskaņā ar ECBS Statūtu 48.3. 
pantu automātiski ir jāpalielina ECB parakstītais kapitāls. 
Lai veiktu šo palielinājumu, ikvienas NCB, kas 2013. gada 
1. jūlijā būs ECBS dalībniece, kapitāla atslēgas svērums ir 
jāaprēķina pēc analoģijas ar ECBS Statūtu 29.1. pantu un 
atbilstoši to 29.2. pantam. 

(3) Saskaņā ar Padomes 2003. gada 15. jūlija Lēmumu 
2003/517/EK par statistikas datiem, kas jāizmanto 
Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgas 
koriģēšanai ( 2 ), Eiropas Komisija ir iesniegusi ECB statis
tikas datus, kas ir jāizmanto, lai aprēķinātu koriģēto kapi
tāla atslēgu. 

(4) Pēc analoģijas ar Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpa
domes reglamenta ( 3 ) 3.5. un 6.6. pantu un ņemot vērā 
Ģenerālpadomes atbalstu šā lēmuma izstrādē, Hrvatska 
narodna banka prezidentam pirms šā lēmuma pieņem 
šanas bija iespēja sniegt savus apsvērumus, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Noapaļošana 

Ja Eiropas Komisija sniedz pārskatītus statistikas datus, kas jāiz
manto kapitāla atslēgas koriģēšanai, un skaitļu kopsumma nav 
vienāda ar 100 %, tad starpību kompensē šādi: i) ja kopsumma 
ir mazāka par 100 %, tad mazākajai daļai (vai daļām pieaugošā 
secībā) tikmēr pieskaita 0,0001 procentu punktu, līdz ir 
sasniegti tieši 100 %; vai ii) ja kopsumma ir lielāka par 
100 %, tad no lielākās daļas (vai daļām dilstošā secībā) tikmēr 
atņem 0,0001 procentu punktu, līdz ir sasniegti tieši 100 %. 

2. pants 

Kapitāla atslēgas svērumi 

No 2013. gada 1. jūlija attiecībā uz NCB ir spēkā šādi ECBS 
Statūtu 29. pantā minētās kapitāla atslēgas svērumi: 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

2,4176 % 

Българска народна банка (Bulgārijas 
Nacionālā banka) 

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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( 1 ) OV L 21, 24.1.2009., 66. lpp. 
( 2 ) OV L 181, 19.7.2003., 43. lpp. 
( 3 ) 2004. gada 17. jūnija Lēmums ECB/2004/12, ar kuru pieņem 

Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes reglamentu (OV L 230, 
30.6.2004., 61. lpp.).



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 % 

3. pants 

Stāšanās spēkā un atcelšana 

1. Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā. 

2. Lēmums ECB/2008/23 tiek atcelts no 2013. gada 1. jūlija. 

3. Atsauces uz Lēmumu ECB/2008/23 uzskata par atsaucēm 
uz šo lēmumu. 

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 21. jūnijā 

ECB prezidents 

Mario DRAGHI
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