
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE 

z dne 21. junija 2013 

o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke 

(ECB/2013/17) 

(2013/359/EU) 

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE – 

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) 
ter zlasti člena 29.4 in člena 48.3 Statuta ESCB, 

ob upoštevanju sodelovanja Razširjenega sveta Evropske 
centralne banke (ECB) v skladu s četrto alineo člena 46.2 Statuta 
ESCB, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Sklep ECB/2008/23 z dne 12. decembra 2008 o odsto
tnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis 
kapitala Evropske centralne banke ( 1 ) je določil z 
učinkom od 1. januarja 2009 ponderje, določene za 
tiste nacionalne centralne banke (NCB), ki so bile 
1. januarja 2009 članice Evropskega sistema centralnih 
bank (ESCB), v ključu za vpis kapitala ECB (v nadaljnjem 
besedilu: „ponderji v kapitalskem ključu“ oziroma „kapi
talski ključ“). 

(2) Glede na pristop Hrvaške k Evropski uniji in glede na to, 
da se bo njena NCB, Hrvatska narodna banka, 1. julija 
2013 vključila v ESCB, je treba vpisani kapital ECB avto
matično povečati v skladu s členom 48.3 Statuta ESCB. 
To povečanje zahteva izračun ponderjev v kapitalskem 
ključu za vsako NCB, ki bo članica ESCB 1. julija 
2013, po analogiji s členom 29.1 in v skladu s členom 
29.2 Statuta ESCB. 

(3) V skladu s Sklepom Sveta 2003/517/ES z dne 15. julija 
2003 o statističnih podatkih, ki bodo uporabljeni za 
prilagoditev ključa za vpis kapitala Evropske centralne 
banke ( 2 ), je Evropska komisija poslala ECB statistične 
podatke, ki se uporabijo pri določitvi usklajenega kapital
skega ključa. 

(4) Po analogiji s členom 3.5 in členom 6.6 Poslovnika 
Razširjenega sveta Evropske centralne banke ( 3 ) in glede 
na sodelovanje Razširjenega sveta pri tem sklepu je 
guverner centralne banke Hrvatska narodna banka imel 
možnost dati svoje pripombe v zvezi s tem sklepom, 
preden je bil ta sprejet – 

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Zaokroževanje 

Če Evropska komisija pošlje popravljene statistične podatke, ki 
se uporabijo pri uskladitvi kapitalskega ključa, in vsota številk 
ne znaša 100 %, se razlika izravna: (i) če je vsota manjša od 
100 %, s prištevanjem 0,0001 odstotne točke najmanjšemu 
deležu oziroma najmanjšim deležem v naraščajočem zaporedju, 
dokler ni doseženih natančno 100 %, ali (ii) če je vsota večja od 
100 %, z odštevanjem 0,0001 odstotne točke v padajočem 
zaporedju od največjega deleža oziroma največjih deležev, 
dokler ni doseženih natančno 100 %. 

Člen 2 

Ponderji v kapitalskem ključu 

Ponderji, določeni za vsako NCB v kapitalskem ključu iz člena 
29 Statuta ESCB, so z učinkom od 1. julija 2013 naslednji: 

Nationale Bank van België / 
Banque Nationale de Belgique 

2,4176 % 

Българска народна банка (Bol
garska narodna 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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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 % 

Člen 3 

Začetek veljavnosti in razveljavitev 

1. Ta sklep začne veljati 1. julija 2013. 

2. Sklep ECB/2008/23 se razveljavi z učinkom od 1. julija 
2013. 

3. Sklicevanja na Sklep ECB/2008/23 se razlagajo kot sklice
vanja na ta sklep. 

V Frankfurtu na Majni, 21. junija 2013 

Predsednik ECB 

Mario DRAGHI
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