
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, 

niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista 
osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 

(EKP/2013/19) 

(2013/361/EU) 

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussään
tö’) ja erityisesti sen 28.3 artiklan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä
mistä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia 
keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 12 päivänä jou
lukuuta 2008 tehdyssä päätöksessä EKP/2008/24 ( 1 ) mää
ritettiin niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankki
en, joiden rahayksikkö on euro, maksettavaksi 1 päivänä 
tammikuuta 2009 tulleen Euroopan keskuspankin (EKP) 
pääoman määrä ja maksutapa. Päätöstä EKP/2008/24 
täydennettiin niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskus
pankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista 
osuuksista Euroopan keskuspankin pääoman korotuk
sesta 13 päivänä joulukuuta 2010 annetulla päätöksellä 
EKP/2010/27 ( 2 ). 

(2) Koska Kroatia liittyy Euroopan unioniin ja sen kansallis
esta keskuspankista, Hrvatska narodna bankasta, tulee osa 
Euroopan keskuspankkijärjestelmää 1 päivänä heinäkuuta 
2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista 
Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakope
rusteessa 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa päätök
sessä EKP/2013/17 ( 3 ) säädetään EKP:n pääoman merkit
semisen jakoperuste (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) 
EKPJ:n perussäännön 29.1 artiklan mukaisesti ja vahvis
tetaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 kullekin unionin kes
kuspankille uudet painoarvot pääoman jakoperusteessa 
(jäljempänä ’painoarvot’). 

(3) EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä heinäkuuta 2013 
alkaen 10 825 007 069,61 euroa. 

(4) Pääoman jakoperusteen korottaminen edellyttää uutta 
EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2008/24 ja 
päätös EKP/2010/27 1 päivästä heinäkuuta 2013 ja mää
ritetään euroalueen kansallisten keskuspankkien makset
tavaksi 1 päivänä heinäkuuta 2013 tulevan EKP:n pää
oman määrä ja maksutapa, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa 

Kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa osuutensa 
merkitsemästään EKP:n pääomasta kokonaan 1 päivänä heinä
kuuta 2013. 

Kun päätöksen EKP/2013/17 2 artiklassa esitetyt painoarvot 
otetaan huomioon, euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin 
on maksettava sen nimen perässä seuraavassa taulukossa ilmoi
tettu määrä: 

Euroalueen kansalliset keskuspankit Euroa 

Nationale Bank van België / Banque 
Nationale de Belgique 

261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann / Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Bank of Greece 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Central Bank of Cyprus 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank 
of Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06
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2 artikla 

Maksetun pääoman tarkistaminen 

1. Koska kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on jo 
maksanut kokonaan osuutensa 30 päivään kesäkuuta 2013 
saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen 
EKP/2008/24 ja päätöksen EKP/2010/27 mukaisesti, kukin 
niistä joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn sum
man takaisin EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitet
tyihin määriin. 

2. Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallis
ten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pää
oman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 21 päi
vänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/18 ( 1 ) mu
kaisesti. 

3 artikla 

Voimaantulo ja kumoaminen 

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013. 

2. Kumotaan päätös EKP/2008/24 ja päätös EKP/2010/27 
1 päivästä heinäkuuta 2013. 

3. Päätökseen EKP/2008/24 ja päätökseen EKP/2010/27 teh
tyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä. 

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä kesäkuuta 2013. 

EKP:n puheenjohtaja 

Mario DRAGHI
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