
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 

din 21 iunie 2013 

privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor 
membre a căror monedă este euro 

(BCE/2013/19) 

(2013/361/UE) 

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE, 

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor 
Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare 
„Statutul SEBC”), în special articolul 28.3, 

întrucât: 

(1) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire 
a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii 
Centrale Europene de către băncile centrale naționale 
participante ( 1 ) a stabilit modalitățile și măsura în care 
băncile centrale naționale ale statelor membre a căror 
monedă este euro (denumite în continuare „BCN din 
zona euro”) aveau obligația de a vărsa capitalul Băncii 
Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2009. Decizia 
BCE/2008/24 a fost completată prin Decizia 
BCE/2010/27 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea 
de către băncile centrale naționale ale statelor membre a 
căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat 
capitalul Băncii Centrale Europene ( 2 ). 

(2) Având în vedere aderarea Croației la Uniunea Europeană 
și intrarea băncii sale centrale naționale (BCN), Hrvatska 
narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale 
la 1 iulie 2013, Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 
privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale 
în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii 
Centrale Europene ( 3 ) stabilește grila de repartiție pentru 
subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene 
(denumită în continuare „grilă de repartiție pentru 
capital”) în conformitate cu articolul 29.1 din Statutul 
SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 iulie 2013, noile 
ponderi atribuite fiecărei bănci centrale din Uniune în 
grila de repartiție pentru capital (denumite în continuare 
„ponderi în grila de repartiție pentru capital”). 

(3) Capitalul subscris al BCE va fi de 
10 825 007 069,61 EUR de la 1 iulie 2013. 

(4) Extinderea grilei de repartiție pentru capitalul BCE 
impune adoptarea unei noi decizii a BCE de abrogare, 
cu aplicare de la 1 iulie 2013, a Deciziei BCE/2008/24 
și a Deciziei BCE/2010/27 și de stabilire a modalității și 
măsurii în care BCN din zona euro sunt supuse obligației 
de vărsare a capitalului BCE, cu aplicare de la 1 iulie 
2013, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Valoarea și forma capitalului subscris și vărsat 

Începând cu 1 iulie 2013, fiecare BCN din zona euro varsă 
integral contribuția sa la capitalul subscris al BCE. 

Ținând cont de ponderile în grila de repartiție pentru capital 
prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2013/17, fiecare BCN 
din zona euro deține un capital total subscris și vărsat a cărui 
valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul 
tabel: 

BCN din zona euro EUR 

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 

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 Luxemburg 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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Articolul 2 

Ajustarea capitalului vărsat 

(1) Având în vedere că fiecare BCN din zona euro a vărsat 
deja integral cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil până 
la 30 iunie 2013 în temeiul Deciziei BCE/2008/24 și al Deciziei 
BCE/2010/27, fiecare dintre acestea fie transferă o sumă supli
mentară către BCE, fie primește înapoi o sumă din partea BCE, 
după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul 
de la articolul 1. 

(2) Toate transferurile întemeiate pe prezentul articol se efec
tuează în conformitate cu Decizia BCE/2013/18 din 21 iunie 
2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile 
cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile 
centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat ( 1 ). 

Articolul 3 

Intrare în vigoare și abrogare 

(1) Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iulie 2013. 

(2) Decizia BCE/2008/24 și Decizia BCE/2010/27 se abrogă 
de la 1 iulie 2013. 

(3) Trimiterile la Decizia BCE/2008/24 și la Decizia 
BCE/2010/27 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie. 

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 iunie 2013. 

Președintele BCE 

Mario DRAGHI

RO L 187/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.7.2013 

( 1 ) A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.
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