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ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 15. prosinca 2008.
o utvrđivanju mjera potrebnih za uplatu kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih
središnjih banaka nesudionica
(ESB/2008/28)
(2009/58/EZ)
OPĆE VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), a
posebno njegov članak 48.,
budući da:
(1)

(2)

Odlukom ESB/2006/26 od 18. prosinca 2006. o utvr
đivanju mjera potrebnih za uplatu kapitala Europske
središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka
nesudionica (1) utvrđen je postotak upisanog kapitala u
kapitalu Europske središnje banke (ESB) koji su nacio
nalne središnje banke (NSB) država članica koje do 1. sije
čnja 2007. nisu usvojile euro bile obvezne uplatiti 1. sije
čnja 2007. kao doprinos za troškove poslovanja ESB-a.
Odlukom ESB/2008/23 od 12. prosinca 2008. o
postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u
ključu za upis kapitala Europske središnje banke (2)
propisuje se prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a
(dalje u tekstu „ključ kapitala”) u skladu s člankom 29.
stavkom 3. Statuta ESSB-a, te se s učinkom od 1. siječnja
2009. utvrđuju novi ponderi dodijeljeni svakom NSB-u u
prilagođenom ključu kapitala (dalje u tekstu „ponderi u
ključu kapitala”).

(3)

Upisani kapital ESB-a iznosi 5 760 652 402,58 eura.

(4)

Radi prilagodbe ključa kapitala potrebno je donijeti novu
odluku ESB-a kojom se stavlja izvan snage Odluka
ESB/2006/26 s učinkom od 1. siječnja 2009. i utvrđuje
postotak upisanog kapitala ESB-a koji su nacionalne
središnje banke država članica koje do 1. siječnja 2009.
ne usvoje euro (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke
nesudionice”) obvezne uplatiti s učinkom od 1. siječnja
2009.,

ODLUČILO JE:

Članak 1.
Opseg i oblik uplaćenog kapitala
Svaka nacionalna središnja banka nesudionica uplaćuje 7 %
svojeg upisanog kapitala u kapital ESB-a s učinkom od 1. siječnja
(1) SL L 24, 31.1.2007., str. 15.
(2) SL L 21, 24.1.2009., str. 66.

2009. Uzimajući u obzir pondere u ključu kapitala opisane u
članku 2. Odluke ESB/2008/23, svaka nacionalna središnja
banka nesudionica uplaćuje s učinkom od 1. siječnja 2009.
iznos naveden pokraj njezina naziva u sljedećoj tablici:

Nacionalna središnja banka nesudionica

(EUR)

Българска народна банка (Bugarska središnja
banka)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49
721 809,75

Eesti Pank
Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

Članak 2.
Prilagodba uplaćenog kapitala
1.
S obzirom na to da su sve nacionalne središnje banke
nesudionice već uplatile 7 % svojih udjela u upisanom kapitalu
ESB-a koji se primjenjuju do 31. prosinca 2008. u skladu s
Odlukom ESB/2006/26, svaka od njih prenosi dodatan iznos
ESB-u ili prima natrag određeni iznos od ESB-a, ovisno o
slučaju, kako bi se dosegnuli iznosi navedeni u tablici u
članku 1.
2.
Svi prijenosi u skladu s ovim člankom provode se u
skladu s Odlukom ESB/2008/25 od 12. prosinca 2008. o utvr
đivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje
banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu
uplaćenog kapitala (3).
(3) SL L 21, 24.1.2009., str. 71.
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Članak 3.
Završne odredbe
1.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009.

2.

Ovime se stavlja izvan snage Odluka ESB/2006/26 s učinkom od 1. siječnja 2009.

3.

Upućivanja na Odluku ESB/2006/26 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. prosinca 2008.
Predsjednik ESB-a
Jean-Claude TRICHET
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