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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 13ης Δεκεμβρίου 2010
σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ
(ΕΚΤ/2010/28)
(2011/22/ΕΕ)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(3)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/23 της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχε
τικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών
κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2) καθο
ρίζει την κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο
της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ, καθώς και, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τις
σταθμίσεις που αποδίδονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα
στην κλείδα κατανομής (εφεξής «σταθμίσεις στην κλείδα
κατανομής»).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης ΕΚΤ/2010/26 της
13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την αύξηση του κεφα
λαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3), το κεφάλαιο
της ΕΚΤ αυξάνεται κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι από
5 760 652 402,58 ευρώ σε 10 760 652 402,58 ευρώ, με
ισχύ από την 29η Δεκεμβρίου 2010.

(5)

Η αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΤ θα συνεπαγόταν υποχρέ
ωση των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ να καταβάλουν το 7 %
των αντίστοιχων μεριδίων τους στο αυξημένο κεφάλαιο,
μολονότι οι δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΤ δεν δικαιολογούν
υψηλότερη συμβολή σε απόλυτους όρους. Προκειμένου να
αποφευχθεί η εν λόγω αυξημένη συμβολή των ΕθνΚΤ εκτός
ζώνης ευρώ στις δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΤ, είναι ανα
γκαίο να μειωθεί το ποσοστό που οφείλουν να καταβάλουν
οι οικείες ΕθνΚΤ, προκειμένου τα καταβλητέα ποσά να παρα
μείνουν σε παρόμοια επίπεδα,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 47,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Το άρθρο 47 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζει ότι οι
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με παρέκκλιση (εφεξής
οι «ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ») δεν καταβάλλουν το εγγε
γραμμένο τους κεφάλαιο εκτός εάν το γενικό συμβούλιο
αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει του
λάχιστον τα δύο τρίτα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τουλάχιστον το
ήμισυ των μεριδιούχων, ότι πρέπει να καταβληθεί ένα ελάχι
στο ποσοστό ως συμβολή στις δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΤ.

Το άρθρο 1 της απόφασης ΕΚΤ/2008/28 της 15ης Δεκεμ
βρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων
για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τρά
πεζες (1) ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ πρέπει να
καταβάλουν το 7 % του μεριδίου τους στο εγγεγραμμένο
κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ύψος και μορφή εγγεγραμμένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου
Κάθε ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ καταβάλλει το 3,75 % του μεριδίου της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ με
ισχύ από την 29η Δεκεμβρίου 2010. Λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής που καθο
ρίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2008/23, σε κάθε ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ αντιστοιχεί το ποσό
συνολικού εγγεγραμμένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της
στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο στις
29 Δεκεμβρίου 2010
(ποσά σε EUR)

Καταβεβλημένο κεφάλαιο στις
29 Δεκεμβρίου 2010
(ποσά σε EUR)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

(1) ΕΕ L 21 της 24.1.2009, σ. 81.

(2) ΕΕ L 21 της 24.1.2009, σ. 66.
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15.1.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/57

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο στις
29 Δεκεμβρίου 2010
(ποσά σε EUR)

ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ

Καταβεβλημένο κεφάλαιο στις
29 Δεκεμβρίου 2010
(ποσά σε EUR)

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Lietuvos bankas

Bank of England

Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου
1.
Κάθε ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ έχει ήδη καταβάλει το 7 % του μεριδίου συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο
κεφάλαιο της ΕΚΤ, ως έιχε την 28η Δεκεμβρίου 2010, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2008/28. Κατόπιν τούτου, κάθε
ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ καταβάλλει το προβλεπόμενο στον κατωτέρω πίνακα συμπληρωματικό ποσό, το οποίο
αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του καταβεβλημένου κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 1 και του ποσού που είχε
καταβάλει στο παρελθόν:
ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ

(ποσά σε EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.
Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ καταβάλλουν στην ΕΚΤ τα ποσά
της παραγράφου 1 με χωριστή μεταφορά μέσω του Διευρωπαϊκού
Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων
και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) στις
29 Δεκεμβρίου 2010.
3.
Όταν ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ δεν έχει πρόσβαση στο TAR
GET2, τα ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 1 μεταφέρονται
με πίστωση λογαριασμού τον οποίο εγκαίρως υποδεικνύει η ΕΚΤ ή
η εν λόγω ΕθνΚΤ.

2.
Η απόφαση ΕΚΤ/2008/28
29 Δεκεμβρίου 2010.

καταργείται

τις

3.
Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2008/28 θεωρείται ότι
γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 13 Δεκεμβρίου 2010.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 29 Δεκεμβρίου
2010.

από

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

