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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 30 päivänä elokuuta 2013,
euroalueen

ulkopuolisten

kansallisten keskuspankkien maksettavista
keskuspankin pääomasta

osuuksista

Euroopan

(EKP/2013/31)
(2014/33/EU)
teessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä
EKP/2013/28 (2) säädetään EKP:n pääoman merkitsemi
sen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tar
kistamisesta EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukai
sesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kulle
kin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkiste
tussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 47 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’)
47 artiklassa määrätään, että niiden jäsenvaltioiden kan
sallisten keskuspankkien, joita koskee poikkeus (jäljem
pänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’),
ei tarvitse maksaa osuuttaan merkitystä pääomasta, ellei
yleisneuvosto päätä sellaisella enemmistöllä, joka edustaa
vähintään kahta kolmasosaa Euroopan keskuspankin
(EKP) merkitystä pääomasta ja vähintään puolta osakkais
ta, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi on
maksettava vähimmäisprosentti osuudesta.

(4)

EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä tammikuuta 2014
alkaen 10 825 007 069,61 euroa.

(5)

Pääoman jakoperusteen tarkistaminen edellyttää uutta
EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2013/20
1 päivästä tammikuuta 2014 ja määritetään EKP:n mer
kityn pääoman prosenttiosuus, joka euroalueen ulkopuo
listen keskuspankkien on maksettava 1 päivänä tammi
kuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(2)

(3)

Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien
maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pää
omasta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen
EKP/2013/20 (1) 1 artiklassa säädetään, että kukin euro
alueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on mak
settava 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta
1 päivänä heinäkuuta 2013.
Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroo
pan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperus

1 artikla
Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa
Kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki mak
saa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä
tammikuuta 2014. Kun päätöksen EKP/2013/28 2 artiklassa
esitetyt painoarvot otetaan huomioon, kunkin euroalueen ulko
puolisen kansallisen keskuspankin on maksettava sen nimen
perässä seuraavassa taulukossa ilmoitettu määrä:

(euroa)
Euroalueen ulkopuolinen kansallinen
keskuspankki

Българска народна банка
(Bulgarian keskuspankki)

Merkitty pääoma 1 päivänä tammikuuta
2014

Maksettava pääoma 1 päivänä
tammikuuta 2014

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

2 444 963,16

Lietuvos bankas

44 728 929,21

1 677 334,85

149 363 447,55

5 601 129,28

Magyar Nemzeti Bank

(1) EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.

(2) Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

L 16/64

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

21.1.2014
(euroa)

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen
keskuspankki

Merkitty pääoma 1 päivänä tammikuuta
2014

Maksettava pääoma 1 päivänä
tammikuuta 2014

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Națională a României

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

9 226 559,46

1 480 243 941,72

55 509 147,81

Bank of England

2 artikla

3 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

Voimaantulo ja kumoaminen

1.
Koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskus
pankki on jo maksanut 3,75 prosenttia 31 päivästä joulukuuta
2013 sovellettavasta EKP:n merkityn pääoman osuudestaan pää
töksen EKP/2013/20 mukaisesti, kukin niistä tarvittaessa joko
siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin
EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukon kolmannessa sarak
keessa esitettyihin 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 29 päi
vänä elokuuta 2013 tehdyn päätöksen EKP/2013/29 (1) mukai
sesti.

(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 55.

1.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.
Kumotaan päätös EKP/2013/20 1 päivästä tammikuuta
2014.
3.
Päätökseen EKP/2013/20 tehtyjen viittausten katsotaan
koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 30 päivänä elokuuta 2013.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

