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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2013 m. rugpjūčio 30 d.
dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai
centriniai bankai
(ECB/2013/31)
(2014/33/ES)
centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio
Banko kapitalo pasirašymo rakte (2) nustato pakoreguotą
ECB kapitalo pasirašymo raktą (toliau – kapitalo raktas) ir
kiekvienam Sąjungos centriniam bankui nuo 2014 m.
sausio 1 d. skiriamus naujus indeksus pakoreguotame
kapitalo rakte (toliau – indeksai kapitalo rakte);

EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 47 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio
Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 47 straipsnyje
numatyta, kad valstybių narių, kurioms taikoma išimtis,
nacionaliniai centriniai bankai (toliau – ne euro zonos
NCB) neapmoka jų pasirašyto kapitalo, nebent Bendroji
taryba, veikdama dauguma, kuri atstovauja mažiausiai
dviem trečdaliams pasirašyto Europos Centrinio Banko
(ECB) kapitalo ir mažiausiai pusei dalininkų, nusprendžia,
kad reikia sumokėti minimalų procentą, kaip įnašą, skirtą
ECB veiklos išlaidoms padengti;

(4)

pasirašytas ECB kapitalas nuo 2014 m. sausio 1 d. bus
10 825 007 069,61 EUR;

(5)

dėl pakoreguoto kapitalo rakto reikia priimti naują ECB
sprendimą, kuriuo nuo 2014 m. sausio 1 d. būtų panai
kintas Sprendimas ECB/2013/20 ir kuriame būtų nusta
tytas pasirašyto ECB kapitalo procentas, kurį ne euro
zonos NCB privalo apmokėti nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
(2)

(3)

2013 m. birželio 21 d. Sprendimo ECB/2013/20 dėl
Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį
atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (1),
1 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2013 m. liepos 1 d.
kiekvienas ne euro zonos NCB apmoka 3,75 % savo
pasirašyto ECB kapitalo dallies;

pagal ECBS statuto 29 straipsnio 3 dalį 2013 m. rugp
jūčio 29 d. Sprendimas ECB/2013/28 dėl nacionalinių

1 straipsnis
Pasirašyto ir apmokėto kapitalo apimtis ir forma
Nuo 2014 m. sausio 1 d. kiekvienas ne euro zonos NCB
apmoka 3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies. Atsižvel
giant į Sprendimo ECB/2013/28 2 straipsnyje nustatytus naujus
indeksus kapitalo rakte, kiekvienas ne euro zonos NCB turi
tokius pasirašyto ir apmokėto kapitalo dydžius, kokie nurodyti
šalia jo pavadinimo šioje lentelėje:

(EUR)
Ne euro zonos NCB

Българска народна банка
(Bulgarijos nacionalinis bankas)

Pasirašytas kapitalas 2014 m. sausio 1 d. Apmokėtas kapitalas 2014 m. sausio 1 d.

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) OL L 187, 2013 7 6, p. 25.

(2) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 53.
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(EUR)

Ne euro zonos NCB

Pasirašytas kapitalas 2014 m. sausio 1 d. Apmokėtas kapitalas 2014 m. sausio 1 d.

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

Bank of England

1 480 243 941,72

55 509 147,81

2 straipsnis

3 straipsnis

Apmokėto kapitalo pakoregavimas

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.
Kadangi kiekvienas ne euro zonos NCB jau apmokėjo
3,75 % savo pasirašyto ECB kapitalo dalies, kaip taikoma
2013 m. gruodžio 31 d. pagal Sprendimą ECB/2013/20, kiek
vienas iš jų atitinkamai perveda papildomą sumą Europos Cent
riniam Bankui arba iš ECB gauna grąžintiną sumą, kad būtų
gautos sumos, nurodytos 1 straipsnyje pateiktos lentelės
trečiame stulpelyje.
2.
Visi pervedimai pagal šį straipsnį atliekami vadovaujantis
2013 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimu ECB/2013/29, kuriuo
nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio
pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapi
talo pakoregavimo sąlygos (1).

(1) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 55.

1.

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2.
Sprendimas ECB/2013/20 panaikinamas nuo 2014 m.
sausio 1 d.
3.
Nuorodos į Sprendimą ECB/2013/20 laikomos nuoro
domis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. rugpjūčio 30 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

