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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2013. gada 30. augusts)
par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu
(ECB/2013/31)
(2014/33/ES)
Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (2) nosaka
ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas (tālāk tekstā – “kapi
tāla atslēga”) korekciju saskaņā ar ECBS Statūtu 29.3.
pantu un no 2014. gada 1. janvāra nosaka jaunos svēru
mus, kas katrai NCB piešķirti koriģētajā kapitāla atslēgā
(tālāk tekstā – “kapitāla atslēgas svērumi”).

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 47. pantu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās
bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 47. pants
nosaka, ka to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, uz
kurām attiecas izņēmums (tālāk tekstā – “ārpus euro
zonas NCB”), neapmaksā to parakstīto kapitālu, ja vien
Ģenerālpadome ar balsu vairākumu, kas pārstāv vismaz
divas trešdaļas no Eiropas Centrālās bankas (ECB) parak
stītā kapitāla un vismaz pusi no akcionāriem, nenolemj,
ka konkrēta minimālā procentuālā daļa no parakstītā
kapitāla ir jāapmaksā kā ieguldījums, ar ko sedz ECB
darbības izmaksas.

2013. gada 21. jūnija Lēmuma ECB/2013/20 par to, kā
ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā
Eiropas Centrālās bankas kapitālu (1), 1. pantā ir noteikts,
ka ikviena ārpus eurozonas NCB 2013. gada 1. jūlijā
apmaksā 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā.

2013. gada 29. augusta Lēmums ECB/2013/28 par
nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas

(4)

No 2014. gada 1. janvāra ECB parakstītais kapitāls būs
EUR 10 825 007 069,61.

(5)

Kapitāla atslēgas korekcijas dēļ ir jāpieņem jauns ECB
lēmums, ar ko no 2014. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu
ECB/2013/20 un nosaka ECB parakstītā kapitāla procen
tuālo daļu, ko ārpus eurozonas NCB apmaksā 2014. gada
1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Parakstītā un apmaksātā kapitāla apmērs un veids
Ikviena ārpus eurozonas NCB 2014. gada 1. janvārī apmaksā
3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā. Ņemot vērā
Lēmuma ECB/2013/28 2. pantā noteiktos jaunos kapitāla
atslēgas svērumus, katrai ārpus eurozonas NCB ir kopējais
parakstītais kapitāls un apmaksātais kapitāls, kuru summas
pretī tās nosaukumam norādītas šajā tabulā:

(EUR)
Ārpus eurozonas NCB

Българска народна банка
(Bulgārijas Nacionālā banka)

Parakstītais kapitāls 2014. gada 1. janvārī

Apmaksātais kapitāls 2014. gada
1. janvārī

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) OV L 187, 6.7.2013., 25. lpp.

(2) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 53. lpp.
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(EUR)

Ārpus eurozonas NCB

Parakstītais kapitāls 2014. gada 1. janvārī

Apmaksātais kapitāls 2014. gada
1. janvārī

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. pants

3. pants

Apmaksātā kapitāla korekcija

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Lēmumu ECB/2013/20 ikviena
ārpus eurozonas NCB jau ir apmaksājusi 3,75 % no savas daļas
ECB parakstītajā kapitālā uz 2013. gada 31. decembri, ikviena
no tām pārved uz ECB tādu papildu summu vai attiecīgi saņem
atpakaļ no ECB tādu summu, lai rezultāts atbilstu 1. panta
tabulas trešajā ailē norādītajām summām.

2.
Šajā pantā noteiktos pārvedumus veic saskaņā ar 2013.
gada 29. augusta Lēmumu ECB/2013/29, ar kuru nosaka notei
kumus un nosacījumus Eiropas Centrālas bankas kapitāla daļu
pārvešanai nacionālo centrālo banku starpā un apmaksātā kapi
tāla koriģēšanai (1).

(1) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 55. lpp.

1.

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

2.
Ar šo no 2014. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums
ECB/2013/20.
3.
Atsauces uz Lēmumu ECB/2013/20 uzskata par atsaucēm
uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 30. augustā
ECB prezidents
Mario DRAGHI

