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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 12. prosince 2008
o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu
Evropské centrální banky
(ECB/2008/23)
(2009/53/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

(3)

Poslední úprava vážených podílů v klíči pro upisování
základního kapitálu podle článku 29.3 statutu ESCB
byla provedena v roce 2003 s účinkem od 1. ledna
2004 (2). Následná rozšíření klíče pro upisování základ
ního kapitálu ECB byla provedena v souladu s článkem
49.3 statutu ESCB s ohledem na přistoupení nových
členských států k Evropské unii (3).

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady 2003/517/ES ze dne
15. července 2003 o statistických údajích, jež mají být
použity k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu
Evropské centrální banky (4), poskytla Evropská komise
ECB statistické údaje pro stanovení upraveného klíče
pro upisování základního kapitálu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na články 29.3 a 29.4 tohoto statutu,

s ohledem na příspěvek Generální rady Evropské centrální
banky (ECB) podle čl. 47.2 čtvrté odrážky statutu ESCB,

vzhledem k těmto důvodům:
ROZHODLA TAKTO:

(1)

(2)

Rozhodnutí ECB/2006/21 ze dne 15. prosince 2006
o procentních podílech národních centrálních bank
v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské
centrální banky (1) stanovilo s účinkem od 1. ledna
2007 vážené podíly přidělené národním centrálním
bankám, které byly k 1. lednu 2007 členy Evropského
systému centrálních bank (ESCB), v klíči pro upisování
základního kapitálu ECB (dále jen „vážené podíly v klíči
pro upisování základního kapitálu“ a „klíč pro upisování
základního kapitálu“).

Článek 29.3 statutu ESCB požaduje, aby vážené podíly
v klíči pro upisování základního kapitálu byly po zalo
žení ESCB upravovány každých pět let, přičemž se přimě
řeně použije článek 29.1 statutu. Upravený klíč pro
upisování základního kapitálu platí od prvního dne
roku následujícího po roce, ve kterém dojde k úpravě.

(1) Úř. věst. L 24, 31.1.2007, s. 1.

Článek 1
Zaokrouhlování
V případě, že Evropská komise poskytne revidované statistické
údaje pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu
a součet číselných údajů nečiní 100 %, vyrovnává se rozdíl
takto: i) pokud celkový součet nedosahuje 100 %, přičítá se
k nejmenšímu podílu (podílům) ve vzestupném pořadí 0,0001
procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %, nebo ii) pokud
celkový součet přesahuje 100 %, odečítá se od největšího podílu
(podílů) v sestupném pořadí 0,0001 procentního bodu, až se
dosáhne přesně 100 %.
(2) Rozhodnutí ECB/2003/17 ze dne 18. prosince 2003 o procentních
podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základ
ního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 9, 15.1.2004,
s. 27).
(3) Rozhodnutí ECB/2004/5 ze dne 22. dubna 2004 o procentních
podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základ
ního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 205, 9.6.2004,
s. 5) a rozhodnutí ECB/2006/21.
(4) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 43.
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Článek 2
Vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu
Vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu, uvedeném v článku 29 statutu ESCB, jsou
s účinkem od 1. ledna 2009 přiděleny jednotlivým národním centrálním bankám takto:
— Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

— Българска народна банка (Bulharskб nбrodnн banka)

0,8686 %

— Česká národní banka

1,4472 %

— Danmarks Nationalbank

1,4835 %

— Deutsche Bundesbank

18,9373 %

— Eesti Pank

0,1790 %

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

— Bank of Greece

1,9649 %

— Banco de España

8,3040 %

— Banque de France

14,2212 %

— Banca d’Italia

12,4966 %

— Central Bank of Cyprus

0,1369 %

— Latvijas Banka

0,2837 %

— Lietuvos bankas

0,4256 %

— Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

— Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

— Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0632 %

— De Nederlandsche Bank

3,9882 %

— Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

— Narodowy Bank Polski

4,8954 %

— Banco de Portugal

1,7504 %

— Banca Națională a României

2,4645 %

— Banka Slovenije

0,3288 %

— Národná banka Slovenska

0,6934 %

— Suomen Pankki

1,2539 %

— Sveriges Riksbank

2,2582 %

— Bank of England

14,5172 %
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Článek 3
Závěrečná a přechodná ustanovení
1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

2.

Rozhodnutí ECB/2006/21 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2009.

3.

Odkazy na rozhodnutí ECB/2006/21 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. prosince 2008.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

