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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2008. december 15.)
az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről
történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról
(EKB/2008/28)
(2009/58/EK)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alap
okmánya) és különösen annak 48. cikkére,

Figyelembe véve az EKB/2008/23 határozat 2. cikkében megha
tározott tőkejegyzésikulcs-súlyokat, az egyes euroövezeten kívüli
NKB-k 2009. január 1-jei hatállyal az alábbi táblázatban a
nevük mellett feltüntetett összegeket fizetik be:

mivel:
(1)

(2)

Euroövezeten kívüli NKB

Az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten
kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befize
téséhez szükséges intézkedések meghatározásáról szóló,
2006. december 18-i EKB/2006/26 határozat (1) megha
tározta, hogy a 2007. január 1-jéig az eurót nem beve
zető tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”) az
Európai Központi Bankban („EKB”) való részesedésük
hány százalékát voltak kötelesek befizetni 2007. január
1-jén az EKB működési költségeihez való hozzájárulás
ként.
A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi
Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedé
séről szóló, 2008. december 12-i EKB/2008/23 határo
zat (2) előírja az EKB tőkejegyzési kulcsának (a továb
biakban: tőkejegyzési kulcs) kiigazítását a KBER Alapok
mányának 29.3. cikkének megfelelően, és 2009. január
1-jei hatállyal megállapítja az egyes NKB-khoz a kiigazí
tott tőkejegyzési kulcsban rendelt új súlyokat (a továb
biakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(3)

Az EKB jegyzett tőkéje 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

A kiigazított tőkejegyzési kulcs szükségessé teszi egy
olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2009. január
1-jétől hatályon kívül helyezi az EKB/2006/26 határoza
tot, illetve meghatározza az EKB tőkéje jegyzésének azon
százalékarányát, amelyet az eurót 2009. január 1-jéig
még be nem vezető tagállamok NKB-jai (a továbbiakban:
euroövezeten kívüli NKB-k) 2009. január 1-jei hatállyal
kötelesek befizetni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

(EUR)

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49

Eesti Pank

721 809,75

Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

2. cikk
A befizetett tőke módosítása
(1)
Mivel valamennyi euroövezeten kívüli NKB befizette már
az EKB/2006/26 határozat alapján 2008. december 31-ig hatá
lyos, az EKB tőkéjére vonatkozó jegyzése 7 %-át, esettől függően
minden egyes euroövezeten kívüli NKB vagy átutalja a fennma
radó összeget az EKB számára vagy a különbözet összegét
visszakapja az EKB-tól annak érdekében, hogy az 1. cikk táblá
zatában szereplő összegek befizetése teljesüljön.

1. cikk
A befizetett tőke mértéke és formája
Az egyes euroövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó
tőkejegyzésük 7 %-át fizetik be 2009. január 1-jei hatállyal.
(1) HL L 24., 2007.1.31., 15. o.
(2) Lásd e Hivatalos Lap 66 oldalát.

(2)
Az e cikk szerinti valamennyi átutalás az Európai
Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok
közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról
szóló szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 12-i
EKB/2008/25 határozat (3) alapján történik.
(3) Lásd e Hivatalos Lap 71 oldalát.
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3. cikk
Záró rendelkezések
(1)

Ez a határozat 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)

Az EKB/2006/26 határozat 2009. január 1-jén hatályát veszti.

(3)
Az EKB/2006/26 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell
értelmezni.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. december 15-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

2009.1.24.

