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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2008 m. gruodžio 15 d.
nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams Europos centrinio banko
kapitalui apmokėti būtinas priemones
(ECB/2008/28)
(2009/58/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 48
straipsnį,

lyvaujantis NCB, atsižvelgdamas į Sprendimo ECB/2008/23 2
straipsnyje nustatytus indeksus kapitalo rakte, nuo 2009 m.
sausio 1 d. sumoka sumą, nurodytą šalia jo pavadinimo šioje
lentelėje:

Nedalyvaujantis NCB

kadangi:

(1)

(2)

2006 m. gruodžio 18 d. Sprendimas ECB/2006/26,
nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams
bankams Europos centrinio banko kapitalui apmokėti
būtinas priemones (1), nustatė pasirašyto Europos cent
rinio banko (ECB) kapitalo procentą, kurį valstybių
narių, kurios nebus įsivedusios euro 2007 m. sausio
1 d., nacionaliniai centriniai bankai (NCB) privalėjo
2007 m. sausio 1 d. sumokėti kaip įnašą, skirtą ECB
veiklos išlaidoms padengti.
2008 m. gruodžio 12 d. Sprendimas ECB/2008/23 dėl
nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos
centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (2) numato
ECB kapitalo pasirašymo rakto (toliau – kapitalo raktas)
koregavimą pagal ECBS statuto 29 straipsnio 3 dalį ir
nustato kiekvienam NCB nuo 2009 m. sausio 1 d.
skiriamus naujus indeksus pakoreguotame kapitalo rakte
(toliau – indeksai kapitalo rakte).

(3)

Pasirašytas ECB kapitalas yra 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Dėl pakoreguoto kapitalo rakto turi būti priimtas naujas
ECB sprendimas, nuo 2009 m. sausio 1 d. panaikinantis
Sprendimą ECB/2006/26 ir nustatantis pasirašyto ECB
kapitalo procentą, kurį valstybių narių, kurios iki
2009 m. sausio 1 d. nebus įsivedusios euro, NCB (toliau
– nedalyvaujantys NCB) privalo apmokėti nuo 2009 m.
sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Kapitalo apmokėjimo apimtis ir forma
Kiekvienas nedalyvaujantis NCB apmoka 7 % savo pasirašyto
ECB kapitalo dalies nuo 2009 m. sausio 1 d. Kiekvienas neda
(1) OL L 24, 2007 1 31, p. 15.
(2) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 66.

(EUR)

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis
bankas)

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 straipsnis
Apmokėto kapitalo pakoregavimas
1.
Kadangi kiekvienas nedalyvaujantis NCB jau apmokėjo 7 %
savo pasirašyto ECB kapitalo dalies, kaip taikoma iki 2008 m.
gruodžio 31 d. pagal Sprendimą ECB/2006/26, kiekvienas iš jų,
atitinkamai, arba perveda papildomą sumą į ECB, arba iš ECB
atgauna grąžintiną sumą, kad būtų gautos sumos, nurodytos 1
straipsnyje pateiktoje lentelėje.

2.
Visi pervedimai pagal šį straipsnį atliekami vadovaujantis
2008 m. gruodžio 12 d. Sprendimu ECB/2008/25, nustatančiu
Europos centrinio banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų
tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakore
gavimo sąlygas (3).
(3) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 71.
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3 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1.

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

2.

Sprendimas ECB/2006/26 panaikinamas nuo 2009 m. sausio 1 d.

3.

Nuorodos į Sprendimą ECB/2006/26 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gruodžio 15 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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