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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2008. gada 15. decembris),
ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic
neiesaistītās nacionālās centrālās bankas
(ECB/2008/28)
(2009/58/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 48. pantu,

2. pantā paredzētos kapitāla atslēgas svērumus, katra neiesaistītā
NCB 2009. gada 1. janvārī apmaksā summu, kas pretī tās
nosaukumam norādīta šajā tabulā:

Neiesaistītā NCB

tā kā:

(1)

(2)

2006. gada 18. decembra Lēmums ECB/2006/26, ar ko
nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās
bankas kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās valstu
centrālās bankas (1), noteica Eiropas Centrālās bankas
(ECB) parakstītā kapitāla procentuālo daļu, kas, lai sniegtu
ieguldījumu ECB darbības izmaksu segšanā, 2007. gada
1. janvārī jāapmaksā to dalībvalstu nacionālajām centrā
lajām bankām (NCB), kuras 2007. gada 1. janvārī nebūs
ieviesušas euro.
2008. gada 12. decembra Lēmums ECB/2008/23 par
nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas
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 2009. gada 1. janvāra nosaka jaunos
svērumus, kas katrai NCB piešķirti koriģētajā kapitāla
atslēgā (tālāk tekstā – “kapitāla atslēgas svērumi”).

(3)

ECB parakstītais kapitāls ir EUR 5 760 652 402,58.

(4)

Kapitāla atslēgas korekcijas dēļ ir jāpieņem jauns ECB
lēmums, ar kuru no 2009. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu
ECB/2006/26 un ar kuru nosaka ECB parakstītā kapitāla
procentuālo daļu, ko 2009. gada 1. janvārī būs pienā
kums apmaksāt to dalībvalstu NCB, kuras līdz 2009.
gada 1. janvārim nebūs ieviesušas euro (turpmāk tekstā
– “neiesaistītās NCB”),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
Apmaksātā kapitāla apmērs un veids
Katra neiesaistītā NCB 2009. gada 1. janvārī apmaksā 7 % no
tās parakstītā ECB kapitāla. Ņemot vērā Lēmuma ECB/2008/23
(1) OV L 24, 31.1.2007., 15. lpp.
(2) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 66. lpp.

(EUR)

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā
banka)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49
721 809,75

Eesti Pank
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. pants
Apmaksātā kapitāla korekcija
1.
Ņemot vērā, ka neiesaistītās NCB jau ir apmaksājušas 7 %
no to daļas ECB parakstītajā kapitālā, ko saskaņā ar Lēmumu
ECB/2006/26 piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim, neiesais
tītās NCB pārskaita papildu summu ECB vai saņem attiecīgu
summu atpakaļ no ECB, lai panāktu atbilstību 1. panta tabulā
norādītajām summām.

2.
Saskaņā ar šo pantu veiktos pārvedumus izdara atbilstoši
2008. gada 12. decembra Lēmumam ECB/2008/25, ar ko
nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālas bankas
kapitāla daļu pārvedumiem nacionālo centrālo banku starpā
un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (3).
(3) Sk. šā Oficiālā Vēstneša 71. lpp.
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3. pants
Nobeiguma noteikumi
1.

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

2.

Ar šo no 2009. gada 1. janvāra tiek atcelts Lēmums ECB/2006/26.

3.

Atsauces uz Lēmumu ECB/2006/26 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 15. decembrī
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

24.1.2009.

