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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 15. decembra 2008
o

opatreniach

potrebných na splatenie základného imania Európskej
nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami

centrálnej

banky

(ECB/2008/28)
(2009/58/ES)
GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“),
a najmä na jeho článok 48,

Vzhľadom na vážené podiely v kľúči základného imania určené
v článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23 splatí každá nezúčastnená
NCB s účinnosťou od 1. januára 2009 sumu uvedenú pri jej
názve v tejto tabuľke:

keďže:
(1)

(2)

Nezúčastnená NCB

Rozhodnutie ECB/2006/26 z 18. decembra 2006
o opatreniach potrebných na splatenie základného
imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými
národnými centrálnymi bankami (1) upravilo percentu
álnu výšku upísaného podielu na základnom imaní
Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktorú
národné centrálne banky členských štátov, ktoré
1. januára 2007 neprijali euro, mali k 1. januáru 2007
povinnosť splatiť ako príspevok na prevádzkové náklady
ECB.
Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008
o percentuálnych podieloch národných centrálnych
bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej
centrálnej banky (2) ustanovuje úpravu kľúča na upiso
vanie základného imania ECB (ďalej len „kľúč základného
imania“) v súlade s článkom 29.3. štatútu ESCB
a ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009 nové
vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej
banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného
imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného
imania“).

(3)

Upísané základné imanie ECB je 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Upravený kľúč základného imania vyžaduje prijatie
nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od
1. januára 2009 zruší rozhodnutie ECB/2006/26
a upraví sa percentuálny podiel na upísanom základnom
imaní ECB, ktoré majú národné centrálne banky člen
ských štátov, ktoré neprijmú euro do 1. januára 2009
(ďalej len „nezúčastnené národné centrálne banky“),
povinnosť splatiť s účinnosťou od 1. januára 2009,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1
Rozsah a forma splateného základného imania
S účinnosťou od 1. januára 2009 splatí každá nezúčastnená
NCB 7 % svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB.
(1) Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 15.
(2) Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(EUR)

Българска народна банка/NБrodnБ banka
Bulharska

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

Článok 2
Úprava splateného základného imania
1.
Vzhľadom na to, že všetky nezúčastnené národné
centrálne banky už splatili 7 % svojho podielu na upísanom
základnom imaní ECB uplatňovaného do 31. decembra 2008
podľa rozhodnutia ECB/2006/26, každá z týchto NCB podľa
potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB
vráti sumu nezúčastnenej NCB tak, aby sa dosiahli sumy
uvedené v tabuľke v článku 1.

2.
Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočnia v súlade
s rozhodnutím ECB/2008/25 z 12. decembra 2008
o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európ
skej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami
a úpravy splateného základného imania (3).
(3) Pozri stranu 71 tohto úradného vestníka.
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.

Rozhodnutie ECB/2006/26 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.

Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/26 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2008
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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