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SPRENDIMAI

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2006 m. gruodžio 15 d.
dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte
(ECB/2006/21)
(2007/42/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

kapitalo raktas ir kiekvieno NCB indeksas kapitalo rakte bus
taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Todėl Sprendimas ECB/
2004/5 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju sprendimu, kuris atspindėtų atnaujintą poziciją.

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 29 straipsnio 4 dalį ir 49
straipsnio 3 dalį,
(3)

Vadovaudamasi 2003 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimu
2003/517/EB dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo raktą (2),
Europos Komisija pateikė ECB statistinius duomenis, kurie
turi būti naudojami nustatant išplėstą kapitalo raktą.

(4)

Atsižvelgiant į Europos centrinio banko bendrosios tarybos
darbo reglamento 3 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio 6 dalį ir
į Bendrosios tarybos įnašą dėl šio sprendimo, Bulgarian
National Bank ir Banca Naţională a României valdytojai turėjo
galimybę išdėstyti savo samprotavimus dėl šio sprendimo
prieš jį priimant,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko (ECB) bendrosios
tarybos įnašą pagal Statuto 47 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 22 d. Sprendimas ECB/2004/5 dėl
nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos
centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (1) nustatė tiems
nacionaliniams centriniams bankams (NCB), kurie 2004 m.
gegužės 1 d. buvo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS)
dalimi, nuo 2004 gegužės 1 d. skiriamus indeksus ECB
kapitalo pasirašymo rakte (toliau, atitinkamai – indeksai
kapitalo rakte ir kapitalo raktas).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
(2)

Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos
Sąjungą ir jų atitinkamų NCB prisijungimą prie ESCB
2007 m. sausio 1 d., pasirašytas ECB kapitalas turėtų
automatiškai padidėti pagal Statuto 49 straipsnio 3 dalį. Dėl
šio padidėjimo kiekvieno NCB, kuris 2007 m. sausio 1 d.
bus ECBS nariu, indeksas kapitalo rakte turi būti apskaičiuojamas analogiškai pagal Statuto 29 straipsnio 1 dalį ir
laikantis Statuto 29 straipsnio 2 dalies. Išplėstas ECB

(1) OL L 205, 2004 6 9, p. 5.

Apvalinimas
Jei Europos Komisijos pateikti peržiūrėti statistiniai duomenys,
kurie turi būti naudojami išplečiant kapitalo raktą, nesudaro
100 %, skirtumas išlyginamas: i) jei visa suma yra mažesnė už
100 % – prie mažiausios (-ių) dalies (-ių) didėjančia tvarka
(2) OL L 181, 2003 7 19, p. 43.
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pridedant 0,0001 procentinio punkto, kol tiksliai gaunama
100 %, arba ii) jei visa suma yra didesnė už 100 % – iš
didžiausios (-ių) dalies (-ių) mažėjančia tvarka atimant 0,0001
procentinio punkto, kol tiksliai gaunama 100 %.
2 straipsnis
Indeksai kapitalo rakte
Kiekvienam NCB skiriamas Statuto 29 straipsnyje apibrėžtas
indeksas kapitalo rakte nuo 2007 m. sausio 1 d. yra toks:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique
Bulgarian National Bank
Česká národní banka
Danmarks Nationalbank
Deutsche Bundesbank
Eesti Pank
Bank of Greece
Banco de España
Banque de France
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Banca d'Italia
Central Bank of Cyprus
Latvijas Banka
Lietuvos bankas
Banque centrale du Luxembourg
Magyar Nemzeti Bank

2,4708 %
0,8833 %
1,3880 %
1,5138 %
20,5211 %
0,1703 %
1,8168 %
7,5498 %
14,3875 %
0,8885 %
12,5297 %
0,1249 %
0,2813 %
0,4178 %
0,1575 %
1,3141 %

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank
Oesterreichische Nationalbank
Narodowy Bank Polski
Banco de Portugal
Banca Naţională a României
Banka Slovenije
Národná banka Slovenska
Suomen Pankki
Sveriges Riksbank
Bank of England

0,0622 %
3,8937 %
2,0159 %
4,8748 %
1,7137 %
2,5188 %
0,3194 %
0,6765 %
1,2448 %
2,3313 %
13,9337 %

3 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
1. Šis sprendimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.
2. Sprendimas ECB/2004/5 panaikinamas nuo 2007 m. sausio
1 d.
3. Nuorodos į Sprendimą ECB/2004/5 laikomos nuorodomis į
šį sprendimą.
Priimta Frankfurte prie Maino, 2006 m. gruodžio 15 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

