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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013,
euroalueen

ulkopuolisten

kansallisten keskuspankkien maksettavista
keskuspankin pääomasta

osuuksista

Euroopan

(EKP/2013/20)
(2013/362/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussään
tö’) ja erityisesti sen 47 artiklan,

(6)

Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen (3)
3.5 artiklan mukaisesti Hrvatska narodna bankan pääjoh
tajalla on ollut tilaisuus esittää tästä päätöksestä huomau
tuksia ennen sen hyväksymistä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EKPJ:n perussäännön 47 artiklassa määrätään, että niiden
jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita koskee
poikkeus (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset
keskuspankit’), ei tarvitse maksaa osuuttaan merkitystä
pääomasta, ellei yleisneuvosto päätä sellaisella enemmis
töllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa Euroopan
keskuspankin (EKP) merkitystä pääomasta ja vähintään
puolta osakkaista, että EKP:n toimintakustannuksiin osal
listumiseksi on maksettava vähimmäisprosentti osuudes
ta.
Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien
maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pää
omasta 13 päivänä joulukuuta 2010 annetun päätöksen
EKP/2010/28 (1) 1 artiklassa säädetään, että kukin euro
alueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa
3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 29 päi
vänä joulukuuta 2010.
Koska Kroatia liittyy Euroopan unioniin ja sen kansallis
esta keskuspankista, Hrvatska narodna bankasta, tulee osa
EKPJ:ää 1 päivänä heinäkuuta 2013, kansallisten keskus
pankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin
pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 21 päivänä ke
säkuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/17 (2)
säädetään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperuste (jäl
jempänä ’pääoman jakoperuste’) EKPJ:n perussäännön
29.1 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä heinä
kuuta 2013 kullekin unionin keskuspankille uudet paino
arvot pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).
EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä heinäkuuta 2013
alkaen 10 825 007 069,61 euroa.
Pääoman jakoperusteen korottaminen edellyttää uutta
EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2010/28
1 päivästä heinäkuuta 2013 ja määritetään EKP:n merki
tyn pääoman prosenttiosuus, joka euroalueen ulkopuolis
ten keskuspankkien on maksettava 1 päivänä heinäkuuta
2013.

(1) EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.
(2) Katso tämän virallisen lehden sivu 15.

1 artikla
Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa
Kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki mak
saa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä
toukokuuta 2013. Kun päätöksen EKP/2013/17 2 artiklassa esi
tetyt painoarvot otetaan huomioon, kunkin euroalueen ulko
puolisen kansallisen keskuspankin on maksettava sen nimen
perässä seuraavassa taulukossa ilmoitettu määrä:
(euroa)
Merkitty pääoma
1 päivänä toukokuuta
2013

Maksettava pääoma
1 päivänä toukokuuta
2013

Българска народна
банка (Bulgarian kes
kuspankki)

93 571 361,11

3 508 926,04

Česká národní banka

157 384 777,79

5 901 929,17

Danmarks National
bank

159 712 154,31

5 989 205,79

Hrvatska narodna
banka

64 354 667,03

2 413 300,01

Latvijas Banka

29 682 169,38

1 113 081,35

Lietuvos bankas

44 306 753,94

1 661 503,27

Magyar Nemzeti Bank

148 735 597,14

5 577 584,89

Narodowy Bank Polski

525 889 668,45

19 720 862,57

Banca Națională a Ro
mâniei

264 660 597,84

9 924 772,42

Sveriges Riksbank

244 775 059,86

9 179 064,74

Bank of England

1 562 265 020,29

58 584 938,26

Euroalueen ulkopuolinen
kansallinen keskuspankki

2 artikla
Maksetun pääoman tarkistaminen
1.
Koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskus
pankki (Hrvatska narodna bankaa lukuun ottamatta) on jo
(3) Päätös EKP/2004/12, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan
keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä,
EUVL L 230, 30.6.2004, s. 61.
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maksanut 3,75 prosenttia 30 päivästä kesäkuuta 2013 sovellet
tavasta EKP:n merkityn pääoman osuudestaan päätöksen
EKP/2010/28 mukaisesti, kukin niistä tarvittaessa joko siirtää
tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin
EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukon kolmannessa sarak
keessa esitettyihin määriin.
2.
Hrvatska narodna banka siirtää EKP:lle 1 artiklan taulukon
kolmannessa sarakkeessa sen nimen perässä ilmoitetun määrän.
3.
Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallis
ten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pää
oman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista kos
kevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 21 päivänä
kesäkuuta 2013 tehdyn päätöksen EKP/2013/18 (1) mukaisesti.

(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 17.
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3 artikla
Voimaantulo ja kumoaminen
1.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

2.
Kumotaan päätös EKP/2010/28 1 päivästä heinäkuuta
2013.
3.
Päätökseen EKP/2010/28 tehtyjen viittausten katsotaan
koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä kesäkuuta 2013.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

