6.7.2013.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/25

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2013. gada 21. jūnijs)
par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu
(ECB/2013/20)
(2013/362/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 47. pantu,

(6)

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes
reglamenta (3) 3.5. pantu Hrvatska narodna banka vadī
tājam pirms šā lēmuma pieņemšanas bija iespēja sniegt
savus apsvērumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

tā kā:

(1)

1. pants
ECBS Statūtu 47. pants nosaka, ka to dalībvalstu nacio
nālās centrālās bankas, uz kurām attiecas izņēmums
(tālāk tekstā – “ārpus eurozonas NCB”), neapmaksā kapi
tālu, ko tās parakstījušas, ja vien Ģenerālpadome ar balsu
vairākumu, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas no Eiropas
Centrālās bankas (ECB) parakstītā kapitāla un vismaz pusi
no akcionāriem, nenolemj, ka konkrēta minimālā procen
tuālā daļa no parakstītā kapitāla ir jāapmaksā kā ieguldī
jums, ar ko sedz ECB darbības izmaksas.

Parakstītā un apmaksātā kapitāla apmērs un veids
Ikviena ārpus eurozonas NCB 2013. gada 1. jūlijā apmaksā
3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā. Ņemot vērā
Lēmuma ECB/2013/17 2. pantā noteiktos jaunos kapitāla
atslēgas svērumus, ikvienas ārpus eurozonas NCB kopējais
parakstītais kapitāls un kopējais apmaksātais kapitāls ir vienāds
ar attiecīgo summu, kas norādīta šajā tabulā, iepretim tās nosau
kumam:
(EUR)

(2)

(3)

2010. gada 13. decembra Lēmuma ECB/2010/28 par to,
kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā
Eiropas Centrālās bankas kapitālu (1), 1. pantā ir noteikts,
ka ikviena ārpus eurozonas NCB 2010. gada 29. decembrī
apmaksā 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā.

Ņemot vērā, ka 2013. gada 1. jūlijā Horvātija pievienojas
Eiropas Savienībai un tās nacionālā centrālā banka (NCB)
– Hrvatska narodna banka – iestājas Eiropas Centrālo
banku sistēmā (ECBS), 2013. gada 21. jūnija Lēmums
ECB/2013/17 par nacionālo centrālo banku procentuālo
daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslē
gā (2) paredz Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitāla
parakstīšanas atslēgas (tālāk tekstā – “kapitāla atslēga”)
paplašināšanu atbilstoši ECBS Statūtu 29.1. pantam, kā
arī jaunus NCB piešķirtos (paplašinātās) kapitāla atslēgas
svērumus (tālāk tekstā – “kapitāla atslēgas svērumi”), kas
stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā.

(4)

No 2013. gada 1. jūlija ECB parakstītais kapitāls būs
10 825 007 069,61 euro.

(5)

Kapitāla atslēgas paplašināšanas dēļ ir jāpieņem jauns
ECB lēmums, ar ko 2013. gada 1. jūlijā atceļ Lēmumu
ECB/2010/28 un nosaka ECB parakstītā kapitāla procen
tuālo daļu, ko ārpus eurozonas NCB apmaksā 2013. gada
1. jūlijā.

(1) OV L 11, 15.1.2011., 56. lpp.
(2) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15. lpp.

Parakstītais kapitāls
(2013. gada 1. jūlijā)

Apmaksātais kapitāls
(2013. gada 1. jūlijā)

Българска народна
банка (Bulgārijas
Nacionālā banka)

93 571 361,11

3 508 926,04

Česká národní banka

157 384 777,79

5 901 929,17

Danmarks Nationalbank

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
României

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

Ārpus eurozonas NCB

2. pants
Apmaksātā kapitāla korekcija
1.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/28 ikviena
ārpus eurozonas NCB (izņemot Hrvatska narodna banka) jau ir
(3) 2004. gada 17. jūnija Lēmums ECB/2004/12, ar kuru pieņem
Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes reglamentu (OV L 230,
30.6.2004., 61. lpp.).
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apmaksājusi 3,75 % no savas daļas ECB parakstītajā kapitālā (uz
2013. gada 30. jūniju), ikviena no tām papildus pārskaita uz
ECB tādu summu vai attiecīgi saņem atpakaļ no ECB tādu
summu, lai rezultāts atbilstu 1. panta tabulas trešajā ailē norā
dītajām summām.
2.
Hrvatska narodna banka pārskaita uz ECB summu, kas
norādīta 1. panta tabulas trešajā ailē, iepretim tās nosaukumam.
3.
Šajā pantā paredzētos pārskaitījumus veic saskaņā ar
2013. gada 21. jūnija Lēmumu ECB/2013/18, ar ko nosaka
noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālas bankas kapitāla
daļu nodošanai starp nacionālajām centrālajām bankām un
apmaksātā kapitāla koriģēšanai (1).

(1) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.

6.7.2013.

3. pants
Stāšanās spēkā un atcelšana
1.

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā.

2.

Lēmums ECB/2010/28 tiek atcelts no 2013. gada 1. jūlija.

3.
Atsauces uz Lēmumu ECB/2010/28 uzskata par atsaucēm
uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 21. jūnijā
ECB prezidents
Mario DRAGHI

