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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 juni 2013
betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale
centrale banken van buiten het eurogebied
(ECB/2013/20)
(2013/362/EU)
DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”),
inzonderheid artikel 47,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 47 van de ESCB-statuten bepaalt dat de centrale
banken van de lidstaten met een derogatie (hierna „NCB’s
van buiten het eurogebied”) het kapitaal waarop zij heb
ben ingeschreven niet storten, tenzij de Algemene Raad
met een gekwalificeerde meerderheid die ten minste twee
derde van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten
minste de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigt,
besluit dat een minimaal percentage moet worden gestort
als bijdrage aan de bedrijfskosten van de ECB.

(6)

Overeenkomstig artikel 3.5 van het reglement van orde
van de Algemene Raad van de Europese Centrale
Bank (3), kon de president van Hrvatska narodna banka
voorafgaande aan de goedkeuring van dit besluit opmer
kingen indienen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Mate en vorm van het geplaatste en gestorte kapitaal
Elke NCB van buiten het eurogebied stort met ingang van 1 juli
2013 3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de
ECB. Rekening houdend met de nieuwe wegingen in de kapi
taalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit
ECB/2013/17, gelden voor elke NCB van buiten het eurogebied
inzake het geplaatste en gestorte kapitaal de volgende naast haar
naam in de volgende tabel vermelde bedragen:
(in EUR)

(2)

(3)

Artikel 1 van Besluit ECB/2010/28 van 13 december
2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de
Europese Centrale Bank door de nationale centrale ban
ken van buiten het eurogebied (1) bepaalt dat elke NCB
van buiten het eurogebied met ingang van 29 december
2010 3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal
van de ECB stort.
Aangezien Kroatië op 1 juli 2013 tot de Europese Unie
zal toetreden en zijn nationale centrale bank (NCB),
Hrvatska narodna banka, met ingang van die datum
deel gaat uitmaken van het ESCB, regelt Besluit
ECB/2013/17 van 21 juni 2013 inzake het procentuele
aandeel van de nationale centrale banken in de verdeel
sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Euro
pese Centrale Bank (2) de sleutel voor inschrijving op het
kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna de
„kapitaalverdeelsleutel”), zulks overeenkomstig artikel 29.1
van de ESCB-statuten en stelt met ingang van 1 juli 2013
de aan elke nationale centrale bank van de Unie toege
wezen nieuwe weging van de kapitaalverdeelsleutel vast
(hierna: „wegingen in de kapitaalsleutel”).

(4)

Het geplaatste kapitaal van de ECB zal met ingang van
1 juli 2013 10 825 007 069,61 EUR bedragen.

(5)

De uitgebreide kapitaalverdeelsleutel vereist dat een
nieuw ECB-besluit wordt vastgesteld dat Besluit
ECB//2010/28 met ingang van 1 juli 2013 intrekt en
dat het percentage van het geplaatste kapitaal van de
ECB vaststelt dat de NCB’s van buiten het eurogebied
met ingang van 1 juli 2013 dienen te storten.

(1) PB L 11 van 15.1.2011, blz. 56.
(2) Zie bladzijde 15 van dit Publicatieblad.

NCB van buiten het
eurogebied

Geplaatst kapitaal per
1 juli 2013

Gestort kapitaal per
1 juli 2013

Българска народна
банка (Bulgaarse Na
tionale Bank)

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

Artikel 2
Aanpassing van het gestorte kapitaal
1.
Aangezien elke NCB van een van buiten het eurogebied
(met uitzondering van Hrvatska narodna banka) reeds 3,75 %
(3) Besluit ECB/2004/12 van 17 juni 2004 houdende goedkeuring van
het reglement van orde van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (PB L 230 van 30.6.2004, blz. 61).
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van haar aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2010/28 tot
en met 30 juni 2013 van toepassing zijnde geplaatste kapitaal
van de ECB heeft gestort, maakt ieder van hen hetzij een addi
tioneel bedrag over aan de ECB, dan wel ontvangt zij van de
ECB een bedrag, al naargelang de situatie, teneinde uit te komen
op de in de derde kolom van de tabel in artikel 1 genoemde
bedragen.
2.
Hrvatska narodna banka maakt aan de ECB het naast haar
naam in de derde kolom van de tabel van artikel 1 vermelde
bedrag over.
3.
Alle overschrijvingen uit hoofde van dit artikel geschieden
overeenkomstig Besluit ECB/2013/18 van 21 juni 2013 betref
fende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van
aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen
de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte
kapitaal (1).

(1) Zie bladzijde 17 van dit Publicatieblad.
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Artikel 3
Inwerkingtreding en intrekking
1.

Dit besluit treedt op 1 juli 2013 in werking.

2.
Besluit ECB/2010/28 wordt met ingang van 1 juli 2013
ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar Besluit ECB/2010/28 gelden als verwij
zingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 juni 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

