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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne
spoza strefy euro
(EBC/2013/20)
(2013/362/UE)
RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem
ESBC”), w szczególności art. 47,

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 regulaminu Rady Ogólnej Euro
pejskiego Banku Centralnego (3) prezes Hrvatska narodna
banka miał możliwość przedłożenia uwag do niniejszej
decyzji przed jej przyjęciem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 47 Statutu ESBC krajowe banki centralne
państw członkowskich objętych derogacją (zwane dalej
„KBC spoza strefy euro”) nie opłacają subskrybowanego
przez siebie kapitału, chyba że Rada Ogólna, stanowiąc
większością reprezentującą przynajmniej dwie trzecie
subskrybowanego kapitału Europejskiego Banku Central
nego (EBC) i przynajmniej połowę akcjonariuszy,
podejmie decyzję, że tytułem wkładu w koszty opera
cyjne EBC musi zostać opłacony określony minimalny
procent kapitału.
Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2010/28 z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego
Banku Centralnego przez krajowe banki centralne
spoza strefy euro (1) każdy KBC spoza strefy euro jest
zobowiązany do opłacenia 3,75 % swego udziału
w subskrybowanym kapitale EBC według stanu na
dzień 29 grudnia 2010 r.
W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europej
skiej oraz włączeniem Hrvatska narodna banka, krajo
wego banku centralnego (KBC) Chorwacji, do Europej
skiego Systemu Banków Centralnych w dniu 1 lipca
2013 r., decyzja EBC/2013/17 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie procentowego udziału krajowych banków
centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego
Banku Centralnego (2) ustala klucz subskrypcji kapitału
Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „kluczem
kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 1 statutu ESBC oraz
określa, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r., nowe wagi
przypisane poszczególnym bankom centralnym Unii
w kluczu kapitałowym (zwane dalej „wagami klucza
kapitałowego”).

(4)

Od dnia 1 lipca 2013 r. subskrybowany kapitał EBC
będzie wynosił 10 825 007 069,61 EUR.

(5)

Rozszerzenie klucza kapitałowego wymaga przyjęcia
nowej decyzji EBC uchylającej z dniem 1 lipca 2013 r.
decyzję EBC/2010/28 oraz ustalającej procentową część
subskrybowanego kapitału EBC, do której opłacenia KBC
spoza strefy euro będą zobowiązane z dniem 1 lipca
2013 r.

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2011, s. 56.
(2) Zob. s. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 1
Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału
Każdy KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do opłacenia
3,75 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC
z dniem 1 lipca 2013 r. Biorąc pod uwagę nowe wagi klucza
kapitałowego, określone w art. 2 decyzji EBC/2013/17,
poszczególnym KBC spoza strefy euro przysługuje całkowity
subskrybowany i opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniż
szej tabeli obok nazwy danego KBC:
(w EUR)
Subskrybowany kapitał
wg stanu na dzień
1 lipca 2013 r.

Opłacony kapitał wg
stanu na dzień
1 lipca 2013 r.

Българска народна
банка (Narodowy
bank bułgarski)

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 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

KBC spoza strefy euro

Artykuł 2
Korekta opłaconego kapitału
1.
Zważywszy, że wszystkie KBC spoza strefy euro (z wyjąt
kiem Hrvatska narodna banka) opłaciły już 3,75 % swoich
(3) Decyzja EBC/2004/12 z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca regu
lamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 230
z 30.6.2004, s. 61).
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udziałów w subskrybowanym kapitale EBC według stanu
obowiązującego na dzień 30 czerwca 2013 r. zgodnie z decyzją
EBC/2010/28, każdy KBC spoza strefy euro – w celu wyrów
nania do kwot wskazanych w trzeciej kolumnie tabeli zawartej
w art. 1 – przekaże EBC dodatkową kwotę bądź otrzyma od
EBC zwrot.
2.
Hrvatska narodna banka przekaże EBC kwotę wskazaną
obok jego nazwy w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w art. 1.
3.
Wszelkie przekazania kwot na podstawie niniejszego arty
kułu zostaną dokonane zgodnie z decyzją EBC/2013/18 z dnia
21 czerwca 2013 r. określającą warunki przekazywania
udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym
pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opła
conego kapitału (1).

(1) Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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Artykuł 3
Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej
1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2013 r.
2.

Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc decyzja EBC/2010/28.

3.
Odniesienia do decyzji EBC/2010/28 należy rozumieć
jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 czerwca
2013 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

