
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 15 grudnia 2008 r.

określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez
nieuczestniczące krajowe banki centralne

(EBC/2008/28)

(2009/58/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „statutem
ESBC”), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia środków niezbędnych do opłacenia
kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez
nieuczestniczące krajowe banki centralne (1) określiła
udział procentowy w subskrybowanym kapitale Europej
skiego Banku Centralnego (EBC), jaki krajowe banki
centralne (KBC) państw członkowskich, które nie przyjęły
euro przed dniem 1 stycznia 2007 r., zobowiązane były
opłacić na dzień 1 stycznia 2007 r. jako swój udział
w kosztach operacyjnych EBC.

(2) Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty
cząca procentowego udziału krajowych banków central
nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku
Centralnego (2) wprowadza korektę klucza subskrypcji
kapitału EBC (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”)
zgodnie z art. 29 ust. 3 statutu ESBC oraz ustanawia
nowe wagi skorygowanego klucza kapitałowego (zwane
dalej „wagami klucza kapitałowego”) przypisane poszcze
gólnym KBC z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2009 r.

(3) Kapitał subskrybowany EBC wynosi 5 760 652 402,58
EUR.

(4) W związku z korektą klucza kapitałowego EBC
niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC, która uchyli
decyzję EBC/2006/26 z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r. oraz określi procentowy udział
w subskrybowanym kapitale EBC, który KBC państw
członkowskich, które nie przyjmą euro do dnia 1 stycznia
2009 r. (zwane dalej „nieuczestniczącymi KBC”), zobo
wiązane będą opłacić do dnia 1 stycznia 2009 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zakres i forma opłaconego kapitału

Każdy z nieuczestniczących KBC jest zobowiązany do opłacenia
7 % swego udziału w subskrybowanym kapitale EBC według

stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. Biorąc pod uwagę wagi
klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2008/23,
poszczególne nieuczestniczące KBC wpłacą na dzień 1 stycznia
2009 r. kwoty przypisane do ich nazw w poniższej tabeli:

Nieuczestniczący KBC (EUR)

Българска народна банка (Bank Narodowy
Bułgarii)

3 502 591,87

Česká národní banka 5 835 771,31

Danmarks Nationalbank 5 982 149,49

Eesti Pank 721 809,75

Latvijas Banka 1 144 007,96

Lietuvos bankas 1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank 5 587 371,98

Narodowy Bank Polski 19 740 488,44

Banca Națională a României 9 937 989,49

Sveriges Riksbank 9 106 093,68

Bank of England 58 539 980,14

Artykuł 2

Korekta opłaconego kapitału

1. Zważywszy, że każdy z nieuczestniczących KBC opłacił
już 7 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC
według stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2008 r.
zgodnie z decyzją EBC/2006/26, każdy uczestniczący KBC –

w celu wyrównania do kwot zawartych w tabeli zawartej
w art. 1 – przekaże EBC dodatkową kwotę bądź otrzyma od
EBC zwrot.

2. Wszelkie przekazania kwot na podstawie niniejszego arty
kułu zostaną dokonane zgodnie z decyzją EBC/2008/25 z dnia
12 grudnia 2008 r. określającą warunki przekazywania
udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym
pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opła
conego kapitału (3).

PL24.1.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 21/81

(1) Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 15.
(2) Zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Zob. s. 71 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2. Decyzja EBC/2006/26 zostaje niniejszym uchylona z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2009 r.

3. Odniesienia do decyzji EBC/2006/26 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 grudnia 2008 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC
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