
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału 
Europejskiego Banku Centralnego 

(EBC/2013/28) 

(2014/30/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 
29 ust. 3 i 4, 

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret czwarte Statutu 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 
Banku Centralnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja EBC/2013/17 z dnia 21 czerwca 2013 r. 
w sprawie procentowego udziału krajowych banków 
centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego 
Banku Centralnego ( 1 ) ustanowiła, ze skutkiem od dnia 
1 lipca 2013 r., wagi w kluczu subskrypcji kapitału EBC 
przypisane krajowym bankom centralnym (KBC), które 
wchodziły w skład Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (ESBC) w dniu 1 lipca 2013 r. (zwane 
dalej „wagami klucza kapitałowego” oraz „kluczem kapi
tałowym”). 

(2) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 
(zwanego dalej „Statutem ESBC”) korekty wag klucza 
kapitałowego dokonywane są co pięć lat, począwszy od 
ustanowienia ESBC, analogicznie do postanowień art. 29 
ust. 1 Statutu. Skorygowany klucz kapitałowy stosuje się 
od pierwszego dnia roku następującego po roku, 
w którym dokonano korekty. 

(3) Ostatniej korekty wag klucza kapitałowego zgodnie z art. 
29 ust. 3 Statutu ESBC dokonano w 2008 r., ze skut
kiem od dnia 1 stycznia 2009 r. ( 2 ). Późniejszych rozsze
rzeń klucza kapitałowego EBC dokonywano zgodnie 
z art. 48 ust. 3 Statutu ESBC w związku z przystąpieniem 
do Unii Europejskiej nowych państw członkowskich ( 3 ). 

(4) Zgodnie z decyzją Rady 2003/517/WE z dnia 15 lipca 
2003 r. w sprawie danych statystycznych, które mają być 
wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji 
kapitału Europejskiego Banku Centralnego ( 4 ) Komisja 
Europejska przekazała EBC dane statystyczne, które 
mają być wykorzystane do ustalenia skorygowanego 
klucza kapitałowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zaokrąglenia 

Jeżeli w przekazywanych przez Komisję Europejską zmienio
nych danych statystycznych stosowanych w korekcie klucza 
kapitałowego odpowiednie wielkości nie sumują się do 100 %, 
różnica jest wyrównywana w następujący sposób: (i) jeżeli suma 
jest niższa niż 100 %, wyrównanie następuje poprzez dodanie 
0,0001 punktu procentowego do najniższego lub kolejnych 
najniższych udziałów procentowych w porządku rosnącym, aż 
do osiągnięcia dokładnie 100 %; lub (ii) jeżeli suma jest wyższa 
niż 100 %, wyrównanie następuje poprzez odjęcie 
0,0001 punktu procentowego od najwyższego lub kolejnych 
najwyższych udziałów procentowych w porządku malejącym, 
aż do osiągnięcia dokładnie 100 %. 

Artykuł 2 

Wagi klucza kapitałowego 

Wagi przypisane poszczególnym KBC w kluczu kapitałowym, 
określone w art. 29 Statutu ESBC, przyjmują od dnia 1 stycznia 
2014 r. następujące wartości: 

Nationale Bank van België/Banque 
nationale de Belgique 

2,4778 % 

Българска народна банка (Naro
dowy bank bułgarski) 

0,8590 % 

Česká národní banka 1,6075 % 

Danmarks Nationalbank 1,4873 % 

Deutsche Bundesbank 17,9973 % 

Eesti Pank 0,1928 % 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

1,1607 % 

Bank of Greece 2,0332 % 

Banco de España 8,8409 % 

Banque de France 14,1792 % 

Hrvatska narodna banka 0,6023 % 

Banca d’Italia 12,3108 % 

Central Bank of Cyprus 0,1513 % 

Latvijas Banka 0,2821 % 

Lietuvos bankas 0,4132 %
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( 1 ) Dz.U. L 187 z 6.7.2013, s. 15. 
( 2 ) Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procen

towego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji 
kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, 
s. 66). 

( 3 ) Decyzja EBC/2013/17 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie procen
towego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji 
kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 187 z 6.7.2013, 
s. 15). 

( 4 ) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 43.



Banque centrale du Luxembourg 0,2030 % 

Magyar Nemzeti Bank 1,3798 % 

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central 
Bank of Malta 

0,0648 % 

De Nederlandsche Bank 4,0035 % 

Oesterreichische Nationalbank 1,9631 % 

Narodowy Bank Polski 5,1230 % 

Banco de Portugal 1,7434 % 

Banca Națională a României 2,6024 % 

Banka Slovenije 0,3455 % 

Národná banka Slovenska 0,7725 % 

Suomen Pankki 1,2564 % 

Sveriges Riksbank 2,2729 % 

Bank of England 13,6743 % 

Artykuł 3 

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2014 r. 

2. Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc decyzja 
EBC/2013/17. 

3. Odniesienia do decyzji EBC/2013/17 należy rozumieć 
jako odniesienia do niniejszej decyzji. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 sierpnia 
2013 r. 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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