
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/136 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza 
strefy euro i uchylająca decyzję (UE) 2019/48 (EBC/2020/2) 

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 47, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 47 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego 
dalej „Statutem ESBC”) krajowe banki centralne państw członkowskich objętych derogacją (zwane dalej „KBC spoza 
strefy euro”) nie opłacają subskrybowanego przez siebie kapitału, chyba że Rada Ogólna Europejskiego Banku Cen
tralnego (EBC), stanowiąc większością reprezentującą przynajmniej dwie trzecie subskrybowanego kapitału EBC i 
przynajmniej połowę akcjonariuszy, podejmie decyzję, że tytułem wkładu w koszty operacyjne EBC musi zostać 
opłacony określony minimalny procent kapitału. 

(2) Zgodnie z art. 1 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) (1) każdy KBC spoza strefy 
euro jest zobowiązany do opłacenia 3,75 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC z dniem 1 stycznia 
2019 r. 

(3) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej „Zjednoczonym 
Królestwem”) notyfikowało zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przestaną mieć zastosowanie do Zjedno-
czonego Królestwa od dnia następującego po dniu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Rady Europejskiej (UE) 
2019/1810 (2). Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Bank of England przestanie być krajo-
wym bankiem centralnym państwa członkowskiego, a zatem również Europejskiego Systemu Banków Centralnych. 
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/137 (EBC/2020/3) (3) wprowadza korektę klucza subskrypcji 
kapitału EBC (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 29 ust. 4 Statutu ESBC oraz 
określa, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2020 r., nowe wagi przypisane poszczególnym krajowym bankom centralnym 
w skorygowanym kluczu kapitałowym (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”). 

(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego 
Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32) (Dz.U. L 9 z 
11.1.2019, s. 196). 

(2) Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1810 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 29 października 2019 r. 
przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 278I z 30.10.2019, s. 1). 

(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/137 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie procentowego udziału krajowych ban-
ków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję (UE) 2019/43 (EBC/2020/3) 
(zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego). 
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(4) Korekta klucza kapitałowego EBC, spowodowana faktem, że Bank of England przestanie być krajowym bankiem 
centralnym państwa członkowskiego, wymaga przyjęcia nowej decyzji EBC, która, od daty rozpoczęcia jej stosowa
nia, uchyla decyzję (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) oraz określa procentową część subskrybowanego kapitału EBC, do 
opłacenia której KBC spoza strefy euro będą zobowiązane z dniem 1 lutego 2020 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

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 lutego 2020 r. Biorąc pod uwagę nowe wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji Europejskiego Banku 
Centralnego (UE) 2020/137 (EBC/2020/3), poszczególnym KBC spoza strefy euro przysługuje całkowity subskrybowany i 
opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:                                                              

(w EUR) 

KBC spoza strefy euro Subskrybowany kapitał wg stanu 
na dzień 1 lutego 2020 r.(euro) 

Opłacony kapitał wg stanu na 
dzień 1 lutego 2020 r.(euro) 

Българска народна банка 
(Narodowy Bank Bułgarii) 106 431 469,51 3 991 180,11 

Česká národní banka 203 445 182,87 7 629 194,36 

Danmarks Nationalbank 190 422 699,36 7 140 851,23 

Hrvatska narodna banka 71 390 921,62 2 677 159,56 

Magyar Nemzeti Bank 167 657 709,49 6 287 164,11 

Narodowy Bank Polski 653 126 801,54 24 492 255,06 

Banca Naţională a României 306 228 624,99 11 483 573,44 

Sveriges Riksbank 322 476 960,60 12 092 886,02   

Artykuł 2 

Korekta opłaconego kapitału 

1. Zważywszy, że wszystkie KBC spoza strefy euro opłaciły 3,75 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC 
według stanu obowiązującego na dzień 31 stycznia 2020 r. zgodnie z decyzją (UE) 2019/48 (EBC/2018/32), każdy KBC 
spoza strefy euro – w celu wyrównania do kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 – przekaże EBC dodatkową kwotę. 

2. Przekazywanie kwot na podstawie niniejszego artykułu podlega postanowieniom decyzji Europejskiego Banku Cen
tralnego (UE) 2020/139 (EBC/2020/5) (4). 

(4) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/[XX*] z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca warunki przekazywania udziałów 
kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchy-
lająca decyzję (UE) 2019/45 (EBC/2020/5). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27 I/2                                                                                                                                             1.2.2020   



Artykuł 3 

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej 

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

2. Z dniem 1 lutego 2020 r. traci moc decyzja (UE) 2019/48 (EBC/2018/32). 

3. Odniesienia do decyzji (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 stycznia 2020 r.  

Prezes EBC 
Christine LAGARDE     
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