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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 1. december 1998

om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de nationale
centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater kan indbetale deres kapitalandele

i Den Europæiske Centralbank

(ECB/1998/14)

(1999/285/EF)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE
CENTRALBANK HAR 

under henvisning til statutten for Det Europæiske System
af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det
følgende benævnt »statutten«), særlig artikel 48, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet
den 1. juni 1998;

(2) ECB’s kapital skal udgøre 5 000 mio. ECU og skal
være operationel fra den 1. juni 1998;

(3) medlemsstaternes nationale centralbanker er de
eneste indskydere og ejere af ECB’s kapital;

(4) vægtningen af kapitalindskuddene i ECB skal finde
sted som fastsat i artikel 1 i ECB’s beslutning om
den metode, der skal anvendes ved fastsættelsen af
fordelingsnøglen for de nationale centralbankers
kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank
(ECB/1998/1);

(5) Styrelsesrådet for ECB fastsætter, i hvilket omfang
og i hvilken form kapitalen skal indbetales;

(6) nationale centralbanker i ikke-deltagende
medlemsstater skal ikke indbetale deres kapitalan-
dele, medmindre Det Generelle Råd beslutter, at
der skal indbetales en minimumsprocentdel som
bidrag til ECB’s driftsudgifter;

(7) i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning
(EF) nr. 1103/97 erstattes ecu af euro i forholdet 1:1
fra og med den 1. januar 1999 

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Størrelsen af den kapital, som de nationale central-
banker i ikke-deltagende medlemsstater skal indbe-

tale

1.1. De nationale centralbanker i ikke-deltagende
medlemsstater skal indbetale 5 % af deres kapitalandel i
ECB. Disse beløb forfalder til betaling den 1. juni 1998.

1.2. Bilaget til denne afgørelse indeholder en nærmere
angivelse af de beløb, som hver af de nationale central-
banker i de ikke-deltagende medlemsstater skal betale.

Artikel 2

Måde, hvorpå kapitalen skal indbetales

Beløb, som de nationale centralbanker i de ikke-delta-
gende medlemsstater skylder ECB i medfør af foregående
artikel, udlignes ved modregning i tilbagebetalingerne af
de respektive bidrag til Det Europæiske Monetære Insti-
tuts finansielle midler, og denne udligning udgør betaling
af indskudskapitalen i ECB.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fælles-
skabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. december 1998.

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB
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(ECU)

Nationale centralbanker
i de ikke-deltagende

medlemsstater
Vægtning Kapitalindskud Beløb, der skal

indbetales

BILAG

Beløb, som de nationale centralbanker i de ikke-deltagende medlemsstater skal betale pr. 1. juni
1998, svarende til 5 % af deres kapitalindskud i henhold til den vægt, som er tildelt i fordelings-

nøglen for indskud af ECB’s kapital på 5 000 mio. ECU

Danmarks Nationalbank 1,6709 % 83 545 000 4 177 250

Banque de Grèce 2,0564 % 102 820 000 5 141 000

Sveriges Riksbank 2,6537 % 132 685 000 6 634 250

Bank of England 14,6811 % 734 055 000 36 702 750


