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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 1 december 1998

avseende fastställandet av de åtgärder som behövs för att de nationella central-
bankerna i icke-deltagande medlemsstater skall kunna betala in sina andelar av

Europeiska centralbankens kapital

(ECB/1998/14)

(1999/285/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD
HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbanks-
systemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad
stadgan), särskilt artikel 48 i denna, och

av följande skäl:

(1) Europeiska centralbanken (ECB) upprättades den
1 juni 1998.

(2) ECB:s kapital skall vara 5 miljarder ecu när ECB
inleder sin verksamhet den 1 juni 1998.

(3) Medlemsstaternas nationella centralbanker skall
vara de enda tecknarna och innehavarna av kapital i
ECB.

(4) Teckningen av ECB:s kapital skall ske i enlighet
med artikel 1 i ECB:s beslut avseende den metod
som skall tillämpas vid fastställandet av de natio-
nella centralbankernas procentandelar i fördel-
ningsnyckeln till Europeiska centralbankens
kapital (ECB/1998/1).

(5) ECB-rådet skall bestämma i vilken omfattning och
form som kapitalet skall betalas in.

(6) De nationella centralbankerna i icke-deltagande
medlemsstater skall inte betala in sitt tecknade
kapital, såvida inte ECB:s allmänna råd beslutar att
en minimiprocentsats skall betalas in som bidrag
till ECB:s driftskostnader.

(7) I enlighet med artikel 2.1 i rådets förordning (EG)
nr 1103/97 skall euron ersätta ecun till en kurs av
en euro för en ecu från den 1 januari 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den omfattning i vilken kapital skall betalas in av
de nationella centralbankerna i icke-deltagande

medlemsstater

1.1 De nationella centralbankerna i icke-deltagande
medlemsstater skall betala in 5 % av sin tecknade andel
av ECB:s kapital. Beloppen förfaller till betalning den
1 juni 1998.

1.2 I bilagan till detta beslut specificeras de indivi-
duella belopp som skall betalas in av var och en av de
nationella centralbankerna i de icke-deltagande medlems-
staterna.

Artikel 2

Den form i vilken kapitalet skall betalas in

De belopp som i enlighet med föregående artikel skall
betalas till ECB av de nationella centralbankerna i de
icke-deltagande medlemsstaterna skall kvittas mot återbe-
talning av deras respektive bidrag till Europeiska mone-
tära institutets finansiella resurser, och kommer att utgöra
betalning för deras tecknade kapital i ECB.

Artikel 3

Slutbestämmelse

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 1 december 1998.

ECB:s ordförande

Willem F. DUISENBERG
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(i ecu)

Nationella centralbanker i icke-delta-
gande medlemsstater Vikt Tecknat kapital Belopp som skall betalas in

BILAGA

Belopp som förfaller till betalning den 1 juni 1998 från de nationella centralbankerna i icke-
deltagande medlemsstater och som utgör 5 % av deras tecknade kapital, enligt vikterna i fördel-

ningsnyckeln till ECB:s kapital på 5 miljarder

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

Bank of Greece 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


