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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 9 juni 1998

avseende bestämmelser som är nödvändiga för inbetalning av Europeiska cent-
ralbankens kapital

(ECB/1998/2)

(1999/32/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska centralbankssystemets och
Europeiska centralbankens stadga (nedan kallad stadgan),
och då särskilt stadgans artikel 28,

med beaktande av rådets beslut 98/345/EG (1) om utnäm-
nandet av Europeiska centralbankens direktion, där 1 juni
1998 anges som datum för inrättandet av det Europeiska
centralbankssystemet (nedan kallat ECBSB) och Euro-
peiska centralbanken (nedan kallad ECB),

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut
1999/31/EG av den 9 juni 1998 om den metod som skall
tillämpas vid bestämmandet av de nationella centralban-
kernas procentandelar i fördelningsnyckeln för Euro-
peiska centralbankens kapital (ECB/1998/1) (2),

med beaktande av beslut 10/98 från rådet för Europeiska
monetära institutet (nedan kallat EMI), och då särskilt
artikel 2.5 i detta beslut, och

av följande skäl:

ECB upprättades den 1 juni 1998.

Enligt artikel 28.1 i stadgan, skall ECB:s kapital uppgå till
5 miljarder ecu och vara disponibelt den 1 juni 1998.

Enligt artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1103/97,
skall euron ersätta ecun i förhållandet 1:1 från och med
den 1 januari 1999.

Enligt artikel 28.2 i stadgan skall de nationella central-
bankerna i Europeiska unionens medlemsstater vara de
enda tecknarna och innehavarna av ECB:s kapital.

Enligt artikel 28.3 i stadgan skall ECB-rådet, med kvalifi-
cerad majoritet enligt artikel 10.3 i stadgan, avgöra i
vilken omfattning och form kapitalet skall betalas in.

Med avvikelse från artikel 28.3 i stadgan, skall centralban-
kerna i medlemsstater med undantag enligt artikel 48 inte
betala in sitt tecknade kapital, såvida inte ECB:s allmänna

råd, med en majoritet som representerar åtminstone två
tredjedelar av ECB:s tecknade kapital och minst hälften av
andelsägarna, beslutar att en minimiprocentandel måste
betalas in som bidrag till ECB:s driftskostnader. Enligt
protokollet (nr 11) om vissa bestämmelser angående Före-
nade kungariket Storbritannien och Nordirland skall
Bank of England betala in sin tecknade andel av ECB:s
kapital som bidrag till ECB:s driftkostnader på samma
grunder som centralbankerna i medlemsstater med
undantag.

ECB:s kapital skall således endast betalas in av centralban-
kerna i de medlemsstater som inför den gemensamma
valutan.

HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den omfattning i vilken kapital skall betalas in

1.1 Det kapital som tecknats av de nationella centralban-
kerna i de medlemsstater som inför den gemensamma
valutan, och vilket skall beräknas efter den fördelnings-
nyckel som bestämts enligt artikel 29 i stadgan, skall
betalas in i sin helhet. Beloppen förfaller till betalning
den 1 juni 1998.

1.2 Bilagan till detta beslut anger de belopp som gäller
för var och en av dessa nationella centralbanker.

Artikel 2

Den form i vilken kapitalet skall betalas in

2.1 Belopp som de nationella centralbankerna skall
betala till ECB, och som motsvarar deras tecknade andel
av ECB:s kapital, skall så långt möjligt kvittas i förhål-
lande till återbetalning av deras respektive bidrag till
EMI:s finansiella resurser, och kommer att utgöra betal-
ning för deras tecknade kapital i ECB.

(1) EGT L 154, 28.5.1998, s. 33.
(2) Se sida 31 i denna tidning.
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2.2 Utöver betalningarna i enlighet med punkt 2.1 ovan
skall de nationella centralbankerna i de medlemsstater
som inför den gemensamma valutan betala in resterande
del av sitt tecknade kapital genom en överföring i ecu till
det eller de konton som direktionen anger den 1 juli
1998.

2.3 De nationella centralbankerna i de medlemsstater
som inför den gemensamma valutan skall betala ränta för
utestående belopp enligt den månatliga räntesatsen för

officiella nettopositioner i ecu, tillämpad som enkel ränta
för perioden 1 juni 1998 till 1 juli 1998. Upplupen ränta
skall betalas den 1 juli 1998 i form av en enda efterskotts-
inbetalning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juni 1998.

ECB:s ordförande

Willem F. DUISENBERG



SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning14. 1. 1999 L 8/35

(i ecu)

Fördelningsnyckel Tecknat kapital Belopp som skall betalas Bidrag till EMI:s resurser Att betala den 1 juli
1998

BILAGA

ECB:S FÖRDELNINGSNYCKEL

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique

2,8885 % 144 425 000 144 425 000 17 235 643 127 189 357

Deutsche Bundesbank 24,4096 % 1 220 480 000 1 220 480 000 138 808 404 1 081 671 596

Banco de España 8,8300 % 441 500 000 441 500 000 54 476 907 387 023 093

Banque de France 16,8703 % 843 515 000 843 515 000 104 644 800 738 870 200

Central Bank of Ireland 0,8384 % 41 920 000 41 920 000 4 924 381 36 995 619

Banca d’Italia 14,9616 % 748 080 000 748 080 000 97 565 912 650 514 088

Banque centrale du Luxembourg 0,1469 % 7 345 000 7 345 000 923 360 6 421 640

De Nederlandsche Bank 4,2796 % 213 980 000 213 980 000 26 161 252 187 818 748

Österreichische Nationalbank 2,3663 % 118 315 000 118 315 000 14 162 957 104 152 043

Banco de Portugal 1,9250 % 96 250 000 96 250 000 11 387 902 84 862 098

Suomen Pankki 1,3991 % 69 955 000 69 955 000 10 160 382 59 794 618

78,9153 % 3 945 765 000 3 945 765 000 480 451 900 3 465 313 100

ECB:s totala tecknade kapital: 5 000 000 000


