
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 22 april 2004

om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in
Europeiska centralbankens kapital

(ECB/2004/6)

(2004/503/EG)

ECB‐RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 28.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/2003/18 av den 18 december 2003
om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella
centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralban‐
kens kapital (1) fastställdes hur och i vilken omfattning de
nationella centralbankerna i de medlemsstater som infört
euron (nedan kallade ”deltagande nationella centralban‐
ker”) skulle betala in Europeiska centralbankens (ECB) kapi‐
tal den 1 januari 2004.

(2) Mot bakgrund av att Republiken Tjeckien, Republiken Est‐
land, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republi‐
ken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slova‐
kien ansluter sig till Europeiska unionen och att deras res‐
pektive nationella centralbanker blir en del av Europeiska
centralbankssystemet (ECBS) den 1 maj 2004 fastställs
genom beslut ECB/2004/5 av den 22 april 2004 om de
nationella centralbankernas procentandelar i fördelnings‐
nyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapi‐
tal (2) med verkan från och med den 1 maj 2004, de vikter
som tilldelas de deltagande nationella centralbankerna i
fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s utvidgade kapi‐
tal (nedan kallade ”vikter i fördelningsnyckeln” respektive
”fördelningsnyckeln”).

(3) Från och med den 1 maj 2004 kommer ECB:s tecknade
kapital att uppgå till 5 564 669 247,19 euro.

(4) ECB måste på grund av den utvidgade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2003/18 skall upp‐
höra att gälla från och med den 1 maj 2004 samt fastställa
hur och i vilken omfattning de deltagande nationella cen‐
tralbankerna skall betala in ECB:s kapital den 1 maj 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalat kapital

Var och en av de deltagande nationella centralbankerna skall
betala in hela sin tecknade andel av ECB:s kapital den 1 maj 2004.
Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som framgår av
artikel 2 i beslut ECB/2004/5 skall var och en av de deltagande
nationella centralbankerna därför den 1 maj 2004 betala in det
belopp som anges vid sidan av dess namn i tabellen nedan.

Deltagande nationell centralbank (euro)

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique 141 910 195,14

Deutsche Bundesbank 1 176 170 750,76

Bank of Greece 105 584 034,30

Banco de España 432 697 551,32

Banque de France 827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Autho‐
rity of Ireland 51 300 685,79

Banca d’Italia 726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg 8 725 401,38

De Nederlandsche Bank 222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank 115 745 120,34

Banco de Portugal 98 233 106,22

Suomen Pankki 71 711 892,59

Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

Var och en av de deltagande nationella centralbankerna har redan
betalat in sin andel av ECB:s tecknade kapital såsom detta fast‐
ställts fram till den 30 april 2004 enligt beslut ECB/2003/18. En
deltagande nationell centralbank skall därför antingen överföra ett
ytterligare belopp till ECB eller omvänt skall ECB, allt efter
omständigheterna, återföra ett belopp till den deltagande natio‐
nella centralbanken så att resultatet överensstämmer med de
belopp som anges i tabellen i artikel 1. Dessa överföringar skall
ske i enlighet med vad som anges i beslut ECB/2004/7 av den
22 april 2004 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europe‐
iska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna
samt om ändring av inbetalat kapital (3).
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Artikel 3

Slutbestämmelser

1. Detta beslut träder i kraft den 23 april 2004.

2. Beslut ECB/2003/18 skall upphöra att gälla från och med
den 1 maj 2004.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 22 april 2004.

Jean‐Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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