
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 18 december 2003

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

(ECB/2003/19)

(2004/45/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 48 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/1998/14 av den 1 december 1998
avseende fastställandet av de åtgärder som behövs för att
de nationella centralbankerna i icke-deltagande medlems-
stater skall kunna betala in sina andelar av Europeiska
centralbankens kapital (1) fastställdes de procentsatser av
den Europeiska centralbankens (ECB) tecknade kapital
som skulle betalas in som ett bidrag till ECB:s driftskost-
nader av de nationella centralbankerna i medlemsstater
som inte avsåg att införa euron den 1 januari 1999.

(2) Genom beslut ECB/2003/17 av den 18 december 2003
om de nationella centralbankernas procentandelar i
fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska central-
bankens kapital (2) ändras från och med den 1 januari
2004 de vikter som tilldelas de nationella centralban-
kerna i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital
(nedan kallade ”vikter i fördelningsnyckeln” och ”fördel-
ningsnyckel”).

(3) ECB måste på grund av den ändrade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/1998/14 skall
upphöra att gälla från och med den 1 januari 2004 samt
fastställa de procentsatser av ECB:s tecknade kapital som
skall betalas in den 1 januari 2004 av de nationella cen-
tralbankerna i de medlemsstater som inte kommer att ha
infört euron den 1 januari 2004 (nedan kallade ”icke-
deltagande nationella centralbanker”).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalning av kapital

Var och en av de icke-deltagande nationella centralbankerna
skall betala in 5 % av sin tecknade andel av ECB:s kapital den 1
januari 2004. I enlighet med vikterna i fördelningsnyckeln i
artikel 2 i beslut ECB/2003/17 skall därför var och en av de

icke-deltagande nationella centralbankerna den 1 januari 2004
betala in det belopp som anges vid sidan av dess namn i
tabellen nedan.

Icke-deltagande nationell centralbank

— Danmarks Nationalbank: 4 304 000 euro

— Sveriges riksbank: 6 659 000 euro

— Bank of England: 39 941 000 euro

Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

Var och en av de icke-deltagande nationella centralbankerna
har redan betalat in 5 % av sin andel av ECB:s tecknade kapital
den 1 juni 1998 enligt beslut ECB/1998/14. En icke-deltagande
nationell centralbank skall därför antingen överföra ytterligare
belopp till ECB eller omvänt, skall ECB återföra belopp till den
icke-deltagande nationella centralbanken, allt efter omständig-
heterna, 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/2003/20 av den 18
december 2003 om villkoren för överlåtelse av andelar i Euro-
peiska centralbankens kapital mellan de nationella centralban-
kerna och om ändring av inbetalat kapital (3).

Artikel 3

Slutbestämmelser

1. Beslut ECB/1998/14 skall upphöra att gälla från och med
den 1 januari 2004.

2. Detta beslut träder i kraft den 19 december 2003.

3. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens offici-
ella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2003.

På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET
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