
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

(ΕΚΤ/2006/26)

(2007/47/ΕΚ)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 48,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/2004/10, της 23ης Απριλίου 2004, σχετικά
με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του
κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη
συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (1), καθόρισε το
ποσοστό της εγγραφής στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που την 1η Μαΐου 2004
δεν θα είχαν υιοθετήσει το ευρώ είχαν την υποχρέωση να
καταβάλουν την 1η Μαΐου 2004 ως συμβολή στις δαπάνες
λειτουργίας της ΕΚΤ.

(2) Ενόψει της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ένταξης των οικείων ΕθνΚΤ στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) την 1η
Ιανουαρίου 2007, η απόφαση ΕΚΤ/2006/21, της 15ης
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων
συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα
κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (2), καθορίζει, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2007, τις νέες σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής για την
εγγραφή στο αυξημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, οι οποίες
αποδίδονται στις ΕθνΚΤ που θα είναι μέλη του ΕΣΚΤ την 1η
Ιανουαρίου 2007 (εφεξής «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής»
και «κλείδα κατανομής» αντίστοιχα).

(3) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, το εγγεγραμμένο
κεφάλαιο της ΕΚΤ θα ανέρχεται σε 5 760 652 402,58 ευρώ.

(4) Η διευρυμένη κλείδα κατανομής απαιτεί την έκδοση νέας
απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί την απόφαση
ΕΚΤ/2004/10 από την 1η Ιανουαρίου 2007 και να καθορίζει
το ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ, το οποίο
οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν θα έχουν υιοθετήσει το
ευρώ έως την 1η Ιανουαρίου 2007 (εφεξής «μη συμμετέχουσες
ΕθνΚΤ») έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν με ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2007.

(5) Λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 3.5 και 6.6 του εσωτερικού
κανονισμού του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, οι διοικητές της Bulgarian National
Bank και της Banca Naţională a României είχαν την ευκαιρία
να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα απόφαση
πριν από την έκδοση αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ύψος και τρόπος καταβολής κεφαλαίου

Κάθε μη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει το 7 % του μεριδίου της
στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2007. Λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων στην κλείδα
κατανομής που περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/
2006/21, κάθε μη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει, με ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2007, το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως
της επωνυμίας της στον πίνακα που ακολουθεί:

Μη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ (σε ευρώ)

Bulgarian National Bank 3 561 868,99

Česká národní banka 5 597 049,87

Danmarks Nationalbank 6 104 332,92

Eesti Pank 686 727,37

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 503 653,84

Latvijas Banka 1 134 330,06

Lietuvos bankas 1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank 5 299 051,33

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 250 818,81

Narodowy Bank Polski 19 657 419,83

Banca Naţională a României 10 156 951,89

Národná banka Slovenska 2 727 956,95

Sveriges riksbank 9 400 866,26

Bank of England 56 187 041,67

31.1.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24/15

(1) ΕΕ L 205 της 9.6.2004, σ. 19.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου

1. Δεδομένου ότι κάθε μη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, με εξαίρεση την
Bulgarian National Bank και την Banca Naţională a României, έχει
ήδη καταβάλει το 7 % του μεριδίου της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο
της ΕΚΤ ως είχε έως την 31 Δεκεμβρίου 2006 βάσει της απόφασης
ΕΚΤ/2004/10, καθεμία από αυτές, με εξαίρεση την Bulgarian
National Bank και την Banca Naţională a României, είτε
μεταβιβάζει ένα συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ είτε λαμβάνει
ένα ποσό από την ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να
προκύψουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του άρθρου 1.

2. Η Bulgarian National Bank και η Banca Naţională a României
μεταβιβάζουν στην ΕΚΤ το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως της
επωνυμίας τους στον πίνακα του άρθρου 1.

3. Όλες οι δυνάμει του παρόντος άρθρου μεταβιβάσεις
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2006/23, της
15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών
διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για
την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (1).

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2007.

2. H απόφαση ΕΚΤ/2004/10 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
2007.

3. Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2004/10 θεωρείται ότι
γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 18 Δεκεμβρίου 2006.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET

L 24/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2007

(1) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


