
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 decembrie 2006

de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile
centrale naţionale neparticipante

(BCE/2006/26)

(2007/47/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 48,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/10 din 23 aprilie 2004 de stabilire a
măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naţionale
neparticipante (1), stabileşte cota procentuală din sub-
scrierile la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) pe care
băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care
nu au adoptat moneda euro la 1 mai 2004 aveau obligaţia
să o verse la 1 mai 2004 cu titlu de contribuţie la costurile
operaţionale ale BCE.

(2) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea
Europeană şi a intrării respectivelor BCN în Sistemul
European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 ianuarie 2007,
Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind
cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de
repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale
Europene (2) stabileşte de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi
atribuite fiecărei bănci centrale naţionale care va fi membră
a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiţie pentru
capitalul majorat al BCE (denumite în continuare „ponderi
în grila de repartiţie pentru capital“ şi, respectiv, „grila de
repartiţie pentru capital“).

(3) Începând cu 1 ianuarie 2007 capitalul subscris al BCE este
de 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Grila extinsă de repartiţie pentru capital impune adoptarea
unei noi decizii BCE de abrogare, începând cu 1 ianuarie
2007, a Deciziei BCE/2004/10 şi de stabilire a cotei
procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN ale
statelor membre care nu adoptă moneda euro la 1 ianuarie
2007 (denumite în continuare „BCN neparticipante“) au
obligaţia să o verse de la 1 ianuarie 2007.

(5) Având în vedere articolul 3.5 şi articolul 6.6 din
Regulamentul intern al Consiliului general al Băncii
Centrale Europene, guvernatorii Bulgarian National Bank
şi Băncii Naţionale a României au avut ocazia să formuleze
observaţii cu privire la prezenta decizie înaintea adoptării
acesteia,

DECIDE:

Articolul 1

Valoarea şi forma capitalului vărsat

Fiecare BCN neparticipantă varsă 7 % din cota sa din capitalul
subscris al BCE de la 1 ianuarie 2007. Ţinând cont de ponderile
în grila de repartiţie pentru capital descrise la articolul 2 din
Decizia BCE/2006/21, fiecare BCN neparticipantă varsă la 1
ianuarie 2007 suma indicată în dreptul numelui său în următorul
tabel:

BCN neparticipante (EUR)

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

Central Bank of Cyprus 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
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Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1) Având în vedere că fiecare BCN neparticipantă, cu excepţia
Bulgarian National Bank şi a Băncii Naţionale a României, a
vărsat deja 7 % din cota sa din capitalul subscris al BCE la 31
decembrie 2006 în temeiul Deciziei BCE/2004/10, fiecare dintre
ele, cu excepţia Bulgarian National Bank şi a Băncii Naţionale a
României, trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE,
fie să primească înapoi o anumită sumă din partea BCE, după
caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul din
articolul 1.

(2) Bulgarian National Bank şi Banca Naţională a României
transferă către BCE suma indicată în dreptul numelor lor în
tabelul din articolul 1.

(3) Toate transferurile în temeiul prezentului articol se
efectuează în conformitate cu Decizia BCE/2006/23 din 15
decembrie 2006 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind

transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între
băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (1).

Articolul 3

Dispoziţii finale

(1) Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

(2) Decizia BCE/2004/10 se abrogă de la 1 ianuarie 2007.

(3) Trimiterile la Decizia BCE/2004/10 se interpretează ca fiind
la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 decembrie 2006.

Preşedintele BCE

Jean-Claude TRICHET
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