
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 18 december 2006

om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av Europeiska
centralbankens kapital

(ECB/2006/26)

(2007/47/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

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

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/2004/10 av den 23 april 2004 om
fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella
centralbanker skall kunna betala in Europeiska central-
bankens kapital (1) fastställdes den procentsats av den
tecknade andel av Europeiska centralbankens (ECB) kapital
som de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
inte avsåg att införa euron den 1 maj 2004 skulle betala in
den 1 maj 2004 som ett bidrag till ECB:s driftskostnader.

(2) Mot bakgrund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till
Europeiska unionen och att deras respektive nationella
centralbanker blir en del av Europeiska centralbanks-
systemet (ECBS) den 1 januari 2007, fastställs genom
beslut ECB/2006/21 av den 15 december 2006 om de
nationella centralbankernas procentandelar i fördelnings-
nyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapi-
tal (2) med verkan från och med den 1 januari 2007 de nya
vikter i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s utvidgade
kapital som tilldelas varje nationell centralbank som blir en
del av ECBS den 1 januari 2007 (nedan kallade ”vikter i
fördelningsnyckeln” respektive ”fördelningsnyckeln”).

(3) Från och med den 1 januari 2007 kommer ECB:s tecknade
kapital att uppgå till 5 760 652 402,58 euro.

(4) ECB måste på grund av den utvidgade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2004/10 skall
upphöra att gälla den 1 januari 2007 samt fastställa den
procentsats av ECB:s tecknade kapital som de nationella
centralbankerna i de medlemsstater som inte kommer att
ha infört euron den 1 januari 2007 (nedan kallade ”icke-
deltagande nationella centralbanker”) skall betala in med
verkan från och med den 1 januari 2007.

(5) Med beaktande av artiklarna 3.5 och 6.6 i arbetsordningen
för Europeiska centralbankens allmänna råd har central-
bankscheferna för Bulgarian National Bank och Banca
Naţională a României haft möjlighet att lämna synpunkter
på det här beslutet innan det antogs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalt kapital

Varje icke-deltagande nationell centralbank skall betala in 7 % av
sin tecknade andel i ECB:s kapital med verkan från och med den
1 januari 2007. Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln
som framgår av artikel 2 i beslut ECB/2006/21 skall varje icke-
deltagande nationell centralbank med verkan från och med den 1
januari 2007 betala in det belopp som anges vid sidan av dess
namn i tabellen:

Icke-deltagande nationell centralbank (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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Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

1. Med beaktande av att de icke-deltagande nationella central-
bankerna, med undantag av Bulgarian National Bank och Banca
Naţională a României redan har betalat in 7 % av sin andel i
ECB:s tecknade kapital såsom detta fastställts fram till den 31
december 2006 enligt beslut ECB/2004/10, skall var och en av
dessa nationella centralbanker, med undantag av Bulgarian
National Bank och Banca Naţională a României, antingen
överföra ett ytterligare belopp till ECB eller motta ett belopp
från ECB, allt efter omständigheterna, för att komma till de
belopp som anges i tabellen i artikel 1.

2. Bulgarian National Bank och Banca Naţională a României
skall till ECB överföra det belopp som anges vid sidan av deras
namn i tabellen i artikel 1.

3. Alla överföringar enligt denna artikel skall göras i överens-
stämmelse med vad som anges i beslut ECB/2006/23 av den 15
december 2006 om villkoren för överlåtelse av andelar i

Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella central-
bankerna samt om ändring av inbetalat kapital (1).

Artikel 3

Slutbestämmelser

1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Beslut ECB/2004/10 skall upphöra att gälla den 1 januari
2007.

3. Hänvisningar till beslut ECB/2004/10 skall gälla som
hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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