
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 15. prosince 2006

o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými
národními centrálními bankami

(ECB/2006/22)

(2007/43/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a
Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.3 tohoto
statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí ECB/2004/6 ze dne 22. dubna 2004 o
opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu
Evropské centrální banky zúčastněnými národními cen-
trálními bankami (1) stanovilo, jakým způsobem a v jaké
výši jsou národní centrální banky členských států, které
přijaly euro (dále jen „zúčastněné národní centrální banky“),
povinny dne 1. května 2004 splatit základní kapitál
Evropské centrální banky (ECB).

(2) S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k
Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich
národní centrální banky k 1. lednu 2007 stanou součástí
Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí
ECB/2006/21 ze dne 15. prosince 2006 o procentních
podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování
základního kapitálu Evropské centrální banky (2) stanoví s
účinkem od 1. ledna 2007 nové vážené podíly přidělené
každé národní centrální bance, která bude členem ESCB k
1. lednu 2007, v klíči pro upisování rozšířeného
základního kapitálu ECB (dále jen „vážené podíly v klíči
pro upisování základního kapitálu“ a „klíč pro upisování
základního kapitálu“).

(3) S účinkem od 1. ledna 2007 bude upsaný základní kapitál
ECB činit 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Rozšířený klíč pro upisování základního kapitálu vyžaduje
přijetí nového rozhodnutí ECB, které s účinkem od 1. ledna
2007 zruší rozhodnutí ECB/2004/6 a stanoví, jakým
způsobem a v jaké výši jsou zúčastněné národní centrální
banky povinny splatit základní kapitál ECB s účinkem od 1.
ledna 2007.

(5) Na základě článku 1 rozhodnutí Rady 2006/495/ES ze dne
11. července 2006 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o
přijetí jednotné měny Slovinskem ke dni 1. ledna 2007 (3)
se s účinkem od 1. ledna 2007 zrušuje výjimka ve prospěch
Slovinska podle článku 4 aktu o přistoupení z roku
2003 (4).

(6) Podle rozhodnutí ECB/2006/30 ze dne 30. prosince 2006
o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv
a příspěvku na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální
banky ze strany Banka Slovenije (5) je Banka Slovenije s
ohledem na rozšířený klíč pro upisování základního
kapitálu povinna s účinkem od 1. ledna 2007 splatit
zbývající část svého upsaného podílu na základním kapitálu
ECB,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Výše a způsob splacení základního kapitálu

Každá zúčastněná národní centrální banka splatí svůj upsaný
podíl na základním kapitálu ECB v plné výši s účinkem od 1.
ledna 2007. S ohledem na vážené podíly v klíči pro upisování
základního kapitálu stanovené v článku 2 rozhodnutí ECB/2006/
21 splatí každá zúčastněná národní centrální banka s účinkem
od 1. ledna 2007 částku, která je uvedena v následující tabulce
vedle názvu banky:

Zúčastněná národní centrální banka (v EUR)

Nationale Bank van België/Banque nationale de
Belgique

142 334 199,56

Deutsche Bundesbank 1 182 149 240,19

Bank of Greece 104 659 532,85

Banco de España 434 917 735,09

Banque de France 828 813 864,42

Central Bank and Financial Services Authority of
Ireland

51 183 396,60

Banca d'Italia 721 792 464,09

Banque centrale du Luxembourg 9 073 027,53

De Nederlandsche Bank 224 302 522,60

Oesterreichische Nationalbank 116 128 991,78

Banco de Portugal 98 720 300,22

Banka Slovenije 18 399 523,77

Suomen Pankki 71 708 601,11
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Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

1. Vzhledem k tomu, že každá zúčastněná národní centrální
banka, s výjimkou Banka Slovenije, již splatila v plné výši svůj
podíl na upsaném základním kapitálu ECB platný do 31.
prosince 2006 v souladu s rozhodnutím ECB/2004/6, každá z
těchto bank, s výjimkou Banka Slovenije, buď převede na ECB
dodatečnou částku, nebo od ECB obdrží částku zpět tak, aby bylo
dosaženo částek uvedených v tabulce v článku 1. Splacení
základního kapitálu ze strany Banka Slovenije upravuje rozhod-
nutí ECB/2006/30.

2. Všechny převody podle tohoto článku se provádějí podle
rozhodnutí ECB/2006/23 ze dne 15. prosince 2006 o
podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské
centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro
úpravu splaceného základního kapitálu (1).

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

2. Rozhodnutí ECB/2004/6 se zrušuje s účinkem od 1. ledna
2007.

3. Odkazy na rozhodnutí ECB/2004/6 se považují za odkazy
na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. prosince 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET
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