
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2006

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

(ΕΚΤ/2006/22)

(2007/43/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 28.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/2004/6, της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με
τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του
κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις
συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (1), καθόρισε πώς
και σε ποια έκταση οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των
κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής
«συμμετέχουσες ΕθνΚΤ») είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν
το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την 1η
Μαΐου 2004.

(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 από την 1η Ιανουαρίου
2007 την απόφαση ΕΚΤ/2004/6 και να καθορίζει πώς και σε
ποια έκταση οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ έχουν την υποχρέωση να
καταβάλουν το κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2007.

(5) Το άρθρο 1 της απόφασης 2006/495/ΕΚ του Συμβουλίου, της
11ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος
2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από
τη Σλοβενία από την 1η Ιανουαρίου 2007 (3), προβλέπει ότι η
παρέκκλιση υπέρ της Σλοβενίας, η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 (4), καταργείται
με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(6) Σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2006/30, της 30ής
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη
μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και την εισφορά στα
αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά
λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την
Banka Slovenije (5), η Banka Slovenije έχει την υποχρέωση να
καταβάλει το υπόλοιπο του μεριδίου της στο εγγεγραμμένο
κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007,
λαμβανομένης υπόψη της διευρυμένης κλείδας κατανομής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ύψος και τρόπος καταβολής κεφαλαίου

Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει ολοσχερώς το μερίδιό 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 συμμετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει, με ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2007, το ποσό που αναγράφεται παραπλεύρως
της επωνυμίας της στον πίνακα που ακολουθεί:

Συμμετέχουσα ΕθνΚΤ (σε ευρώ)

Nationale Bank van België/Banque nationale de
Belgique

142 334 199,56

Deutsche Bundesbank 1 182 149 240,19

Τράπεζα της Ελλάδος 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

31.1.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24/3

(1) ΕΕ L 205 της 9.6.2004, σ. 7.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ L 195 της 15.7.2006, σ. 25.
(4) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33. (5) Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



Άρθρο 2

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου

1. Δεδομένου ότι κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, με εξαίρεση την
Banka Slovenije, έχει ήδη καταβάλει ολοσχερώς το μερίδιο
συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ ως είχε έως
την 31η Δεκεμβρίου 2006 βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2004/6,
καθεμία από αυτές, με εξαίρεση την Banka Slovenije, 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.
Η καταβολή κεφαλαίου από την Banka Slovenije ρυθμίζεται από την
απόφαση ΕΚΤ/2006/30.

2. 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/2004/6 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
2007.

3. Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2004/6 θεωρείται ότι γίνεται
στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου 2006.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET
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