
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 15 december 2006

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten

(ECB/2006/22)

(2007/43/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 28.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit ECB/2004/6 van de Europese Centrale Bank van
22 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn
voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten (1) bepaalde in welke vorm en in
hoeverre de nationale centrale banken (NCB's) van de
lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna de „NCB's
van de deelnemende lidstaten” te noemen), op 1 mei 2004
het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) dienen te
storten.

(2) Aangezien Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 tot de
Europese Unie zullen toetreden en hun respectieve NCB's
met ingang van die datum deel gaan uitmaken van het
Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), bepaalt Besluit
ECB/2006/21 van de Europese Centrale Bank van
15 december 2006 inzake het procentuele aandeel van de
nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (2) met ingang van 1 januari 2007 de nieuwe, aan elke
op 1 januari 2007 aan het ESCB deelnemende NCB
toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor inschrijving
op het uitgebreide kapitaal van de ECB (hierna „wegingen in
de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeel-
sleutel” te noemen).

(3) Het geplaatste kapitaal van de ECB zal met ingang van
1 januari 2007 5 760 652 402,58 EUR bedragen.

(4) De uitgebreide kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling
van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/2004/6 met
ingang van 1 januari 2007 intrekt en bepaalt in welke vorm
en in hoeverre de NCB's van de deelnemende lidstaten op
1 januari 2007 het kapitaal van de ECB dienen te storten,

(5) Ingevolge artikel 1 van Beschikking 2006/495/EG van de
Raad van 11 juli 2006 overeenkomstig artikel 122, lid 2,
van het Verdrag betreffende de aanneming van de
eenheidsmunt door Slovenië op 1 januari 2007 (3), wordt
de in artikel 4 van het Toetredingsverdrag van 2003 (4)

bedoelde derogatie van Slovenië met ingang van 1 januari
2007 ingetrokken.

(6) Overeenkomstig Besluit ECB/2006/30 van de Europese
Centrale Bank van 30 december 2006 inzake de storting
van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de
bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese
Centrale Bank door Banka Slovenije (5) is Banka Slovenije
gehouden met ingang van 1 januari 2007 het resterende
aandeel van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB te
storten, waarbij rekening wordt gehouden met de uit-
gebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en vorm van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de deelnemende lidstaten stort op 1 januari 2007
haar inschrijving op het kapitaal van de ECB volledig. Rekening
houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals
vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2006/21, stort elke NCB
van de deelnemende lidstaten op 1 januari 2007 het naast haar
naam in de volgende tabel vermelde bedrag:

NCB van de deelnemende lidstaten (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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(1) PB L 205 van 9.6.2004, blz. 7.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 195 van 15.7.2006, blz. 25.
(4) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33. (5) Zie bladzijde 17 van dit Publicatieblad.



Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1. Gezien elke NCB van de deelnemende lidstaten, met
uitzondering van Banka Slovenije, reeds haar aandeel in het
geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft zoals van
toepassing tot en met 31 december 2006 op grond van Besluit
ECB/2004/6, zullen al deze centrale banken, met uitzondering
van Banka Slovenije, hetzij een additioneel bedrag aan de ECB
overmaken, of een bedrag terugkrijgen van de ECB, al naar
gelang de situatie, om uit te komen op de in de tabel in artikel 1
genoemde bedragen. De storting van kapitaal door Banka
Slovenije is geregeld in Besluit ECB/2006/30.

2. Alle overschrijvingen uit hoofde van dit artikel geschieden
overeenkomstig Besluit ECB/2006/23 van 15 december 2006
betreffende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht
van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank
tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het
gestorte kapitaal (1).

Artikel 3

Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

2. Bij deze wordt Besluit ECB/2004/6 met ingang van 1 januari
2007 ingetrokken.

3. Verwijzingen naar Besluit ECB/2004/6 gelden als verwijzin-
gen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 december 2006.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET
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(1) Zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad.


