
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 decembrie 2006

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

(BCE/2006/22)

(2007/43/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/6 din 22 aprilie 2004 de stabilire a
măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naţionale
participante (1) a stabilit modalitatea şi măsura în care
băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care
au adoptat moneda euro (denumite în continuare BCN
participante) erau supuse obligaţiei de vărsare a capitalului
Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 mai 2004.

(2) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea
Europeană şi a intrării respectivelor BCN în 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 BCN care va fi
membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiţie
pentru subscrierea la capitalul majorat al BCE (denumite în
continuare „ponderi în grila de repartiţie pentru capital“ şi,
respectiv, „grila de repartiţie pentru capital“).

(3) De la 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, începînd cu 1 ianuarie
2007, a Deciziei BCE/2004/6 şi de stabilire a modalităţii şi
a măsurii în care BCN participante sunt supuse obligaţiei de
vărsare a capitalului BCE începând cu 1 ianuarie 2007.

(5) În temeiul articolului 1 din Decizia 2006/495/CE a
Consiliului din 11 iulie 2006, în conformitate cu articolul
122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către
Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007 (3), derogarea
în favoarea Sloveniei prevăzută la articolul 4 din Actul de
aderare din 2003 (4) se abrogă începând cu 1 ianuarie
2007.

(6) În conformitate cu Decizia BCE/2006/30 din 30 decembrie
2006 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din
rezervele valutare şi contribuţia la rezervele şi provizioanele
Băncii Centrale Europene din partea Banka Slovenije (5),
Banka Slovenije este supusă obligaţiei de a vărsa cota
restantă din subscrierea sa la capitalul BCE începând cu 1
ianuarie 2007, luând în considerare grila extinsă de
repartiţie pentru capital,

DECIDE:

Articolul 1

Valoarea şi forma capitalului vărsat

Fiecare BCN participantă varsă integral 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 participantă varsă la 1
ianuarie 2007 suma indicată în dreptul numelui său în următorul
tabel:

BCN participante (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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Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1) Având în vedere că fiecare BCN participantă, cu excepţia
Banka Slovenije, a vărsat deja integral cota din capitalul subscris
al BCE la 31 decembrie 2006, în temeiul Deciziei BCE/2004/6,
fiecare dintre ele, cu excepţia Banka Slovenije, 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. Vărsarea
capitalului de către Banka Slovenije este reglementată prin
Decizia BCE/2006/30.

(2) Toate transferurile în temeiul prezentului articol se
efectuează în conformitate cu Decizia BCE/2006/23 din 15
decembrie 2006 de stabilire a termenilor şi a 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/2004/6 se abrogă de la 1 ianuarie 2007.

(3) Trimiterile la Decizia BCE/2004/6 se interpretează ca fiind
la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 decembrie 2006.

Preşedintele BCE

Jean-Claude TRICHET
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