
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 15 december 2006

om fastställande av åtgärder för de deltagande nationella centralbankernas inbetalning av Europeiska
centralbankens kapital

(ECB/2006/22)

(2007/43/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/2004/6 av den 22 april 2004 om
fastställande av åtgärder för att deltagande nationella
centralbanker skall kunna betala in Europeiska central-
bankens kapital (1) fastställdes hur och i vilken omfattning
de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
infört euron (nedan kallade ”deltagande nationella central-
banker”) skulle betala in Europeiska centralbankens (ECB)
kapital den 1 maj 2004.

(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 fördelningsnyckeln för
teckning av Europeiska centralbankens kapital (2) med
verkan från och med den 1 januari 2007, de nya vikter
som tilldelas de nationella centralbanker som blir en del av
ECBS den 1 januari 2007 i fördelningsnyckeln för teckning
av ECB:s utvidgade kapital (nedan kallade ”vikter i fördel-
ningsnyckeln” 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/2004/6 skall upphöra
att gälla den 1 januari 2007, samt fastställa hur och i vilken
omfattning de deltagande nationella centralbankerna skall
betala in ECB:s kapital med verkan från och med den 1
januari 2007.

(5) Enligt artikel 1 i rådets beslut 2006/495/EG av den 11 juli
2006 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om
Sloveniens införande av den gemensamma valutan den 1
januari 2007 (3) skall Sloveniens undantag enligt artikel 4 i
2003 års anslutningsakt (4) upphävas från och med den 1
januari 2007.

(6) I enlighet med beslut ECB/2006/30 av den 30 december
2006 om Banka Slovenijes inbetalning av kapital, dess
överföring av reservtillgångar och bidrag till Europeiska
centralbankens reserver och avsättningar (5) är Banka
Slovenije skyldig att, med beaktande av den utvidgade
fördelningsnyckeln, betala in den återstående delen av sin
tecknade andel i ECB:s kapital med verkan från och med
den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalat kapital

Var och en av de deltagande nationella centralbankerna skall
betala in hela sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan
från och med 1 januari 2007. Med beaktande av de vikter i
fördelningsnyckeln som framgår av artikel 2 i beslut ECB/
2006/21 skall var och en av de deltagande nationella central-
bankerna med verkan från och med den 1 januari 2007 betala in
det belopp som anges vid sidan av dess namn i tabellen nedan.

Deltagande nationell centralbank (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

31.1.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 24/3

(1) EUT L 205, 9.6.2004, s. 7.
(2) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.
(3) EUT L 195, 15.7.2006, s. 25.
(4) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33. (5) Se sidan 17 i detta nummer av EUT.



Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

1. Med beaktande av att var och en av de deltagande nationella
centralbankerna, med undantag av Banka Slovenije, redan har
betalat in sin fulla andel av ECB:s tecknade kapital såsom detta
fastställts fram till den 31 december 2006 enligt beslut ECB/
2004/6, skall var och en av dessa deltagande nationella
centralbanker, med undantag av Banka Slovenije, antingen
överföra ett ytterligare belopp till ECB eller, allt efter omständig-
heterna, motta ett belopp från ECB för att komma till de belopp
som anges i tabellen i artikel 1. Banka Slovenijes inbetalning
bestäms av beslut ECB/2006/30.

2. Alla överföringar enligt denna artikel skall ske i enlighet med
vad som anges i beslut ECB/2006/23 av den 15 december 2006
om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska central-
bankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om
ändring av inbetalat kapital (1).

Artikel 3

Slutbestämmelser

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

2. Beslut ECB/2004/6 skall upphöra att gälla den 1 januari
2007.

3. Hänvisningar till beslut ECB/2004/6 skall gälla som hänvis-
ningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 december 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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