
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 12 december 2008

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

(ECB/2008/24)

(2009/54/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut ECB/2006/22 av den 15 december 2006
om fastställande av åtgärder för de deltagande nationella
centralbankernas inbetalning av Europeiska centralban
kens kapital (1) fastställdes hur och i vilken omfattning
de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
infört euron (nedan kallade deltagande nationella central
banker) var skyldiga att betala in till Europeiska central
bankens (ECB) kapital den 1 januari 2007.

(2) Genom beslut ECB/2008/23 av den 12 december 2008
om de nationella centralbankernas procentandelar i för
delningsnyckeln för teckning av Europeiska centralban
kens kapital (2) ändras nyckeln för teckning av ECB:s
kapital (nedan kallad fördelningsnyckel) i enlighet med ar
tikel 29.3 i ECBS-stadgan och, med verkan från den
1 januari 2009, tilldelas varje nationell centralbank nya
vikter i den ändrade fördelningsnyckeln (nedan kallade
vikter för fördelningsnyckeln).

(3) ECB:s tecknade kapital uppgår till 5 760 652 402,58
euro.

(4) ECB måste på grund av den ändrade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2006/22 ska upp
höra att gälla från och med den 1 januari 2009, samt
fastställa hur och i vilken omfattning de deltagande na
tionella centralbankerna ska betala in ECB:s kapital med
verkan från och med den 1 januari 2009.

(5) Enligt artikel 1 i rådets beslut 2008/608/EG av den 8 juli
2008 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Slova

kiens införande av den gemensamma valutan den 1 janu
ari 2009 (3) uppfyller Slovakien de nödvändiga kriterierna
för införande av euron och dess undantag enligt artikel 4
i 2003 års anslutningsakt (4) kommer att upphävas med
verkan från och med den 1 januari 2009.

(6) Enligt beslut ECB/2008/33 av den 31 december 2008
om Národná banka Slovenskas inbetalning av kapital,
dess överföring av reservtillgångar och bidrag till Euro
peiska centralbankens reserver och avsättningar (5) har
Národná banka Slovenska en skyldighet att, med beak
tande av den utvidgade fördelningsnyckeln, betala in den
återstående delen av sin tecknade andel av ECB:s kapital
med verkan från den 1 januari 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och omfattning av inbetalat kapital

Varje deltagande nationell centralbank ska betala in hela sin
tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den 1 januari
2009. Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som
framgår av artikel 2 i beslut ECB/2008/23 ska var och en av
de deltagande nationella centralbankerna med verkan från och
med den 1 januari 2009 betala in det belopp som anges efter
bankens namn i tabellen nedan.

Deltagande nationell centralbank (EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Autho
rity of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece 113 191 059,06

Banco de España 478 364 575,51
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Deltagande nationell centralbank (EUR)

Banque de France 819 233 899,48

Banca d’Italia 719 885 688,14

Central Bank of Cyprus 7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75

Bank Centrali ta’ Malta – Central Bank of
Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank 229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank 111 854 587,70

Banco de Portugal 100 834 459,65

Banka Slovenije 18 941 025,10

Národná banka Slovenska 39 944 363,76

Finlands Bank 72 232 820,48

Artikel 2

Ändring av inbetalat kapital

1. Med beaktande av att alla deltagande nationella central
banker med undantag av Národná banka Slovenska redan har
betalat in hela sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta
fastställts fram till den 31 december 2008 enligt be-
slut ECB/2006/22, ska var och en av dessa nationella central
banker, med undantag av Národná banka Slovenska, antingen

överföra ett ytterligare belopp till ECB eller erhålla ett belopp
från ECB, så att de belopp som framgår av tabellen i artikel 1
kan uppnås. Národná banka Slovenskas inbetalning av kapital
regleras i beslut ECB/2008/33.

2. Alla överföringar enligt denna artikel ska ske i enlighet
med beslut ECB/2008/25 av den 12 december 2008 om vill
koren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens
kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring
av inbetalat kapital (1).

Artikel 3

Slutbestämmelser

1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Beslut ECB/2006/22 ska upphöra att gälla den 1 januari
2009.

3. Hänvisningar till beslut ECB/2006/22 ska anses som hän
visningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 12 december 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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