
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 15. december 2008

om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale
centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital

(ECB/2008/28)

(2009/58/EF)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR
—

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »ESCB statutten«), særlig artikel 48, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Afgørelse ECB/2006/26 af 18. december 2006 om fast
læggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at
de nationale centralbanker i de ikke-deltagende medlems
stater kan indbetale deres kapitalandele i Den Europæiske
Centralbanks kapital (1), fastsatte den procentdel af kapi
talindskuddet i Den Europæiske Centralbank (ECB), som
de nationale centralbanker i de medlemsstater, som ikke
havde indført euroen den 1. januar 2007, havde pligt til
at indbetale den 1. januar 2007 som bidrag til ECB’s
driftsudgifter.

(2) Afgørelse ECB/2008/23 af 12. december 2008 om de
nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for
kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (2)
bestemmer justeringen af fordelingsnøglen for kapitalind
skud i ECB (i det følgende benævnt »kapitalfordelings
nøglen«) i overensstemmelse med artikel 29.3 i ESCB
statutten og fastsætter med virkning fra den 1. januar
2009 de nye vægte, som hver af de nationale central
banker tillægges i den ændrede fordelingsnøgle (i det
følgende benævnt »fordelingsnøglevægtene«).

(3) Den tegnede kapital i ECB udgør 5 760 652 402,58
EUR.

(4) Den ændrede fordelingsnøgle nødvendiggør, at ECB
vedtager en ny afgørelse, som ophæver afgørelse
ECB/2006/26 med virkning fra 1. januar 2009 og fast
sætter den procentdel af kapitalindskuddet i ECB, som de
nationale centralbanker i de medlemsstater, som ikke har
indført euroen den 1. januar 2009 (i det følgende
benævnt de »ikke-deltagende nationale centralbanker«),
har pligt til at indbetale med virkning fra den 1. januar
2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Omfang og form af indbetalt kapital

Hver enkelt ikke-deltagende national centralbank indbetaler 7 %
af sit kapitalindskud i ECB med virkning fra den 1. januar 2009.

Under hensyntagen til de fordelingsnøglevægte, der er angivet i
artikel 2 i afgørelse ECB/2008/23, indbetaler hver enkelt ikke-
deltagende national centralbank det beløb, som er anført ud for
den nationale centralbanks navn i nedenstående tabel, med virk
ning fra den 1. januar 2009:

Ikke-deltagende national centralbank (EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National
Bank)

3 502 591,87

Česká národní banka 5 835 771,31

Danmarks Nationalbank 5 982 149,49

Eesti Pank 721 809,75

Latvijas Banka 1 144 007,96

Lietuvos bankas 1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank 5 587 371,98

Narodowy Bank Polski 19 740 488,44

Banca Națională a României 9 937 989,49

Sveriges Riksbank 9 106 093,68

Bank of England 58 539 980,14

Artikel 2

Justering af den indbetalte kapital

1. Da hver af de ikke-deltagende nationale centralbanker alle
rede har indbetalt 7 % af deres andel af den i ECB indskudte
kapital som gældende indtil den 31. december 2008 i henhold
til afgørelse ECB/2006/26, skal hver af dem enten overføre et
yderligere beløb til ECB, eller ECB skal tilbageføre et beløb til
dem, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der
er angivet i tabellen i artikel 1.

2. Alle overførsler i henhold til denne artikel foretages i over
ensstemmelse med afgørelse ECB/2008/25 af 12. december
2008, som fastsætter de nærmere vilkår for overførsler af Den
Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale
centralbanker og justering af den indbetalte kapital (3).
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Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

1. Afgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

2. Afgørelse ECB/2006/26 ophæves hermed med virkning fra den 1. januar 2009.

3. Henvisninger til afgørelse ECB/2006/26 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 15. december 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB
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