
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 

af 21. juni 2013 

om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i 
medlemsstater, der har euroen som valuta 

(ECB/2013/19) 

(2013/361/EU) 

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR — 

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter 
»ESCB-statutten«), særlig artikel 28.3, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Afgørelse ECB/2008/24 af 12. december 2008 om fast
sættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de 
deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den 
Europæiske Centralbanks kapital ( 1 ) fastlagde, hvordan 
og i hvilket omfang de nationale centralbanker i de 
medlemsstater, har euroen som valuta, (herefter »natio
nale centralbanker i euroområdet«) havde pligt til at 
indbetale Den Europæiske Centralbanks (ECB's) kapital 
den 1. januar 2009. Afgørelse ECB/2008/24 blev 
suppleret af afgørelse ECB/2010/27 af 13. december 
2010 om indbetaling af udvidelsen af Den Europæiske 
Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i 
medlemsstater, der har euroen som valuta ( 2 ). 

(2) Som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union og det faktum, at dens nationale centralbank, 
Hrvatska narodna banka, bliver en del af Det Europæiske 
System af Centralbanker den 1. juli 2013, bestemmer 
afgørelse ECB/2013/17 af 21. juni 2013 om de nationale 
centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalind
skud i Den Europæiske Centralbank ( 3 ) justeringen af 
fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (herefter »for
delingsnøglen«) i overensstemmelse med artikel 29.1 i 
ESCB-statutten og fastsætter med virkning fra den 
1. juli 2013 de nye vægte, som hver af de nationale 
centralbanker i Unionen tillægges i fordelingsnøglen (her
efter »fordelingsnøglevægtene«). 

(3) ECB’s indskudte kapital udgør 10 825 007 069,61 EUR 
fra den 1. juli 2013. 

(4) Udvidelsen af ECB's fordelingsnøgle nødvendiggør, at 
ECB vedtager en ny afgørelse, som ophæver afgørelse 
ECB/2008/24 og ECB/2010/27 med virkning fra den 
1. juli 2013, og som fastsætter hvordan og i hvilket 

omfang de nationale centralbanker i euroområdet har 
pligt til at indbetale ECB's kapital med virkning fra den 
1. juli 2013 — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Omfang og form af indskudt og indbetalt kapital 

Hver national centralbank i euroområdet indbetaler sit indskud i 
ECB's kapital fuldt ud den 1. juli 2013. 

I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet 
i artikel 2 i afgørelse ECB/2013/17 har hver enkelt national 
centralbank i euroområdet en samlet indskudt og indbetalt 
kapital svarende til det beløb, som er anført ud for dens navn 
i nedenstående tabel: 

National centralbank i euroområdet (EUR) 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Bank of Greece 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Central Bank of Cyprus 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta« Malta/Central Bank of 
Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06
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Artikel 2 

Justering af indbetalt kapital 

1. Da hver national centralbank i euroområdet allerede har 
indbetalt sin fulde andel af ECB's kapital som gældende indtil 
den 30. juni 2013 i overensstemmelse med afgørelse 
ECB/2008/24 og ECB/2010/27, skal enhver af dem enten over
føre et yderligere beløb til ECB eller modtage et beløb retur fra 
ECB, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der 
er angivet i tabellen i artikel 1. 

2. Alle omfordelinger i henhold til denne artikel foretages i 
overensstemmelse med afgørelse ECB/2013/18 af 21. juni 2013 
om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske 
Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker 
og justering af den indbetalte kapital ( 1 ). 

Artikel 3 

Ikrafttrædelse og ophævelse 

1. Denne afgørelse træder i kraft den 1. juli 2013. 

2. Afgørelse ECB/2008/24 og afgørelse ECB/2010/27 
ophæves med virkning fra den 1. juli 2013. 

3. Henvisninger til afgørelse ECB/2008/24 og ECB/2010/27 
skal forstås som henvisninger til denne afgørelse. 

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. juni 2013. 

Mario DRAGHI 
Formand for ECB
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