
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 

av den 21 juni 2013 

om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in 
Europeiska centralbankens kapital 

(ECB/2013/19) 

(2013/361/EU) 

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) I beslut ECB/2008/24 av den 12 december 2008 om 
fastställande av åtgärder för de deltagande nationella cen
tralbankernas inbetalning av Europeiska centralbankens 
kapital ( 1 ) fastställs hur och i vilken omfattning de natio
nella centralbankerna i de medlemsstater som har euron 
som valuta (nedan kallade nationella centralbanker i eu
roområdet) är skyldiga att betala in Europeiska centralban
kens (ECB) kapital den 1 januari 2009. Beslut 
ECB/2008/24 kompletterades av beslut ECB/2010/27 
den 13 december 2010 om hur de nationella central
bankerna i medlemsstater som har euron som valuta 
ska betala in ökningen av Europeiska centralbankens ka
pital ( 2 ). 

(2) Mot bakgrund av Kroatiens anslutning till Europeiska 
unionen och att dess nationella centralbank, Hrvatska 
narodna banka, blir en del av Europeiska centralbanks
systemet den 1 juli 2013, fastställer beslut ECB/2013/17 
av den 21 juni 2013 om de nationella centralbankernas 
procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Eu
ropeiska centralbankens kapital ( 3 ) med verkan från och 
med 1 juli 2013, i enlighet med artikel 29.1 i ECBS- 
stadgan, de nya vikter som tilldelas var och en av unio
nens nationella centralbanker i fördelningsnyckeln (nedan 
kallade vikter i fördelningsnyckeln). 

(3) Från och med den 1 juli 2013 kommer ECB:s tecknade 
kapital att uppgå till 10 825 007 069,61 euro. 

(4) ECB måste på grund av den utvidgade fördelningsnyckeln 
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2008/24 och be
slut ECB/2010/27 ska upphöra att gälla från och med 
den 1 juli 2013, samt fastställa hur och i vilken omfatt
ning centralbankerna i euroområdet ska betala in ECB:s 
kapital med verkan från och med den 1 juli 2013. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Omfattning och form av tecknat och inbetalat kapital 

Varje centralbank i euroområdet ska betala in hela sin tecknade 
andel av ECB:s kapital med verkan från den 1 juli 2013. 

Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som framgår 
av artikel 2 i beslut ECB/2013/17 ska var och en av central
bankerna i euroområdet ha det sammanlagda tecknade och 
inbetalda kapital som anges efter bankens namn i tabellen ne
dan. 

Centralbank i euroområdet EUR 

Nationale Bank van België/Banque Na
tionale 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 Centrali 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 

Ändring av inbetalat kapital 

1. Med beaktande av att varje centralbank i euroområdet 
redan har betalat hela sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom 
detta fastställts fram till den 30 juni 2013 enligt beslut 
ECB/2008/24 och beslut ECB/2010/27, ska var och en av 
dem antingen överföra ett ytterligare belopp till ECB eller erhålla 
ett belopp från ECB, så att de belopp som framgår av tabellen i 
artikel 1 uppnås. 

2. Alla överföringar enligt denna artikel ska göras i enlighet 
med vad som anges i beslut ECB/2013/18 av den 21 juni 2013 
om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralban
kens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om änd
ring av inbetalat kapital ( 1 ). 

Artikel 3 

Ikraftträdande och upphävande 

1. Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2013. 

2. Beslut ECB/2008/24 och beslut ECB/2010/27 ska upphöra 
att gälla från och med den 1 juli 2013. 

3. Hänvisningar till besluten ECB/2008/24 och ECB/2010/27 
ska anses som hänvisningar till det här beslutet. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 juni 2013. 

Mario DRAGHI 
ECB:s ordförande
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