
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 

av den 21 juni 2013 

om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens 
kapital 

(ECB/2013/20) 

(2013/362/EU) 

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA BESLUT 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet 
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 47, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt artikel 47 i ECBS-stadgan behöver nationella cen
tralbanker i medlemsstater med undantag (nedan kallade 
nationella centralbanker utanför euroområdet) inte betala in 
sitt tecknade kapital, såvida inte det allmänna rådet med 
en majoritet av minst två tredjedelar av ECB:s tecknade 
kapital och minst hälften av andelsägarna beslutar att en 
minimiprocentsats ska betalas in som bidrag till ECB:s 
driftkostnader. 

(2) Av artikel 1 i beslut ECB/2010/28 av den 13 december 
2010 om hur nationella centralbanker utanför euroom
rådet ska betala in Europeiska centralbankens kapital ( 1 ) 
framgår att nationella centralbanker utanför euroområdet 
ska betala in 3,75 procent av sin andel i ECB:s tecknade 
kapital med verkan från den 29 december 2010. 

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

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

(5) ECB måste på grund av den utvidgade fördelningsnyckeln 
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2010/28 ska upp
höra att gälla från och med den 1 juli 2013, samt fast
ställa den procentsats av ECB:s tecknade kapital som de 
nationella centralbankerna utanför euroområdet ska be
tala in med verkan från och med den 1 juli 2013. 

(6) I enlighet med artikel 3.5 i arbetsordningen för Europe
iska centralbankens allmänna råd ( 3 ) har chefen för 

Hrvatska narodna banka getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter om det här beslutet innan det antogs. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Omfattning och form av tecknat och inbetalat kapital 

Varje centralbank utanför euroområdet ska betala in 3,75 pro
cent av sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den 
1 juli 2013. Med beaktande av de nya vikterna i fördelnings
nyckeln som framgår av artikel 2 i beslut ECB/2013/17 ska var 
och en av centralbankerna utanför euroområdet ha det sam
manlagda tecknade och inbetalda kapital som anges efter ban
kens namn i tabellen nedan. 

(EUR) 

Nationella centralbanker 
utanför euroområdet 

Tecknat kapital per den 
1 juli 2013 

Inbetalt kapital per den 
1 juli 2013 

Българска народна 
банка (Bulgariens cen
tralbank) 

93 571 361,11 3 508 926,04 

Česká národní banka 157 384 777,79 5 901 929,17 

Danmarks National
bank 

159 712 154,31 5 989 205,79 

Hrvatska narodna 
banka 

64 354 667,03 2 413 300,01 

Latvijas Banka 29 682 169,38 1 113 081,35 

Lietuvos bankas 44 306 753,94 1 661 503,27 

Magyar Nemzeti Bank 148 735 597,14 5 577 584,89 

Narodowy Bank Polski 525 889 668,45 19 720 862,57 

Banca Națională a Ro
mâniei 

264 660 597,84 9 924 772,42 

Sveriges riksbank 244 775 059,86 9 179 064,74 

Bank of England 1 562 265 020,29 58 584 938,26 

Artikel 2 

Ändring av inbetalt kapital 

1. Eftersom alla nationella centralbanker utanför euroområ
det (utom Hrvatska narodna banka) redan har betalat in 3,75 
procent av sin andel i ECB:s tecknade kapital såsom detta fast
ställts fram till den 30 juni 2013 enligt beslut ECB/2010/28, 
ska var och en av dem antingen överföra ett ytterligare belopp
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till ECB eller erhålla ett belopp från ECB så att de belopp som 
framgår av tredje kolumnen i tabellen i artikel 1 uppnås. 

2. Hrvatska narodna banka ska till ECB överföra det belopp 
som anges i tredje kolumnen i tabellen i artikel 1 där bankens 
namn anges. 

3. 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/2010/28 ska upphöra att gälla från och med 
den 1 juli 2013. 

3. Hänvisningar till beslut ECB/2010/28 ska anses som hän
visningar till det här beslutet. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 juni 2013. 

Mario DRAGHI 
ECB:s ordförande
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