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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 12 december 2008
om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska
centralbankens kapital
(ECB/2008/23)
(2009/53/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Den senaste ändringen av vikterna i fördelningsnyckeln i
enlighet med artikel 29.3 i ECBS-stadgan gjordes 2003
och trädde i kraft den 1 januari 2004 (2). Senare utvidg
ningar av ECB:s fördelningsnyckel skedde i enlighet med
artikel 49.3 i ECBS-stadgan mot bakgrund av att nya
medlemsstater anslöt sig till Europeiska unionen (3).

(4)

I enlighet med rådets beslut 2003/517/EG av den 15 juli
2003 om det statistiska underlag som skall användas vid
ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Euro
peiska centralbankens kapital (4), har Europeiska kommis
sionen försett ECB med det statistiska underlag som ska
användas för att bestämma den justerade fördelnings
nyckeln.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artiklarna 29.3 och 29.4, och

med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) allmänna
råds medverkan i enlighet med artikel 47.2 fjärde strecksatsen
i ECBS-stadgan, och

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

(1)

(2)

Genom beslut ECB/2006/21 av den 15 december 2006
om de nationella centralbankernas procentandelar i för
delningsnyckeln för teckning av Europeiska centralban
kens kapital (1) fastställdes med verkan från och med
den 1 januari 2007 de vikter som tilldelats de nationella
centralbanker som den 1 januari 2007 var medlemmar i
det Europeiska centralbankssystemet (ECBS) i fördelnings
nyckeln för teckning av ECB:s kapital (nedan kallade
”vikter i fördelningsnyckeln” respektive ”fördelningsnyck
eln”).

Enligt artikel 29.3 i ECBS-stadgan ska vikterna för fördel
ningsnyckeln ändras vart femte år efter upprättandet av
ECBS varvid bestämmelserna i artikel 29.1 i stadgan ska
tillämpas. Den ändrade fördelningsnyckeln ska tillämpas
från och med den första dagen i det närmast följande året
efter det att ändringen gjordes.

(1) EUT L 24, 31.1.2007, s. 1.

Artikel 1
Avrundning
Om det reviderade statistiska underlag som Europeiska kommis
sionen ställer till förfogande, som ska användas för att ändra
fördelningsnyckeln och siffrorna inte sammanlagt uppgår till
100 procent, ska avvikelsen utjämnas: i) om initialsumman är
under 100 procent, genom tillägg i stigande ordning av 0,0001
procentenheter till den minsta andelen (de minsta andelarna)
tills exakt 100 procent uppnås, eller ii) om initialsumman är
över 100 procent, genom avdrag i fallande ordning med 0,0001
procentenheter från den största andelen (de största andelarna)
tills exakt 100 procent uppnås.
(2) Beslut ECB/2003/17 av den 18 december 2003 om de nationella
centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av
Europeiska centralbankens kapital (EUT L 9, 15.1.2004, s. 27).
(3) Beslut ECB/2004/5 av den 22 april 2004 om de nationella central
bankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Euro
peiska centralbankens kapital (EUT L 205, 9.6.2004, s. 5) och beslut
ECB/2006/21.
(4) EUT L 181, 19.7.2003, s. 43.
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Artikel 2
Vikter i fördelningsnyckeln
De vikter som tilldelas varje nationell centralbank i den fördelningsnyckel som anges i artikel 29 i ECBSstadgan ska från och med den 1 januari 2009 vara följande:
— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

— Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

0,8686 %

— Česká národní banka

1,4472 %

— Danmarks Nationalbank

1,4835 %

— Deutsche Bundesbank

18,9373 %

— Eesti Pank

0,1790 %

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

— Bank of Greece

1,9649 %

— Banco de España

8,3040 %

— Banque de France

14,2212 %

— Banca d’Italia

12,4966 %

— Central Bank of Cyprus

0,1369 %

— Latvijas Banka

0,2837 %

— Lietuvos bankas

0,4256 %

— Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

— Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

— Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

— De Nederlandsche Bank

3,9882 %

— Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

— Narodowy Bank Polski

4,8954 %

— Banco de Portugal

1,7504 %

— Banca Națională a României

2,4645 %

— Banka Slovenije

0,3288 %

— Národná banka Slovenska

0,6934 %

— Finlands Bank

1,2539 %

— Sveriges Riksbank

2,2582 %

— Bank of England

14,5172 %
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Artikel 3
Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

2.

Beslut ECB/2006/21 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009.

3.

Hänvisningar till beslut ECB/2006/21 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 12 december 2008.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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