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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 15 december 2008
om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av Europeiska
centralbankens kapital
(ECB/2008/28)
(2009/58/EG)
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 48, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Genom beslut ECB/2006/26 av den 18 december 2006
om fastställande av åtgärder för icke-deltagande natio
nella centralbankers inbetalning av Europeiska central
bankens kapital (1) fastställdes den procentsats av den
tecknade andel av Europeiska centralbankens (ECB) kapi
tal som de nationella centralbankerna i de medlemsstater
som inte avsåg att införa euron den 1 januari 2007
skulle betala in den 1 januari 2007 som ett bidrag till
ECB:s driftskostnader.
Genom beslut ECB/2008/23 av den 12 december 2008
om de nationella centralbankernas procentandelar i för
delningsnyckeln för teckning av Europeiska centralban
kens kapital (2) ändras nyckeln för teckning av ECB:s
kapital (nedan kallad fördelningsnyckel) i enlighet med ar
tikel 29.3 i ECBS-stadgan och, med verkan från den
1 januari 2009, tilldelas varje nationell centralbank nya
vikter i den ändrade fördelningsnyckeln (nedan kallade
vikter för fördelningsnyckeln).

(3)

ECB:s tecknade kapital uppgår till 5 760 652 402,58
euro.

(4)

ECB måste på grund av den ändrade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2006/26 ska upp
höra att gälla från och med den 1 januari 2009 samt
fastställa den procentsats av ECB:s tecknade kapital som
de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
inte kommer att infört euron den 1 januari 2009 (nedan
kallade icke-deltagande nationella centralbanker) ska betala in
med verkan från och med den 1 januari 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 januari 2009. Med beaktande av de vikter i fördelningsnyck
eln som framgår av artikel 2 i beslut ECB/2008/23 ska var och
en av de icke-deltagande nationella centralbankerna med verkan
från och med den 1 januari 2009 betala in det belopp som
anges efter bankens namn i tabellen.

Icke-deltagande nationell centralbank

(EUR)

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

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
Ändring av inbetalat kapital
1.
Med beaktande av att varje icke-deltagande nationell cen
tralbank redan har betalat in 7 procent av sin andel i ECB:s
tecknade kapital såsom detta fastställts fram till den 31 december
2008 enligt beslut ECB/2006/26, ska var och en av dessa na
tionella centralbanker antingen överföra ett ytterligare belopp
till ECB eller erhålla ett belopp från ECB, så att de belopp
som framgår av tabellen i artikel 1 kan uppnås.

Artikel 1
Form och omfattning av inbetalat kapital
Varje icke-deltagande nationell centralbank ska betala in 7 pro
cent av sin tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från den
(1) EUT L 24, 31.1.2007, s. 15.
(2) Se sidan 66 i detta nummer av EUT.

2.
Alla överföringar enligt denna artikel ska ske i enlighet
med beslut ECB/2008/25 av den 12 december 2008 om vill
koren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens
kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring
av inbetalat kapital (3).
(3) Se sidan 71 i detta nummer av EUT.
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Artikel 3
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

2.

Beslut ECB/2006/26 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009.

3.

Hänvisningar till beslut ECB/2006/26 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 december 2008.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

24.1.2009

