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РЕШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 15 декември 2006 година
относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на
капитала на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2006/21)
(2007/42/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

алгоритъм на всяка една НЦБ ще се прилагат с действие от 1
януари 2007 г. Затова Решение ЕЦБ/2004/5 подлежи на
отмяна. То следва да бъде заменено с ново решение, в което
да бъдe отразено новото положение.

като взе предвид устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
29.4 и член 49.3 от него,
(3)

В съответствие с Решение 2003/517/ЕО на Съвета от 15
юли 2003 г. относно статистическите данни, които следва
да се използват за корекцията на алгоритъма за записване на
капитала на Европейската централна банка (2), Европейската
комисия предостави на ЕЦБ статистически данни, които да
се използват за определяне на разширения капиталов
алгоритъм.

(4)

С оглед на членове 3.5 и 6.6 от процедурния правилник на
генералния съвет на Европейската централна банка и на
съображенията на генералния съвет по отношение на
настоящото решение, управителите на Българската народна
банка и на Banca Naţională a României имаха възможността
да представят своите бележки по настоящото решение преди
приемането му,

като взе предвид съображенията на генералния съвет на
Европейската централна банка (ЕЦБ) в съответствие с четвърто
тире от член 47.2 от устава,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Решение ЕЦБ/2004/5 от 22 април 2004 г.относно
процентното участие на националните централни банки в
алгоритъма за записване на капитала на Европейската
централна банка (1) установи с действие от 1 май 2004 г.
теглата в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ,
определени за онези национални централни банки (НЦБ),
които на 1 май 2004 г. са били членки на Европейската
система на централните банки (ЕСЦБ) (наричани по-долу
съответно „тегла в капиталовия алгоритъм“ и „капиталов
алгоритъм“).
С оглед на присъединяването на България и Румъния към
Европейския съюз и на присъединяването на съответните им
НЦБ към ЕСЦБ на 1 януари 2007 г. записаният капитал на
ЕЦБ се увеличава автоматично в съответствие с член 49.3 от
устава. По аналогия с член 29.1 и в съответствие с член 29.2
от устава увеличението налага изчисляването на теглата в
капиталовия алгоритъм на всяка една НЦБ, която ще бъде
членка на ЕСЦБ на 1 януари 2007 г. Разширеният
капиталов алгоритъм на ЕЦБ и теглото в капиталовия

(1) ОВ L 205, 9.6.2004 г., стр. 5.

РЕШИ:

Член 1
Закръгляване
Когато Европейската комисия предоставя ревизирани статистически данни, които да се използват за разширяване на капиталовия
алгоритъм, и общият сбор на предоставените числа не е равен на
100 %, разликата следва да бъде компенсирана по следния начин:
(2) ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 43.
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i) ако общият сбор е под 100 %, с прибавяне на 0,0001
процентни пункта към най-малкия/те дял/ове във възходящ ред
до достигане точно на 100 %; или ii) ако общият сбор е над
100 %, с изваждане на 0,0001 процентни пункта от най-големия/
те дял/ове в низходящ ред до достигане точно на 100 %.
Член 2
Тегла в капиталовия алгоритъм
С действие от 1 януари 2007 г. теглото, определено на всяка една
НЦБ в капиталовия алгоритъм, описан в член 29 от устава, е
следното:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nationale Bank van België/Banque nationale
de Belgique
Българска народна банка
Česká národní banka
Danmarks Nationalbank
Deutsche Bundesbank
Eesti Pank
Bank of Greece
Banco de España
Banque de France
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Central Bank of Cyprus
Latvijas Banka
Lietuvos bankas
Banque centrale du Luxembourg

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Magyar Nemzeti Bank
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank
Oesterreichische Nationalbank
Narodowy Bank Polski
Banco de Portugal
Banca Naţională a României
Banka Slovenije
Národná banka Slovenska
Suomen Pankki
Sveriges riksbank
Bank of England

2,4708 %

Член 3

0,8833 %
1,3880 %
1,5138 %
20,5211 %
0,1703 %
1,8168 %
7,5498 %
14,3875 %
0,8885 %

Заключителни разпоредби

12,5297 %
0,1249 %
0,2813 %
0,4178 %
0,1575 %

1,3141 %
0,0622 %
3,8937 %
2,0159 %
4,8748 %
1,7137 %
2,5188 %
0,3194 %
0,6765 %
1,2448 %
2,3313 %
13,9337 %

1. Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2007 г.
2. Решение ЕЦБ/2004/5 се отменя с действие от 1 януари 2007
г.
3. Позоваванията на Решение ЕЦБ/2004/5 се смятат за
позовавания на настоящото решение.
Съставено във Франкфурт на Майн на 15 декември 2006 година.
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

