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BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 15 december 2006
inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank
(ECB/2006/21)
(2007/42/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

ECB en de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van elke
NCB zijn met ingang van 1 januari 2007 van toepassing.
Besluit ECB/2004/5 dient daarom te worden ingetrokken
en te worden vervangen door een nieuw besluit dat de
actuele situatie weergeeft.

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 29.4
en artikel 49.3,
Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (ECB), overeenkomstig artikel 47.2, vierde streepje,
van de statuten;

(3)

Overeenkomstig Besluit 2003/517/EG van de Raad van
15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die
moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (2), heeft de Europese Commissie
de ECB de statistische gegevens verstrekt die moeten
worden gebruikt voor de vaststelling van de uitgebreide
kapitaalverdeelsleutel.

(4)

Gezien de artikelen 3.5 en 6.6 van het reglement van orde
van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank en
gezien de bijdrage van de Algemene Raad aan dit besluit,
konden de presidenten van de Bulgarian National Bank en
van Banca Naţională a României voorafgaande aan de
goedkeuring van dit besluit opmerkingen indienen,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Besluit ECB/2004/5 van de Europese Centrale Bank van
22 april 2004 inzake het procentuele aandeel van de
nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (1) bepaalde met ingang van 1 mei 2004 de wegingen
in de verdeelsleutel voor inschrijving op het kapitaal van de
ECB (hierna „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”,
respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel” te noemen) die
werden toegekend aan de nationale centrale banken (NCB's)
die op 1 mei 2004 deel uitmaakten van het Europees Stelsel
van centrale banken (ESCB).
Aangezien Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 tot de
Europese Unie zullen toetreden en hun respectieve NCB's
met ingang van die datum deel gaan uitmaken van het
ESCB, dient het geplaatste kapitaal van de ECB overeenkomstig artikel 49.3 van de statuten automatisch te worden
verhoogd. Deze verhoging vereist de berekening van de
weging in de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB die op
1 januari 2007 deel uitmaakt van het ESCB naar analogie
van artikel 29.1, en in overeenstemming met artikel 29.2
van de statuten. De uitgebreide kapitaalverdeelsleutel van de

(1) PB L 205 van 9.6.2004, blz. 5.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Afronding
Indien de Europese Commissie gewijzigde statistische gegevens
verstrekt die moeten worden gebruikt voor de uitbreiding van de
kapitaalverdeelsleutel en het totaal van de cijfers niet 100 % is,
wordt het verschil weggewerkt door: i) als het totaal minder is
dan 100 %, het kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te
(2) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 43.

L 24/2

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het
op een na kleinste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 %
bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het
grootste aandeel met 0,0001 procentpunt te verlagen, eventueel
gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste
aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt.
Artikel 2
Wegingen in de kapitaalverdeelsleutel
De aan elke NCB toegekende weging in de kapitaalverdeelsleutel,
zoals vastgelegd in artikel 29 van de statuten, geldt als volgt met
ingang van 1 januari 2007:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nationale Bank van België/Banque nationale
de Belgique
Bulgarian National Bank
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

2,4708 %
0,8833 %
1,3880 %
1,5138 %
20,5211 %
0,1703 %
1,8168 %
7,5498 %
14,3875 %
0,8885 %
12,5297 %
0,1249 %
0,2813 %
0,4178 %
0,1575 %

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Magyar Nemzeti Bank
Bank Centrali 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

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

Artikel 3
Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.
2. Bij deze wordt Besluit ECB/2004/5 met ingang van 1 januari
2007 ingetrokken.
3. Verwijzingen naar Besluit ECB/2004/5 gelden als verwijzingen naar dit besluit.
Gedaan te Frankfurt am Main, 15 december 2006.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

