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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2006
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten
(ECB/2006/26)
(2007/47/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 48,

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
(1)

(2)

(3)

(4)

Besluit ECB/2004/10 van de Europese Centrale Bank van
23 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn
voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de
niet-deelnemende lidstaten (1), bepaalde het percentage van
de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (ECB) dat de nationale centrale banken van de
lidstaten die niet voornemens waren op 1 mei 2004 de
euro aan te nemen, gehouden waren op 1 mei 2004 te
storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

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
Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), bepaalt Besluit
ECB/2006/21 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 (2) met ingang van 1 januari 2007 de nieuwe, aan elke
op 1 januari 2007 aan het ESCB deelnemende NCB
toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor inschrijving
op het uitgebreide kapitaal van de ECB (hierna „wegingen in
de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel” te noemen).

Met ingang van 1 januari 2007 zal het geplaatste kapitaal
van de ECB 5 760 652 402,58 EUR bedragen.

De uitgebreide kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling
van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/2004/10 met
ingang van 1 januari 2007 intrekt en dat het percentage
van de inschrijving op het kapitaal van de ECB bepaalt dat
de NCB's van de lidstaten, die per 1 januari 2007 de euro
niet zullen hebben aangenomen (hierna de „NCB's van de
niet-deelnemende lidstaten” te noemen), op 1 januari 2007
dienen te storten.

(1) PB L 205 van 9.6.2004, blz. 19.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

Artikel 1

Mate en vorm van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten stort met ingang van
1 januari 2007 7 % van haar inschrijving op het kapitaal van de
ECB. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/
2006/21, stort elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten met
ingang van 1 januari 2007 het naast haar naam in de volgende
tabel vermelde bedrag:

NCB van de niet-deelnemende lidstaten

(EUR)

Bulgarian National Bank

3 561 868,99

Česká národní banka

5 597 049,87

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

Eesti Pank

686 727,37

Central Bank of Cyprus

503 653,84

Latvijas Banka

1 134 330,06

Lietuvos bankas

1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

250 818,81

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

Banca Naţională a României

10 156 951,89

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

Sveriges riksbank

9 400 866,26

Bank of England

56 187 041,67
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Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal
1. Aangezien elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten, met
uitzondering van de Bulgarian National Bank en Banca Naţională
a României, reeds 7 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal
van de ECB gestort heeft zoals van toepassing zijnde tot en met
31 december 2006 uit hoofde van Besluit ECB/2004/10, zal elke
NCB van de niet-deelnemende lidstaten, met uitzondering van de
Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României, hetzij
een additioneel bedrag overmaken aan de ECB, dan wel zal ze
van de ECB een bedrag terugkrijgen, al naar gelang de situatie,
teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 genoemde
bedragen.
2. De Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României
maken aan de ECB het naast hun naam in de tabel van artikel 1
vermelde bedrag over.
3. Alle overschrijvingen uit hoofde van dit artikel geschieden
overeenkomstig Besluit ECB/2006/23 van de Europese Centrale
Bank van 15 december 2006 betreffende de modaliteiten en

(1) Zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad.
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voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal
van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale
banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (1).
Artikel 3
Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.
2. Bij deze wordt Besluit ECB/2004/10 met ingang van
1 januari 2007 ingetrokken.
3. Verwijzingen naar Besluit ECB/2004/10 gelden als verwijzingen naar dit besluit.
Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2006.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

