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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 18. decembra 2006
o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih
nacionalnih centralnih bank
(ECB/2006/26)
(2007/47/ES)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 48 Statuta,

(5)

Glede na člena 3.5 in 6.6 Poslovnika Razširjenega sveta
Evropske centralne banke sta guvernerja centralnih bank
Bulgarian National Bank in Banca Naţională a României
imela možnost dati svoje pripombe v zvezi s tem sklepom
pred njegovim sprejetjem –

SKLENIL:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1
(1)

(2)

(3)

(4)

Sklep ECB/2004/10 z dne 23. aprila 2004 o določitvi
ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne
banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih
bank (1), je določil odstotek vpisanega kapitala v kapitalu
Evropske centralne banke (ECB), ki so ga bile nacionalne
centralne banke (NCB) držav članic, ki 1. maja 2004 niso
uvedle eura, zavezane vplačati 1. maja 2004 kot prispevek
za stroške poslovanja ECB.

Glede na pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ter
glede na to, da se bosta njuni NCB 1. januarja 2007 vključili
v Evropski sistem centralnih bank (ESCB), Sklep ECB/2006/
21 z dne 15. decembra 2006 o odstotnih deležih
nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala
Evropske centralne banke (2) določa z učinkom od 1.
januarja 2007 nove ponderje, ki so določeni za vsako NCB,
ki bo 1. januarja 2007 članica ESCB, v ključu za vpis
povečanega kapitala ECB (v nadaljevanju: „ponderji v
kapitalskem ključu ‚oziroma‘ kapitalski ključ“).

Vpisani kapital ECB bo 5 760 652 402,58 EUR z učinkom
od 1. januarja 2007.

Zaradi razširjenega kapitalskega ključa je treba sprejeti nov
sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2004/10 z učinkom
od 1. januarja 2007 in določil odstotek vpisanega kapitala v
kapitalu ECB, ki so ga z učinkom od 1. januarja 2007
zavezane vplačati NCB držav članic, ki do vključno 1.
januarja 2007 ne bodo uvedle eura (v nadaljevanju:
„nesodelujoče NCB“).

(1) UL L 205, 9.6.2004, str. 19.
(2) Glej stran 1 tega Uradnega lista.

Višina in oblika vplačanega kapitala

Vsaka nesodelujoča NCB z učinkom od 1. januarja 2007 vplača
7 % svojega vpisanega kapitala v kapital ECB. Ob upoštevanju
ponderjev v kapitalskem ključu, opisanih v členu 2 Sklepa ECB/
2006/21, vplača vsaka nesodelujoča NCB z učinkom od 1.
januarja 2007 znesek, ki je prikazan poleg njenega imena v
spodnji preglednici:

Nesodelujoča NCB

(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 Ċentrali 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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Člen 2
Uskladitev vplačanega kapitala

1. Glede na to, da so vse nesodelujoče NCB, z izjemo centralnih
bank Bulgarian National Bank in Banca Naţională a României, že
vplačale 7 % svojih deležev v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo
do 31. decembra 2006 po Sklepu ECB/2004/10, bo vsaka od
njih, z izjemo centralnih bank Bulgarian National Bank in Banca
Naţională a României, bodisi prenesla dodaten znesek na ECB
bodisi prejela znesek nazaj od ECB, odvisno od primera, tako da
se dosežejo zneski, prikazani v preglednici v členu 1.
2. Centralni banki Bulgarian National Bank in Banca Naţională
a României preneseta na ECB znesek, prikazan poleg njunih
imen v preglednici v členu 1.
3. Vsi prenosi na podlagi tega člena se opravijo v skladu s
Sklepom ECB/2006/23 z dne 15. decembra 2006 o določitvi
pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke

(1) Glej stran 5 tega Uradnega lista.
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med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev
vplačanega kapitala (1).
Člen 3
Končne določbe
1. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
2. Sklep ECB/2004/10 se s tem razveljavi z veljavnostjo od 1.
januarja 2007.
3. Sklicevanja na Sklep ECB/2004/10 se razlagajo kot
sklicevanja na ta sklep.
V Frankfurtu na Majni, 18. decembra 2006.
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

