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BESLUT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 15 december 2006
om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska
centralbankens kapital
(ECB/2006/21)
(2007/42/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

centralbanks vikt i fördelningsnyckeln kommer att tilllämpas från och med den 1 januari 2007. Beslut ECB/
2004/5 bör därför upphöra att gälla och ersättas med ett
nytt beslut i vilket den uppdaterade ställningen beaktas.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 29.4 och 49.3,
(3)

I överensstämmelse med rådets beslut 2003/517/EG av den
15 juli 2003 om det statistiska underlag som skall användas
vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital (2) har Europeiska kommissionen försett ECB med det statistiska underlag som skall
användas för att bestämma den utvidgade fördelningsnyckeln.

(4)

Med beaktande av artiklarna 3.5 och 6.6 i arbetsordningen
för Europeiska centralbankens allmänna råd och det
allmänna rådets medverkan vid detta beslut har centralbankscheferna för Bulgarian National Bank och Banca
Naţională a României haft möjlighet att lämna synpunkter
på det här beslutet innan det antogs.

med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) allmänna
råds medverkan i enlighet med artikel 47.2 fjärde strecksatsen i
stadgan, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom beslut ECB/2004/5 av den 22 april 2004 om de
nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (1) fastställdes med verkan från och med den 1 maj 2004
de vikter som tilldelats de nationella centralbanker som den
1 maj 2004 var medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s
kapital (nedan kallade ”vikter i fördelningsnyckeln” respektive ”fördelningsnyckeln”).

Mot bakgrund av Bulgariens och Rumäniens anslutning till
Europeiska unionen och att deras respektive centralbanker
blir en del av ECBS den 1 januari 2007 bör ECB:s tecknade
kapital automatiskt ökas i enlighet med artikel 49.3 i
stadgan. Denna ökning kräver att vikten i fördelningsnyckeln för varje nationell centralbank som blir medlem av
ECBS den 1 januari 2007 beräknas analogt med artikel
29.1 och i enlighet med artikel 29.2 i stadgan. ECB:s
utvidgade fördelningsnyckel och varje nationell

(1) EUT L 205, 9.6.2004, s. 5.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avrundning
Då Europeiska kommissionen ställer det reviderade statistiska
underlag till förfogande som skall användas till att utvidga
fördelningsnyckeln och siffrorna inte sammanlagt uppgår till
100 %, skall skillnaden utjämnas: i) om initialsumman är under
(2) EUT L 181, 19.7.2003, s. 43.
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100 %, genom tillägg i stigande ordning av 0,0001 procentenheter till den minsta andelen (de minsta andelarna) tills exakt
100 % uppnås, eller ii) om initialsumman är över 100 %, genom
avdrag i fallande ordning med 0,0001 procentenheter från den
största andelen (de största andelarna) tills exakt 100 % uppnås.
Artikel 2
Vikter i fördelningsnyckeln
De vikter som tilldelas varje nationell centralbank i den
fördelningsnyckel som anges i artikel 29 i stadgan skall från
och med den 1 januari 2007 vara följande:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
Magyar Nemzeti Bank

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

31.1.2007

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 %

Artikel 3

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

Slutbestämmelser

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. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Beslut ECB/2004/5 skall upphöra att gälla den 1 januari
2007.
3. Hänvisningar till beslut ECB/2004/5 skall gälla som hänvisningar till det här beslutet.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 15 december 2006.
Jean-Claude TRICHET
ECB:s ordförande

