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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 23 april 2004
om fastställande av åtgärder för att icke‐deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in
Europeiska centralbankens kapital
(ECB/2004/10)
(2004/507/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 48 i denna,

(5)

Med beaktande av artikel 3.3 i arbetsordningen för Euro‐
peiska centralbankens allmänna råd har centralbanksche‐
ferna från Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank
of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nem‐
zeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta,
Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije och Národná
banka Slovenska haft möjlighet att lämna synpunkter på
det här beslutet innan det antogs.

och av följande skäl:

(1)

Genom beslut ECB/2003/19 av den 18 december 2003
om fastställande av åtgärder för att icke‐deltagande natio‐
nella centralbanker skall kunna betala in Europeiska cen‐
tralbankens kapital (1) fastställdes den procentsats av de
tecknade andelar i Europeiska centralbankens (ECB) kapi‐
tal som de nationella centralbanker i de medlemsstater som
inte avsåg införa euron den 1 januari 2004 skulle betala in
den 1 januari 2004 som ett bidrag till ECB:s driftkostnader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Form och omfattning av inbetalt kapital

(2)

(3)

(4)

Mot bakgrund av att Republiken Tjeckien, Republiken Est‐
land, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republi‐
ken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slova‐
kien ansluter sig till Europeiska unionen och att deras res‐
pektive nationella centralbanker blir en del av Europeiska
centralbankssystemet (ECBS) den 1 maj 2004 fastställs
genom beslut ECB/2004/5 av den 22 april 2004 om de
nationella centralbankernas procentandelar i fördelnings‐
nyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapi‐
tal (2), med verkan från och med den 1 maj 2004, de vik‐
ter som tilldelas varje nationell centralbank som är del av
ECBS den 1 maj 2004 i fördelningsnyckeln för teckning av
ECB:s kapital (nedan kallade ”vikter i fördelningsnyckeln”
respektive ”fördelningsnyckeln”).

Från och med den 1 maj 2004 kommer ECB:s tecknade
kapital att uppgå till 5 564 669 247,19 euro.

ECB måste på grund av den utvidgade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut enligt vilket beslut ECB/2003/19 skall
upphöra att gälla från och med den 1 maj 2004 samt fast‐
ställa procentsatsen av de tecknade andelarna av ECB:s
kapital som de nationella centralbankerna i de medlems‐
stater som inte inför euron den 1 maj 2004 (nedan kallade
”icke‐deltagande nationella centralbanker”) skall betala in
den 1 maj 2004.
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Var och en av de icke‐deltagande nationella centralbankerna skall
betala in 7 % av sin tecknade andel av ECB:s kapital den 1 maj
2004. Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som fram‐
går av artikel 2 i beslut ECB/2004/5 skall var och en av de icke‐
deltagande nationella centralbankerna därför den 1 maj 2004
betala in det belopp som anges vid sidan av dess namn i tabellen
nedan.
(euro)
Icke‐deltagande nationell centralbank

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Central Bank of Cyprus

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
Narodowy Bank Polski

252 023,87
20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23
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Artikel 2
Ändring av inbetalat kapital
1.
Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of
England har redan betalat in 5 % av sin andel av ECB:s tecknade
kapital såsom detta fastställts fram till den 30 april 2004 enligt
beslut ECB/2003/19. Var och en av dem skall därför antingen
överföra ytterligare ett belopp till ECB eller, allt efter omständig‐
heterna, motta ett belopp från ECB så att resultatet överensstäm‐
mer med de belopp som anges i tabellen i artikel 1.
2.
Var och en av övriga icke‐deltagande nationella centralban‐
kerna skall till ECB överföra det belopp som anges vid sidan av
dess namn i tabellen i artikel 1.
3.
Alla överföringar i enlighet med denna artikel skall ske i
enlighet med vad som anges i beslut ECB/2004/7 av den 22 april

9.6.2004

2004 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska central‐
bankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om
ändring av inbetalat kapital (1).
Artikel 3
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 23 april 2004.

2.
Beslut ECB/2003/19 skall upphöra att gälla från och med
den 1 maj 2004.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 april 2004.
Jean‐Claude TRICHET

ECB:s ordförande

(1) Se sidan 9 i detta nummer av EUT.

