SV

21.1.2014

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/61

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 29 augusti 2013
om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in
Europeiska centralbankens kapital
(ECB/2013/30)
(2014/32/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(5)

Enligt artikel 1 i rådets beslut 2013/387/EU av den 9 juli
2013 om Lettlands införande av euron den 1 januari
2014 (3), i enlighet med artikel 140.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, uppfyller Lettland
nu de nödvändiga villkoren för att införa euron och Lett
lands undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutnings
akt (4) kommer att upphävas från och med den 1 januari
2014.

(6)

Latvijas Bankas skyldighet att, med beaktande av den
utvidgade fördelningsnyckeln, betala in den återstående
andelen av sitt tecknade ECB-kapital med verkan från
och med den 1 januari 2014 kommer att fastställas i
ett separat beslut från ECB-rådet om Latvijas Bankas in
betalning av kapital, dess överföring av reservtillgångar
och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och
avsättningar.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 28.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut ECB/2013/19 av den 21 juni 2013 om
hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som
har euron som valuta ska betala in Europeiska central
bankens kapital (1) fastställdes hur och i vilken omfatt
ning de nationella centralbankerna i de medlemsstater
som har euron som valuta (nedan kallade nationella cen
tralbanker i euroområdet) var skyldiga att betala in ECB:s
kapital den 1 juli 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Omfattning och form av tecknat och inbetalat kapital
(2)

Genom beslut ECB/2013/28 av den 29 augusti 2013 om
de nationella centralbankernas procentandelar i fördel
ningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens
kapital (2) ändras nyckeln för teckning av ECB:s kapital
(nedan kallad fördelningsnyckel) i enlighet med artikel 29.3
i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Euro
peiska centralbanken och, med verkan från och med den
1 januari 2014, tilldelas varje nationell centralbank nya
vikter i den ändrade fördelningsnyckeln (nedan kallade
vikter i fördelningsnyckeln).

Varje nationell centralbank i euroområdet ska betala in hela sin
tecknade andel av ECB:s kapital med verkan från och med den
1 januari 2014.

Med beaktande av de vikter i fördelningsnyckeln som framgår
av artikel 2 i beslut ECB/2013/28 ska var och en av de natio
nella centralbankerna i euroområdet ha det sammanlagda teck
nade och inbetalda kapital som anges efter bankens namn i
tabellen nedan:

Nationell centralbank i euroområdet

(3)

Från och med den 1 januari 2014 kommer ECB:s teck
nade kapital att uppgå till 10 825 007 069,61 euro.

Nationale Bank van België/Banque nationale de
Belgique
Deutsche Bundesbank

(4)

ECB måste på grund av den ändrade fördelningsnyckeln
anta ett nytt beslut om att beslut ECB/2013/19 ska upp
höra att gälla från och med den 1 januari 2014, samt
fastställa hur och i vilken omfattning de deltagande na
tionella centralbankerna ska betala in ECB:s kapital med
verkan från och med den 1 januari 2014.

(1) EUT L 187, 6.7.2013, s. 23.
(2) Se sidan 53 i detta nummer av EUT.

Eesti Pank

Euro

268 222 025,17

1 948 208 997,34
20 870 613,63

(3) EUT L 195, 18.7.2013, s. 24.
(4) Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands,
Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Re
publiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republi
ken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag
som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av
fördragen (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).
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Artikel 2

Euro

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of
Ireland

125 645 857,06

Bank of Greece

220 094 043,74

Banco de España

957 028 050,02

Banque de France

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

1 332 644 970,33

21.1.2014

Ändring av inbetalat kapital
1.
Med beaktande av att varje nationell centralbank i eu
roområdet redan har betalat hela sin andel i ECB:s tecknade
kapital såsom detta fastställts fram till den 31 december 2013
enligt beslut ECB/2013/19 ska var och en av dem, med undan
tag för Latvijas Banka, antingen överföra ett ytterligare belopp
till ECB eller erhålla ett belopp från ECB, så att de belopp som
framgår av tabellen i artikel 1 uppnås. Latvijas Bankas inbetal
ning av kapital regleras i ett separat beslut från ECB-rådet.

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

Latvijas Banka

30 537 344,94

2.
Alla överföringar enligt denna artikel ska göras i enlighet
med beslut ECB/2013/29 av den 29 augusti 2013 om villkoren
för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital
mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbe
talat kapital (1).

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

Artikel 3
Ikraftträdande och upphävande

Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

Banco de Portugal

188 723 173,25

Banka Slovenije

37 400 399,43

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

Suomen Pankki

136 005 388,82

1.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

2.
Beslut ECB/2013/19 ska upphöra att gälla med verkan
från och med den 1 januari 2014.
3.
Hänvisningar till beslut ECB/2013/19 ska anses som hän
visningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 29 augusti 2013.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

(1) Se sidan 55 i detta nummer av EUT.

