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HATÁROZATOK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2006. december 15.)

a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos
részesedéséről

(EKB/2006/21)

(2007/42/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 29.4. és
49.3. cikkeire,

tekintettel az Európai Központi Bank („EKB”) Általános Taná-
csának az Alapokmány 47.2. cikkének negyedik francia
bekezdésével összhangban való közreműködésére,

mivel:

(1) A nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank
tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről szóló,
2004. április 22-i EKB/2004/5 határozat (1) 2004. május 1-
jétől meghatározta az EKB tőkejegyzési kulcsában az azon
nemzeti központi bankokhoz („NKB-k”) rendelt súlyokat (a
továbbiakban: tőkejegyzési kulcs, illetve tőkejegyzésikulcs-
súlyok), amelyek 2004. május 1-jén a Központi Bankok
Európai Rendszerének („KBER”) részei voltak.

(2) Tekintettel arra, hogy a Bulgária és Románia 2007. január 1-
jén csatlakozik az Európai Unióhoz, illetve arra, hogy ezen
országok NKB-jai 2007. január 1-jén a KBER részeivé
válnak, az EKB jegyzett tőkéjét automatikusan fel kell
emelni az Alapokmány 49.3. cikkének megfelelően. Ez a
tőkeemelés megkívánja minden olyan NKB tőkejegyzési-
kulcs-súlyának kiszámítását, amely 2007. január 1-jén a
KBER része, az Alapokmány 29.1. cikkének analógiája
alapján és a 29.2. cikkével összhangban. Az EKB kibővített

tőkejegyzési kulcsa és az egyes NKB-k tőkejegyzésikulcs-
súlyai 2007. január 1-jétől hatályosak. Az EKB/2004/5
határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni, és egy új
határozatnak kell a helyébe lépnie, ami tükrözi az aktuális
helyzetet.

(3) Az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsának módo-
sításához alkalmazandó statisztikai adatokról szóló, 2003.
július 15-i 2003/517/EK tanácsi határozattal (2) összhang-
ban az Európai Bizottság az EKB rendelkezésére bocsátotta
a kibővített tőkejegyzési kulcs meghatározásánál alkalma-
zandó statisztikai adatokat.

(4) Az Európai Központi Bank Általános Tanácsának eljárási
szabályzata 3.5. és 6.6. cikkére figyelemmel és tekintettel az
Általános Tanács e határozat meghozatalában való közre-
működésére, a Bolgár Nemzeti Bank és a Banca Naţională a
României elnöke lehetőséget kapott arra, hogy e hatá-
rozattal kapcsolatban észrevételeket nyújtson be annak
elfogadása előtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Kerekítés

Amennyiben az Európai Bizottság a tőkejegyzési kulcs kibőví-
tésekor alkalmazandó, felülvizsgált statisztikai adatokat közöl, és
a számadatok összege nem éri el a 100 %-ot, a különbséget az
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alábbiak szerint kell jóváírni: i. ha a végösszeg 100 % alatti,
0,0001 százalékpontot kell hozzáadni a legkisebb részesedés(ek)
hez emelkedő sorrendben, pontosan a 100 % eléréséig, vagy ii.
ha a végösszeg meghaladja a 100 %-ot, 0,0001 százalékpontot
kell levonni a legnagyobb részesedés(ek)ből csökkenő sorrend-
ben, pontosan a 100 % eléréséig.

2. cikk

Tőkejegyzésikulcs-súlyok

Az Alapokmány 29. cikkében meghatározott tőkejegyzési
kulcsban az egyes NKB-khoz rendelt súlyok 2007. január 1-jétől
a következők:

– Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

2,4708 %

– Bolgár Nemzeti Bank 0,8833 %
– Česká národní banka 1,3880 %
– Danmarks Nationalbank 1,5138 %
– Deutsche Bundesbank 20,5211 %
– Eesti Pank 0,1703 %
– Görög Nemzeti Bank 1,8168 %
– Banco de España 7,5498 %
– Banque de France 14,3875 %
– Central Bank and Financial Services Autho-

rity of Ireland
0,8885 %

– Banca d'Italia 12,5297 %
– Ciprusi Nemzeti Bank 0,1249 %
– Latvijas Banka 0,2813 %
– Lietuvos bankas 0,4178 %
– Banque centrale du Luxembourg 0,1575 %

– Magyar Nemzeti Bank 1,3141 %
– Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 0,0622 %
– De Nederlandsche Bank 3,8937 %
– Oesterreichische Nationalbank 2,0159 %
– Narodowy Bank Polski 4,8748 %
– Banco de Portugal 1,7137 %
– Banca Naţională a României 2,5188 %
– Banka Slovenije 0,3194 %
– Národná banka Slovenska 0,6765 %
– Suomen Pankki 1,2448 %
– Sveriges Riksbank 2,3313 %
– Bank of England 13,9337 %

3. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az EKB/2004/5 határozat 2007. január 1-jén hatályát
veszti.

(3) Az EKB/2004/5 határozatra való hivatkozásokat az erre a
határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. december 15-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET
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