
FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti28. 4. 1999 L 110/33

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä joulukuuta 1998,

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osal-
listumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpi-

teistä

(EKP/1998/14)

(1999/285/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ”perus-
sääntö”) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) Euroopan keskuspankki (EKP) perustettiin 1
päivänä kesäkuuta 1998,

(2) EKP:n pääoman on oltava 5 000 miljoonaa ecua
EKP:n aloittaessa toimintansa 1 päivänä kesäkuuta
1998,

(3) ainoastaan jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit
voivat merkitä ja pitää hallussaan EKP:n pääomaa,

(4) EKP:n pääoman merkitsemiseen sovelletaan EKP:n
päätöksen (EKP/1998/1) Euroopan keskuspankin
pääoman jakoperusteessa käytettävästä kansallisten
keskuspankkien prosenttiosuuksien määrittämis-
menetelmästä 1 artiklaa,

(5) EKP:n neuvosto vahvistaa maksettavan pääoman
määrän ja maksutavan,

(6) rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden
kansalliset keskuspankit eivät maksa osuuttaan
merkitystä pääomasta, ellei EKP:n yleisneuvosto
päätä, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistu-
miseksi niiden on maksettava vähimmäisprosentti
osuudesta, ja

(7) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 2 artiklan 1
kohdan mukaisesti ecu korvataan eurolla 1 päivänä
tammikuuta 1999 siten, että yksi ecu vastaa yhtä
euroa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden
kansallisten keskuspankkien maksaman pääoman

määrä

1.1 Rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden
kansalliset keskuspankit maksavat 5 % merkitsemästään
EKP:n pääomasta. Maksut erääntyvät 1 päivänä kesäkuuta
1998.

1.2 Tämän päätöksen liitteessä täsmennetään jokaisen
rahaliittoon osallistumattoman jäsenvaltion kansallisen
keskuspankin maksettavaksi tuleva määrä.

2 artikla

Pääoman maksutapa

Määrät, jotka rahaliittoon osallistumattomien jäsenval-
tioiden kansallisten keskuspankkien on edellisen artiklan
mukaisesti maksettava EKP:lle, suoritetaan kuittaamalla
ne kyseisille kansallisille keskuspankeille Euroopan raha-
polittisen instituutin varoista takaisin maksettavilla osuuk-
silla, ja nämä katsotaan EKP:n merkityn pääoman mak-
suiksi.

3 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä joulukuuta 1998.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. DUISENBERG
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(ecuina)

Rahaliittoon osallistumattomien jäsenval-
tioiden kansalliset keskuspankit Painoarvo Merkitty pääoma Maksettava

LIITE

Rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien viimeistään 1
päivänä kesäkuuta 1998 maksettavaksi erääntyvät osuudet, jotka ovat 5 % niiden merkitsemästä
pääomasta, EKP:n 5 000 miljoonan ecun pääoman merkitsemisenjakoperusteessa käytettävien

painoarvojen mukaan

Tanskan keskuspankki 1,6709 % 83 545 000 4 177 250

Kreikan keskuspankki 2,0564 % 102 820 000 5 141 000

Ruotsin keskuspankki 2,6537 % 132 685 000 6 634 250

Ison-Britannian keskuspankki 14,6811 % 734 055 000 36 702 750


