
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien
jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä

(EKP/2004/10)

(2004/507/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan
keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä‐
mistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kan‐
sallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 18 päi‐
vänä joulukuuta 2003 tehdyllä päätöksellä
EKP/2003/19 (1) määritettiin Euroopan keskuspankin
(EKP) merkitystä pääomasta se prosenttiosuus, joka sellais‐
ten jäsenvaltioiden, jotka eivät aikoneet ottaa euroa käyt‐
töön 1 päivänä tammikuuta 2004, kansallisten keskus‐
pankkien täytyi maksaa 1 päivänä tammikuuta 2004 EKP:n
toimintakustannuksiin osallistumiseksi.

(2) Koska Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasa‐
valta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasa‐
valta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasa‐
valta ja Slovakian tasavalta liittyvät Euroopan unioniin ja
niiden kansallisista keskuspankeista tulee osa Euroopan
keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) 1 päivänä toukokuuta
2004, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista
Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakope‐
rusteessa 22 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä päätök‐
sessä EKP/2004/5 (2) vahvistetaan 1 päivästä toukokuuta
2004 rahaliittoon osallistuville kansallisille keskuspankeille
EKP:n pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ”pääoman
jakoperuste”) annetut painoarvot (jäljempänä
”painoarvot”).

(3) EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä toukokuuta 2004
alkaen 5 564 669 247,19 euroa.

(4) Pääoman jakoperusteen korottaminen edellyttää uutta
EKP:n päätöstä siitä, että päätös EKP/2003/19 kumotaan
1 päivästä toukokuuta 2004 lukien, ja sen EKP:n merkityn
pääoman prosenttiosuuden määrittämistä, joka sellaisten
jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, jotka eivät ole
ottaneet euroa käyttöön 1 päivänä toukokuuta 2004 (jäl‐
jempänä ”rahaliittoon osallistumattomat kansalliset kes‐
kuspankit”), olisi maksettava 1 päivänä toukokuuta 2004.

(5) Ottaen huomioon Euroopan keskuspankin yleisneuvoston
työjärjestyksen 3.3 artiklan, kansallisten keskuspankkien
Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus,
Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank,
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta, Narodowy
Bank Polski, Banka Slovenije ja Národná banka Slovenska
pääjohtajilla oli tilaisuus esittää huomautuksensa tästä pää‐
töksestä ennen sen hyväksymistä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Maksetun pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki mak‐
saa 7 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tou‐
kokuuta 2004. Päätöksen EKP/2004/5 2 artiklassa esitetyt paino‐
arvot huomioon ottaen kukin rahaliittoon osallistumaton
kansallinen keskuspankki maksaa näin ollen 1 päivänä touko‐
kuuta 2004 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä ilmoitetun
määrän:

(euroa)

Rahaliittoon osallistumaton kansallinen kes‐
kuspankki

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 252 023,87

Narodowy Bank Polski 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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2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1. Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ja Bank of Eng‐
land ovat jo maksaneet 5 prosenttia osuudestaan 30 päivään huh‐
tikuuta 2004 voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta pää‐
töksen EKP/2003/19 mukaisesti. Tämän vuoksi tilanteen mukaan
joko kukin niistä siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai EKP palaut‐
taa tietyn summan niille, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esi‐
tettyihin summiin.

2. Kukin muu rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskus‐
pankki siirtää EKP:lle 1 artiklan taulukossa sen nimen perässä
ilmoitetun määrän.

3. Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallis‐
ten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman
osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien

yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä huhti‐
kuuta 2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/7 (1) vahvistettujen
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Loppumääräykset

1. Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2004.

2. Päätös EKP/2003/19 kumotaan 1 päivästä toukokuuta
2004.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä huhtikuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja

Jean‐Claude TRICHET
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