
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004,

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

(EKP/2004/6)

(2004/503/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan
keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä‐
mistä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia
keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 18 päivänä jou‐
lukuuta 2003 tehdyssä päätöksessä EKP/2003/18 (1) mää‐
ritettiin sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspank‐
kien, jotka ovat ottaneet euron käyttöön (jäljempänä
”rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit”), mak‐
settavaksi 1 päivänä tammikuuta 2004 tulleen Euroopan
keskuspankin (EKP) pääoman määrä ja maksutapa.

(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 korotetun 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, jolla kumotaan päätös EKP/2003/18 1 päi‐
västä toukokuuta 2004 ja määritetään rahaliittoon osallis‐
tuvien kansallisten keskuspankkien maksettavaksi 1 päi‐
vänä toukokuuta 2004 tuleva EKP:n pääoma ja maksutapa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Maksetun pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki maksaa
osuutensa merkitsemästään EKP:n pääomasta kokonaan 1 päi‐
vänä toukokuuta 2004. Päätöksen EKP/2004/5 2 artiklassa esite‐
tyt painoarvot huomioon ottaen kukin rahaliittoon osallistuva
kansallinen keskuspankki maksaa näin ollen 1 päivänä touko‐
kuuta 2004 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä ilmoitetun
määrän:

Rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki (euroa)

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique 141 910 195,14

Deutsche Bundesbank 1 176 170 750,76

Bank of Greece 105 584 034,30

Banco de España 432 697 551,32

Banque de France 827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Autho‐
rity of Ireland 51 300 685,79

Banca d’Italia 726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg 8 725 401,38

De Nederlandsche Bank 222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank 115 745 120,34

Banco de Portugal 98 233 106,22

Suomen Pankki 71 711 892,59
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Maksetun pääoman tarkistaminen

Kukin rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki on jo
maksanut 30 päivään huhtikuuta 2004 voimassa olevan osuu‐
tensa EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen EKP/2003/18
mukaisesti. Tämän vuoksi joko rahaliittoon osallistuva kansalli‐
nen keskuspankki siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai EKP palaut‐
taa tietyn summan rahaliittoon osallistuvalle kansalliselle keskus‐
pankille, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin summiin.
Siirrot tehdään kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan
keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman
tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistami‐
sesta 22 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyllä päätöksellä
EKP/2004/7 (3) vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaisesti.
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Loppumääräykset

1. Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2004.

2. Päätös EKP/2003/18 kumotaan 1 päivästä toukokuuta
2004.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä huhtikuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja
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