
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 18 päivänä joulukuuta 2003,

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsen-
valtioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä

(EKP/2003/19)

(2004/45/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä-
mistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden
kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 1
päivänä joulukuuta 1998 tehdyllä päätöksellä EKP/1998/
14 (1) määritettiin Euroopan keskuspankin (EKP) merki-
tystä pääomasta se prosenttiosuus, joka sellaisten jäsen-
valtioiden, jotka eivät aikoneet ottaa euroa käyttöön 1
päivänä tammikuuta 1999, kansallisten keskuspankkien
täytyi maksaa EKP:n toimintakustannuksiin osallistumi-
seksi.

(2) Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroo-
pan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperus-
teessa 18 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä päätöksellä
EKP/2003/17 (2) tarkistetaan kansallisille keskuspankeille
annettuja painoarvoja (jäljempänä ’painoarvot’) EKP:n
pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman jakope-
ruste’) 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.

(3) Pääoman jakoperusteen tarkistaminen edellyttää uutta
EKP:n päätöstä siitä, että päätös EKP/1998/14 kumotaan
1 päivästä tammikuuta 2004 lukien, ja sen EKP:n
merkityn pääoman prosenttiosuuden määrittämistä, joka
sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien,
jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön 1 päivänä tammi-
kuuta 2004 (jäljempänä ’rahaliittoon osallistumattomat
kansalliset keskuspankit’), pitäisi maksaa 1 päivänä
tammikuuta 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetun pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki
maksaa 5 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1
päivänä tammikuuta 2004. Päätöksen EKP/2003/17 2 artiklassa
esitetyt painoarvot huomioon ottaen kukin rahaliittoon osallis-

tumaton kansallinen keskuspankki maksaa näin ollen 1 päivänä
tammikuuta 2004 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä
ilmoitetun määrän:

Rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki

— Danmarks Nationalbank 4 304 000 (euroa)

— Sveriges Riksbank 6 659 000 (euroa)

— Bank of England 39 941 000 (euroa)

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

Kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki on
jo maksanut 5 prosenttia osuudestaan EKP:n merkitystä pää-
omasta 1 päivänä kesäkuuta 1998 päätöksen EKP/1998/14
mukaisesti. Tämän vuoksi tilanteen mukaan joko rahaliittoon
osallistumaton kansallinen keskuspankki siirtää tietyn lisä-
summan EKP:lle tai EKP palauttaa tietyn summan rahaliittoon
osallistumattomalle kansalliselle keskuspankille, jotta päästään 1
artiklassa olevassa taulukossa esitettyihin summiin. Siirrot
tehdään kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan
keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun
pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2003 tehdyssä
päätöksessä EKP/2003/20 (3) vahvistettujen yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Loppusäännökset

1. Päätös EKP/1998/14 kumotaan täten 1 päivästä tammi-
kuuta 2004.

2. Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2003.

3. Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä joulukuuta 2003.

EKP:n yleisneuvoston puolesta
Jean-Claude TRICHET
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