
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistuvia kansallisia
keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä

(EKP/2006/22)

(2007/43/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo-
pan 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 22 päivänä
huhtikuuta 2004 tehdyssä päätöksessä EKP/2004/6 (1)
määritettiin euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden
kansallisten keskuspankkien (jäljempänä ’rahaliittoon osal-
listuvat kansalliset keskuspankit’) maksettavaksi 1 päivänä
toukokuuta 2004 tulleen Euroopan keskuspankin (EKP)
pääoman määrä ja maksutapa.

(2) Koska Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin ja
niiden kansalliset keskuspankit vastaavasti EKPJ:ään 1
päivänä tammikuuta 2007, kansallisten keskuspankkien
prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman mer-
kitsemisen jakoperusteessa 15 päivänä joulukuuta 2006
tehdyssä päätöksessä EKP/2006/21 (2) vahvistetaan 1
päivästä tammikuuta 2007 kullekin kansalliselle keskus-
pankille, joka on EKPJ:n jäsen 1 päivänä tammikuuta 2007,
uudet painoarvot (jäljempänä ’painoarvot’) EKP:n korote-
tussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman
jakoperuste’).

(3) EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä tammikuuta 2007
alkaen 5 760 652 402,58 euroa.

(4) Korotettu pääoman jakoperuste edellyttää uutta EKP:n
päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2004/6 1 päivästä
tammikuuta 2007 ja määritetään rahaliittoon osallistuvien
kansallisten keskuspankkien maksettavaksi 1 päivänä
tammikuuta 2007 tulevan EKP:n pääoman määrä ja
maksutapa.

(5) Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti
yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Sloveniassa 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 11 päivänä heinäkuuta 2006
tehdyn neuvoston päätöksen 2006/495/EY (3) 1 artiklan
nojalla Sloveniaa koskeva vuoden 2003 liittymis-
asiakirjan (4) 4 artiklassa tarkoitettu poikkeus kumotaan 1
päivästä tammikuuta 2007.

(6) Banka Slovenijen suorittamasta Euroopan keskuspankin
pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siir-
rosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin varara-
hastoihin ja varauksiin 30 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn
tehdyn päätöksen EKP/2006/30 (5) mukaan Banka Slove-
nijen on maksettava jäljellä oleva osuus merkitsemästään
EKP:n pääomasta 1 päivänä tammikuuta 2007 niin, että
korotettu pääoman jakoperuste otetaan huomioon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki maksaa
osuutensa merkitsemästään EKP:n pääomasta kokonaan 1
päivänä tammikuuta 2007. Kun päätöksen EKP/2006/21 2
artiklassa esitetyt painoarvot otetaan huomioon, kukin rahaliit-
toon osallistuva kansallinen keskuspankki maksaa 1 päivänä
tammikuuta 2007 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä
ilmoitetun määrän:

Rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki (euroa)

Nationale Bank van België / Banque nationale de
Belgique

142 334 199,56

Deutsche Bundesbank 1 182 149 240,19

Bank of Greece 104 659 532,85

Banco de España 434 917 735,09

Banque de France 828 813 864,42

Central Bank and Financial Services Authority of
Ireland

51 183 396,60

Banca d'Italia 721 792 464,09

Banque centrale du Luxembourg 9 073 027,53

De Nederlandsche Bank 224 302 522,60

Oesterreichische Nationalbank 116 128 991,78

Banco de Portugal 98 720 300,22

Banka Slovenije 18 399 523,77

Suomen Pankki 71 708 601,11
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2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1. Koska Banka Slovenijea lukuun ottamatta kukin rahaliittoon
osallistuva kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan
31 päivään joulukuuta 2006 saakka sovellettavan osuutensa EKP:
n merkitystä pääomasta päätöksen EKP/2004/6 mukaisesti,
kukin niistä, paitsi Banka Slovenije, tapauksesta riippuen joko
siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin
EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.
Banka Slovenijen suorittamasta pääoman maksamisesta määrä-
tään päätöksessä EKP/2006/30.

2. Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallisten
keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman
osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien
yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 15 päivänä joulu-
kuuta 2006 tehdyn päätöksen EKP/2006/23 (1) mukaisesti.

3 artikla

Loppumääräykset

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

2. Päätös EKP/2004/6 kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3. Päätökseen EKP/2004/6 tehtyjen viittausten katsotaan
koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2006.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET
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