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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
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(2009/53/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 29.3 ja 29.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston
myötävaikutuksen EKPJ:n perussäännön 47.2 artiklan neljännen
luetelmakohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroo
pan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperus
teessa 15 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä päätöksellä
EKP/2006/21 (1) vahvistettiin Euroopan keskuspankkijär
jestelmään (EKPJ) 1 päivänä tammikuuta 2007 kuulu
neille kansallisille keskuspankeille 1 päivästä tammikuuta
2007 sovellettavat painoarvot (jäljempänä ”painoarvot”)
EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (jäljem
pänä ”pääoman jakoperuste”).

(2) EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklassa edellytetään, että
painoarvot tarkistetaan joka viides vuosi EKPJ:n perusta
misen jälkeen EKPJ:n perussäännön 29.1 artiklan mää
räyksiä vastaavasti. Tarkistettu pääoman jakoperuste tulee
voimaan tarkistusta seuraavan vuoden ensimmäisenä päi
vänä.

(3) Viimeisin EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukainen
painoarvojen tarkistus tehtiin vuonna 2003, ja se tuli
voimaan 1.1.2004 (2). Tämän jälkeen EKP:n pääoman ja
koperustetta on mukautettu uusien jäsenvaltioiden Eu
roopan unioniin liittymisen johdosta EKPJ:n perussään
nön 49.3 artiklan määräysten mukaisesti (3).

(4) Euroopan komissio on toimittanut Euroopan keskuspan
kin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen tar
kistamista varten tarvittavista tilastotiedoista 15 päivänä
heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen
2003/517/EY (4) mukaisesti EKP:lle tilastotiedot tarkiste
tun pääoman jakoperusteen määrittämiseksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pyöristäminen

Kun Euroopan komissio toimittaa tarkistetut tilastotiedot pää
oman jakoperusteen tarkistamista varten eikä lukujen summaksi
saada 100:aa prosenttia, poikkeama korjataan seuraavasti: i) mi
käli summa on vähemmän kuin 100 prosenttia, lisätään 0,0001
prosenttiyksikköä pienimpään osuuteen tai pienimpiin osuuksiin
nousevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan 100
prosenttia, tai ii) mikäli summa on enemmän kuin 100 prosent
tia, vähennetään 0,0001 prosenttiyksikköä suurimmasta osuu
desta tai suurimmista osuuksista laskevassa järjestyksessä, kun
nes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia.
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(1) EUVL L 24, 31.1.2007, s. 1.

(2) Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskus
pankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 18 päivänä joulu
kuuta 2003 tehty päätös EKP/2003/17 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 27).

(3) Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskus
pankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 22 päivänä huhti
kuuta 2004 tehty päätös EKP/2004/5 (EUVL L 205, 9.6.2004, s. 5)
ja päätös EKP/2006/21.

(4) EUVL L 181, 19.7.2003, s. 43.
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Painoarvot

EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitetut kansallisten keskuspankkien painoarvot pääoman jakoperus
teessa ovat 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen seuraavat:

— Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4256 %

— Bulgarian keskuspankki (Българска народна банка) 0,8686 %

— Česká národní banka 1,4472 %

— Danmarks Nationalbank 1,4835 %

— Deutsche Bundesbank 18,9373 %

— Eesti Pank 0,1790 %

— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 1,1107 %

— Bank of Greece 1,9649 %

— Banco de España 8,3040 %

— Banque de France 14,2212 %

— Banca d’Italia 12,4966 %

— Central Bank of Cyprus 0,1369 %

— Latvijas Banka 0,2837 %

— Lietuvos bankas 0,4256 %

— Banque centrale du Luxembourg 0,1747 %

— Magyar Nemzeti Bank 1,3856 %

— Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0632 %

— De Nederlandsche Bank 3,9882 %

— Oesterreichische Nationalbank 1,9417 %

— Narodowy Bank Polski 4,8954 %

— Banco de Portugal 1,7504 %

— Banca Națională a României 2,4645 %

— Banka Slovenije 0,3288 %

— Národná banka Slovenska 0,6934 %

— Suomen Pankki 1,2539 %

— Sveriges Riksbank 2,2582 %

— Bank of England 14,5172 %
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Loppusäännökset ja siirtymäkauden säännökset

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

2. Päätös EKP/2006/21 kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

3. Päätökseen EKP/2006/21 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä joulukuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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