
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistuvia kansallisia
keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä

(EKP/2008/24)

(2009/54/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 28.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä
mistä rahaliittoon osallistuvia kansallisia keskuspankkeja
koskevista toimenpiteistä 15 päivänä joulukuuta 2006
tehdyssä päätöksessä EKP/2006/22 (1) määritettiin euron
käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskus
pankkien (jäljempänä ’rahaliittoon osallistuvat kansalliset
keskuspankit’) maksettavaksi 1 päivänä tammikuuta
2007 tulleen Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman
määrä ja maksutapa.

(2) Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroo
pan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperus
teessa 12 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä päätöksellä
EKP/2008/23 (2) tarkistetaan EKP:n pääoman merkitsemi
sen jakoperuste (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’)
EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvis
tetaan 1 päivästä tammikuuta 2009 kansallisille keskus
pankeille annetut uudet painoarvot pääoman jakoperus
teessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(3) EKP:n merkitty pääoma on 5 760 652 402,58 euroa.

(4) Tarkistettu pääoman jakoperuste edellyttää uutta EKP:n
päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2006/22 1 päivästä
tammikuuta 2009 ja määritetään rahaliittoon osallistu
vien kansallisten keskuspankkien maksettavaksi 1 päivänä
tammikuuta 2009 tulevan EKP:n pääoman määrä ja mak
sutapa.

(5) Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti
yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Slovakiassa 1 päi
vänä tammikuuta 2009 8 päivänä heinäkuuta 2008 teh

dyn neuvoston päätöksen 2008/608/EY (3) mukaan Slo
vakia täyttää yhteisen rahan käyttöönottamiseksi vaadit
tavat edellytykset ja liittymisasiakirjan (4) 4 artiklan mu
kaiset Slovakialle myönnetyt poikkeukset kumotaan 1 päi
västä tammikuuta 2009.

(6) Národná banka Slovenskan suorittamasta Euroopan kes
kuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaa
misten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspan
kin vararahastoihin ja varauksiin 31 päivänä joulukuuta
2008 tehdyn päätöksen EKP/2008/33 (5) mukaan Ná
rodná banka Slovenskan on maksettava jäljellä oleva
osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tam
mikuuta 2009 tarkistetun pääoman jakoperusteen mukai
sesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki maksaa
osuutensa merkitsemästään EKP:n pääomasta kokonaan 1 päi
vänä tammikuuta 2009. Kun otetaan huomioon päätöksen
EKP/2008/23 2 artiklassa esitetyt painoarvot, kukin rahaliittoon
osallistuva kansallinen keskuspankki maksaa 1 päivänä tammi
kuuta 2009 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä ilmoite
tun määrän:

Rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki (euroa)

Nationale Bank van België / Banque Natio
nale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Autho
rity of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece 113 191 059,06

Banco de España 478 364 575,51
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Rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki (euroa)

Banque de France 819 233 899,48

Banca d’Italia 719 885 688,14

Central Bank of Cyprus 7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of
Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank 229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank 111 854 587,70

Banco de Portugal 100 834 459,65

Banka Slovenije 18 941 025,10

Národná banka Slovenska 39 944 363,76

Suomen Pankki 72 232 820,48

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1. Koska Národná banka Slovenskaa lukuun ottamatta kukin
rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki on jo maksa
nut kokonaan 31 päivään joulukuuta 2008 saakka sovellettavan
osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen EKP/2008/22
mukaisesti, Národná banka Slovenskaa lukuun ottamatta kukin

niistä siirtää lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin
EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.
Národná banka Slovenskan suorittamasta pääoman maksami
sesta määrätään päätöksessä EKP/2008/33.

2. Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallis
ten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pää
oman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 12 päi
vänä joulukuuta 2008 tehdyn päätöksen EKP/2008/25 (1) mu
kaisesti.

3 artikla

Loppumääräykset

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

2. Päätös EKP/2006/22 kumotaan 1 päivästä tammikuuta
2009.

3. Päätökseen EKP/2006/22 tehtyjen viittausten katsotaan
koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä joulukuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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