
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä joulukuuta 2008,

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

(EKP/2008/28)

(2009/58/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttä
mistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kan
sallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 18 päi
vänä joulukuuta 2006 tehdyllä päätöksellä
EKP/2006/26 (1) määritettiin Euroopan keskuspankin
(EKP) merkitystä pääomasta se prosenttiosuus, joka sel
laisten jäsenvaltioiden, jotka eivät aikoneet ottaa euroa
käyttöön 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä, kansal
listen keskuspankkien täytyi maksaa 1 päivänä tammi
kuuta 2007 EKP:n toimintakustannuksiin osallistumi
seksi.

(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 kullekin kansalliselle
keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman
jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

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

(4) Tarkistettu pääoman jakoperuste edellyttää uutta EKP:n
päätöstä, jolla päätös EKP/2006/26 kumotaan 1 päivästä
tammikuuta 2009 ja määritetään EKP:n merkityn pää
oman prosenttiosuus, joka sellaisten jäsenvaltioiden kan
sallisten keskuspankkien, jotka eivät ole ottaneet euroa
käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2009 (jäljempänä ’raha
liittoon osallistumattomat kansalliset keskuspankit’), on
maksettava 1 päivänä tammikuuta 2009,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki
maksaa 7 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päi

vänä tammikuuta 2009. Päätöksen EKP/2008/23 2 artiklassa
esitetyt painoarvot huomioon ottaen kukin rahaliittoon osallis
tumaton kansallinen keskuspankki maksaa 1 päivänä tammi
kuuta 2009 seuraavassa taulukossa sen nimen perässä ilmoite
tun määrän:

Rahaliittoon osallistumaton kansallinen keskuspankki (euroa)

Bulgarian keskuspankki (Българска народна
банка)

3 502 591,87

Česká národní banka 5 835 771,31

Danmarks Nationalbank 5 982 149,49

Eesti Pank 721 809,75

Latvijas Banka 1 144 007,96

Lietuvos bankas 1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank 5 587 371,98

Narodowy Bank Polski 19 740 488,44

Banca Națională a României 9 937 989,49

Sveriges Riksbank 9 106 093,68

Bank of England 58 539 980,14

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1. Koska kukin rahaliittoon osallistumaton kansallinen kes
kuspankki on jo maksanut 7 prosenttia 31 päivään joulukuuta
2008 saakka voimassa olevasta EKP:n merkityn pääoman osuu
destaan päätöksen EKP/2006/26 mukaisesti, kukin niistä joko
siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin
EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.

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 (3) mu
kaisesti.
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3 artikla

Loppumääräykset

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

2. Päätös EKP/2006/26 kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

3. Päätökseen EKP/2006/26 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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