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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 9ηr Ιουνου 1998
σχετικ µε τη µθοδο που θα εφαρµοστε για τον καθορισµ των ποσοστν των µεριδων συµµετοχr των εθνικν κεντρικν τραπεζν στην κλεδα κατανοµr στο κεφλαιο τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr
(ΕΚΤ/1998/1)
(1999/31/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

χονταr υπψη:
το ρθρο 29 του καταστατικο του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr καλοµενο «καταστατικ»),
τη συµβολ του Γενικο Συµβουλου τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr σµφωνα µε τιr διατξειr
του ρθρου 47.2 του καταστατικο,
Εκτιµνταr:
τι τα στατιστικ στοιχεα που θα χρησιµοποιηθον για τον καθορισµ τηr κλεδαr κατανοµr
παρχονται απ την Επιτροπ σµφωνα µε τουr καννεr που εγκρθηκαν απ το Συµβολιο στιr 5
Ιουνου 1998 (1)·
τι το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr συµφνησε —αναγνωρζονταr τι
εναι αδνατη η προσκλληση στην κατ γρµµα ερµηνεα του ρθρου 29.1 του καταστατικο— στη
χρησιµοποηση των αρχικν (µη στρογγυλευµνων) τετραψφιων δεκαδικν αριθµητικν στοιχεων
τηr Επιτροπr για τον καθορισµ των µεριδων συµµετοχr των εθνικν κεντρικν τραπεζν
(εφεξr καλοµενηr «ΕθνΚΤ») στην αρχικ κλεδα κατανοµr στο κεφλαιο τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr καλοµενηr «ΕΚΤ»), ωr τηr πλον ακριβοr και, κατ συνπεια,
δικαιτερηr µεθδου·
τι, σε περπτωση που τα αριθµητικ στοιχεα τηr Επιτροπr δεν συµπληρνουν αθροιζµενα το
100 %, η απκλιση προσαρµζεται µε την προσθκη, µε ανιντα τρπο, ποσοστο 0,0001 στο(-α)
µικρτερο(-α) µερδιο(-α) συµµετοχr ωr του συµπληρωθε ακριβr το 100 %, εν το αρχικ
σνολο εναι µικρτερο απ 100 %,  µε την αφαρεση, µε φθνοντα τρπο, ποσοστο 0,0001 απ
το(-α) µεγαλτερο(-α) µερδιο(-α) συµµετοχr ωr του συµπληρωθε ακριβr το 100 %, εν το
αρχικ σνολο εναι µεγαλτερο απ το 100 %·
τι τα στοιχεα που παρχει η Επιτροπ θα αναθεωρηθον τον Οκτβριο 1998·
τι η στθµιση των ΕθνΚΤ στην κλεδα κατανοµr στο κεφλαιο τηr ΕΚΤ ενδχεται να αναπροσαρµοσθε σε περπτωση που τα αναθεωρηµνα στοιχεα χουν ωr αποτλεσµα να µεταβληθε κατ
0,01 %  περισστερο το µερδιο συµµετοχr µιαr ΕθνΚΤ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Οι σταθµσειr των εθνικν κεντρικν τραπεζν στην κλεδα κατανοµr που αναφρονται στο ρθρο
29.1 του καταστατικο, χουν ωr ακολοθωr:
(1) Βλπε απφαση 98/382/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 171 τηr 17. 6. 1998, σ. 33).
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— Nationale Bank van Belgie/Banque
Nationale de Belgique:
— Danmarks Nationalbank:
— Deutsche Bundesbank:
— Τρπεζα τηr Ελλδοr:
— Banco de España:
— Banque de France:
— Central Bank of Ireland:
— Banca d’Italia:
— Banque centrale du Luxembourg:
— De Nederlandsche Bank:
— Österreichische Nationalbank:
— Banco de Portugal:
— Suomen Pankki:
— Sveriges Riksbank:
— Bank of England:
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ρθρο 2
Η κλεδα κατανοµr ενδχεται να αναπροσαρµοσθε πριν απ την ναρξη τηr τρτηr φσηr, σε
περπτωση που η Επιτροπ θα παρσχει αναθεωρηµνα στατιστικ στοιχεα, προκειµνου αυτ να
χρησιµοποιηθον για τον καθορισµ τηr κλεδαr κατανοµr πριν απ το ∆εκµβριο 1998, τα οποα
θα χουν ωr αποτλεσµα να µεταβληθε κατ 0,01 %  περισστερο το µερδιο συµµετοχr µιαr
ΕθνΚΤ.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση χει αναδροµικ ισχ απ την 1η Ιουνου 1998.
Vρανκφορτη, 9 Ιουνου 1998.
Ο Πρεδροr τηr ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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