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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998,
Euroopan keskuspankin pääoman jakoperusteessa käytettävästä kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksien määrittämismenetelmästä
(EKP/1998/1)
(1999/31/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön
(jäljempänä ”perussääntö”) 29 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin yleisneuvoston perussäännön 47.2 artiklan mukaisen
myötävaikutuksen,
sekä katsoo, että
komissio on toimittanut jakoperusteen määräämiseen tarvittavat tilastotiedot Euroopan unionin
neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 1998 päättämien sääntöjen mukaisesti (1),
todettuaan perussäännön 29.1 artiklan kirjaimellisen tulkinnan mahdottomaksi Euroopan keskuspankin neuvosto päätti käyttää komission alkuperäisiä (pyöristämättömiä), neljän desimaalin
tarkkuudella ilmoitettavia lukuja määritettäessä kansallisten keskuspankkien osuudet ensimmäisessä Euroopan keskuspankin (jäljempänä ”EKP”) pääomaan sovellettavassa jakoperusteessa, koska
näiden alkuperäisten lukujen käyttäminen on täsmällisin ja siten oikeudenmukaisin menetelmä,
siinä tapauksessa, että komission prosenttilukujen summa ei ole sata, poikkeama korjataan joko
lisäämällä pienimpään osuuteen / pienimpiin osuuksiin nousevassa järjestyksessä 0,0001 prosenttiyksikköä, kunnes saadaan tasan 100 prosenttia, jos alkuperäinen yhteismäärä on ollut alle 100
prosenttia, tai vähentämällä 0,0001 prosenttiyksikköä alenevassa järjestyksessä suurimmasta osuudesta / suurimmista osuuksista, kunnes on saatu tasan 100 prosenttia, jos alkuperäinen yhteismäärä on ollut yli 100 prosenttia,
komission toimittamat tiedot tarkistetaan vuoden 1998 lokakuussa,
kansallisten keskuspankkien painoarvoa EKP:n jakoperusteessa voidaan muuttaa, jos tarkistetut
tiedot aiheuttaisivat vähintään 0,01 prosentin muutoksen kansallisen keskuspankin osuuteen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Perussäännön 29.1 artiklassa tarkoitetussa jakoperusteessa kansallisten keskuspankkien painoarvot
ovat seuraavat:
(1) Neuvoston päätös 98/382/EY, (EYVL L 171, 17.6.1998, s. 33).
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— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique
— Danmarks Nationalbank
— Deutsche Bundesbank
— Bank of Greece
— 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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2 artikla
Jakoperustetta voidaan tarkistaa ennen kolmannen vaiheen alkua, jos komissio toimittaa ennen
vuoden 1998 joulukuuta jakoperusteen määräämisessä käytettävät tarkistetut tilastotiedot, jotka
aiheuttaisivat kansallisen keskuspankin osuuteen vähintään 0,01 prosentin muutoksen.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan taannehtivasti 1 päivänä kesäkuuta 1998.
Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä kesäkuuta 1998.
EKP:n pääjohtaja
Willem F. DUISENBERG

