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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä joulukuuta 1998,
kansallisten

keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan
pääoman jakoperusteessa

keskuspankin

(EKP/1998/13)
(1999/331/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ”perussääntö”) 29 artiklan,
sekä katsoo, että
9 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn EKP:n päätöksen (EKP/
1998/1) (1) Euroopan keskuspankin pääoman jakoperusteessa käytettävästä kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksien määrittämismenetelmästä 2 artiklassa säädetään, että jakoperustetta voidaan tarkistaa ennen
kolmannen vaiheen alkua, jos Euroopan yhteisöjen
komission ennen vuoden 1998 joulukuuta toimittamat
jakoperusteen määrittämiseksi tarvittavat tarkistetut tilastotiedot ovat sellaisia, jotka aiheuttavat kansallisen keskuspankin osuuteen vähintään 0,01 prosentin muutoksen,
komissio on toimittanut jakoperusteen määrittämiseen
tarvittavat tarkistetut tilastotiedot marraskuussa 1998
Euroopan unionin neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 1998
hyväksymien sääntöjen mukaisesti (2),
kansallisten keskuspankkien painoarvoa pääoman jakoperusteessa on muutettava tarkistettujen tietojen johtaessa
vähintään 0,01 prosentin muutokseen kansallisen keskuspankin osuudessa, ja
siinä tapauksessa, että komission lukujen summaksi ei
saada 100 %:a, poikkeama korjataan lisäämällä 0,0001 %
prosenttiyksikköä
pienimpään
osuuteen/pienimpiin
osuuksiin kasvavassa järjestyksessä, kunnes on saatu tulokseksi tasan 100 %, jos alkuperäinen yhteismäärä on ollut
alle 100 %,

















Belgian keskuspankki:
Tanskan keskuspankki:
Saksan keskuspankki:
Kreikan keskuspankki:
Espanjan keskuspankki:
Ranskan keskuspankki:
Irlannin keskuspankki:
Italian keskuspankki:
Luxemburgin keskuspankki:
Alankomaiden keskuspankki:
Itävallan keskuspankki:
Portugalin keskuspankki:
Suomen Pankki:
Ruotsin keskuspankki:
Ison-Britannian keskuspankki:

2,8658 %,
1,6709 %,
24,4935 %,
2,0564 %,
8,8935 %,
16,8337 %,
0,8496 %,
14,8950 %,
0,1492 %,
4,2780 %,
2,3594 %,
1,9232 %,
1,3970 %,
2,6537 %,
14,6811 %.

2 artikla
1.
Tämä päätös korvaa 9 päivänä kesäkuuta 1998
tehdyn EKP:n päätöksen (EKP/1998/1) Euroopan keskuspankin pääoman jakoperusteessa käytettävästä kansallisten
keskuspankkien prosenttiosuuksien määrittämismenetelmästä.
2.
Tämä päätös tulee voimaan taannehtivasti 1 päivänä
kesäkuuta 1998. Euroopan keskuspankin johtokunta
valtuutetaan tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet
niiden määrien tarkistamiseksi, jotka kansalliset keskuspankit ovat jo maksaneet EKP:n 9 päivänä kesäkuuta
1998 tekemän päätöksen (EKP/1998/2) Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä toimenpiteistä mukaisesti.
3.
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä joulukuuta 1998.
1 artikla
Perussäännön 29.1 artiklassa tarkoitetut kansallisten
keskuspankkien painoarvot pääoman jakoperusteessa ovat
seuraavat:

(1) EYVL L 8, 14.1.1999, s. 31.
(2) Neuvoston päätös 98/382/EY, EYVL L 171, 17.6.1998, s. 33.
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