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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/2003/17)
(2004/43/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 29.3
και 29.4,
τη συµβολή του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), σύµφωνα µε το άρθρο 47.2 τέταρτη περίπτωση
του καταστατικού,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/1998/13, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών
κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) καθόρισε, µε ισχύ
από 1ης Ιουνίου 1998, τις σταθµίσεις που αποδίδονται στις
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στην κλείδα κατανοµής
για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (στο εξής «σταθµίσεις στην κλείδα κατανοµής» και «κλείδα κατανοµής» αντίστοιχα).
Το άρθρο 29.3 του καταστατικού απαιτεί οι σταθµίσεις στην
κλείδα κατανοµής να αναπροσαρµόζονται ανά πενταετία
µετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών, κατ' αναλογία µε τις διατάξεις του άρθρου 29.1
του καταστατικού. Η προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής
αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του έτους που έπεται
εκείνου εντός του οποίου πραγµατοποιείται η αναπροσαρµογή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παράσχει στην ΕΚΤ τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της
προσαρµοσµένης κλείδας κατανοµής, σύµφωνα µε την απόφαση 2003/517/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
2003, σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της κλείδας κατανοµής για
την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (2).
Τα καθαρά κέρδη ή οι (τυχόν) ζηµίες της ΕΚΤ για το οικονοµικό έτος 2003 θα πρέπει να κατανεµηθούν και να διανεµηθούν βάσει του άρθρου 33.1 στοιχείο β) και του άρθρου
33.2 του καταστατικού και σύµφωνα µε τις ισχύουσες την
31η ∆εκεµβρίου 2003 σταθµίσεις στην κλείδα κατανοµής.
Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και όσον αφορά την κατανοµή
του νοµισµατικού εισοδήµατος των ΕθνΚΤ σύµφωνα µε το
άρθρο 32.1 του καταστατικού, τη διανοµή του εισοδήµατος

(1) ΕΕ L 125 της 19.5.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 43.

που προκύπτει από το εκδοτικό προνόµιο της ΕΚΤ, την απόδοση των απαιτήσεων των ΕθνΚΤ που ισοδυναµούν προς τα
µεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγµατικά διαθέσιµα και
την απόδοση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος
που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στρογγυλοποίηση
Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει αναθεωρηµένα στατιστικά
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της κλείδας
κατανοµής, και τα αριθµητικά στοιχεία δεν συµπληρώνουν αθροιζόµενα το 100 %, η διαφορά αντισταθµίζεται ως εξής: i) εάν το
σύνολο είναι µικρότερο από το 100 %, µε την προσθήκη 0,0001
της εκατοστιαίας µονάδας στο (στα) µικρότερο(-α) µερίδιο(-α) συµµετοχής, κατά αύξουσα σειρά, έως ότου επιτευχθεί ακριβώς το
100 %, ή ii) εάν το σύνολο είναι µεγαλύτερο από το 100 %, µε
την αφαίρεση 0,0001 της εκατοστιαίας µονάδας από το (τα) µεγαλύτερο(-α) µερίδιο(-α) συµµετοχής, κατά φθίνουσα σειρά, έως ότου
επιτευχθεί ακριβώς το 100 %.
Άρθρο 2
Σταθµίσεις στην κλείδα κατανοµής
Η στάθµιση που αποδίδεται σε κάθε ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανοµής
που περιγράφεται στο άρθρο 29 του καταστατικού έχει ως εξής, µε
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004:
— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique
— Danmarks Nationalbank
— Deutsche Bundesbank
— Τράπεζα της Ελλάδος
— Banco de España
— Banque de France
— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
— Banca d'Italia
— Banque centrale du Luxembourg
— De Nederlandsche Bank

2,8297 %
1,7216 %
23,4040 %
2,1614 %
8,7801 %
16,5175 %
1,0254 %
14,5726 %
0,1708 %
4,4323 %
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Oesterreichische Nationalbank
Banco de Portugal
Suomen Pankki
Sveriges Riksbank
Bank of England

2,3019 %
2,0129 %
1,4298 %
2,6636 %
15,9764 %

Άρθρο 3
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1.
H απόφαση ΕΚΤ/1998/13 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
2.
Τα καθαρά κέρδη ή οι (τυχόν) ζηµίες της ΕΚΤ, το νοµισµατικό εισόδηµα των ΕθνΚΤ, το εισόδηµα που προκύπτει από το εκδοτικό προνόµιο της ΕΚΤ, η απόδοση των απαιτήσεων των ΕθνΚΤ που
ισοδυναµούν προς τα µεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγµατικά
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διαθέσιµα και η απόδοση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήµατος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια ευρώ,
όσον αφορά το οικονοµικό έτος 2003 κατανέµονται και διανέµονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 σταθµίσεις
στην κλείδα κατανοµής.
3. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 19 ∆εκεµβρίου
2003.
4. Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για τo διοικητικό συµβoύλιo της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

