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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013,
kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen
jakoperusteessa
(EKP/2013/17)
(2013/359/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussään
tö’) ja erityisesti sen 29.4 ja 48.3 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston
myötävaikutuksen EKPJ:n perussäännön 46.2 artiklan neljännen
luetelmakohdan mukaisesti,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroo
pan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperus
teessa 12 päivänä joulukuuta 2008 tehdyllä päätöksellä
EKP/2008/23 (1) vahvistettiin Euroopan keskuspankkijär
jestelmään (EKPJ) 1 päivänä tammikuuta 2009 kuu
luneille kansallisille keskuspankeille 1 päivästä tammi
kuuta 2009 sovellettavat painoarvot (jäljempänä ’paino
arvot’) EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa
(jäljempänä ’pääoman jakoperuste’).
Koska Kroatia liittyy Euroopan unioniin ja sen kansallis
esta keskuspankista, Hrvatska narodna bankasta, tulee osa
EKPJ:ää 1 päivänä heinäkuuta 2013, EKP:n merkittyä pää
omaa olisi EKPJ:n perussäännön 48.3 artiklan nojalla au
tomaattisesti korotettava. Tämä korotus edellyttää kunkin
EKPJ:ään 1 päivänä heinäkuuta 2013 kuuluvan kansal
lisen keskuspankin painoarvon määrittämistä EKPJ:n pe
russäännön 29.1 artiklaa vastaavalla tavalla ja 29.2 artik
laa noudattaen.
Euroopan komissio on toimittanut Euroopan keskuspan
kin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen tar
kistamista varten tarvittavista tilastotiedoista 15 päivänä
heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen
2003/517/EY (2) mukaisesti EKP:lle tilastotiedot tarkiste
tun pääoman jakoperusteen määrittämiseksi.
Euroopan keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen (3)
3.5 ja 6.6 artiklaa vastaavasti ja ottaen huomioon yleis
neuvoston myötävaikutuksen tähän päätökseen, Hrvatska
narodna bankan pääjohtajalla on ollut tilaisuus esittää
tästä päätöksestä huomautuksia ennen sen hyväksymistä,

(1) EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66.
(2) EUVL L 181, 19.7.2003, s. 43.
(3) Päätös EKP/2004/12, tehty 17 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan
keskuspankin yleisneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä, EUVL
L 230, 30.6.2004, s. 61.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Pyöristäminen
Kun Euroopan komissio toimittaa tarkistetut tilastotiedot pää
oman jakoperusteen tarkistamista varten eikä lukujen summaksi
saada 100:aa prosenttia, poikkeama korjataan seuraavasti: i) mi
käli summa on vähemmän kuin 100 prosenttia, lisätään 0,0001
prosenttiyksikköä pienimpään osuuteen tai pienimpiin osuuksiin
nousevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan
100 prosenttia, tai ii) mikäli summa on enemmän kuin
100 prosenttia, vähennetään 0,0001 prosenttiyksikköä suurim
masta osuudesta tai suurimmista osuuksista laskevassa järjestyk
sessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia.
2 artikla
Painoarvot
EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitetut kansallisten kes
kuspankkien painoarvot pääoman jakoperusteessa ovat 1 päi
västä heinäkuuta 2013 alkaen seuraavat:
Nationale Bank van België /
Banque Nationale de Belgique

2,4176 %

Българска народна банка (Bulga
rian keskuspankki)

0,8644 %

Česká národní banka

1,4539 %

Danmarks Nationalbank

1,4754 %

Deutsche Bundesbank

18,7603 %

Eesti Pank

0,1780 %

Banc Ceannais na hÉireann /
Central Bank of Ireland

1,1111 %

Bank of Greece

1,9483 %

Banco de España

8,2533 %

Banque de France

14,1342 %

Hrvatska narodna banka
Banca d’Italia

0,5945 %
12,4570 %

Central Bank of Cyprus

0,1333 %

Latvijas Banka

0,2742 %

Lietuvos bankas

0,4093 %
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Banque centrale du Luxembourg

0,1739 %

Sveriges Riksbank

2,2612 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3740 %

Bank of England

14,4320 %

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central
Bank of Malta

0,0635 %

De Nederlandsche Bank

3,9663 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9370 %

Narodowy Bank Polski

4,8581 %

Banco de Portugal

1,7636 %

Banca Națională a României

2,4449 %

Banka Slovenije

0,3270 %

Národná banka Slovenska

0,6881 %

Suomen Pankki

1,2456 %

3 artikla
Voimaantulo ja kumoaminen
1.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

2.
Kumotaan päätös EKP/2008/23 1 päivästä heinäkuuta
2013.
3.
Päätökseen EKP/2008/23 tehtyjen viittausten katsotaan
koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä kesäkuuta 2013.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

