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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 22. aprila 2004
o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke
(ECB/2004/5)
(2004/502/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti členov 29.4 in 49.3 Statuta,

(4)

Glede na člen 3.3 Poslovnika Razširjenega sveta Evropske
centralne banke in glede na prispevek Razširjenega sveta k
temu sklepu so guvernerji centralnih bank: Česká národní
banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka,
Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta´
Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka
Slovenije in Národná banka Slovenska imeli možnost dati
svoje pripombe v zvezi s tem sklepom pred njegovim spre‐
jetjem –

ob upoštevanju sodelovanja Sveta Evropske centralne banke (ECB)
v skladu s četrto alineo člena 47.2 Statuta,
SKLENIL:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1
Zaokroževanje

(1)

Sklep ECB/2003/17 z dne 18. decembra 2003 o odstotnih
deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapi‐
tala Evropske centralne banke (1) je določil z veljavnostjo
od 1. januarja 2004 ponderje, določene za tiste nacionalne
centralne banke (NCB), ki so bile del Evropskega sistema
centralnih bank (ESCB) na 1. januar 2004, v ključu za vpis
kapitala ECB (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu
oziroma kapitalski ključ).

(2)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Repu‐
blike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji
ter glede na to, da bodo njihove NCB 1. maja 2004 postale
del ESCB, bi se moral vpisani kapital ECB v skladu s čle‐
nom 49.3 Statuta avtomatično povečati. To povečanje
zahteva izračun ponderjev v kapitalskem ključu za vsako
NCB, ki je del ESCB 1. maja 2004, po analogiji s čle‐
nom 29.1 in ob upoštevanju člena 29.2 Statuta. Razširjeni
kapitalski ključ ECB in ponder v kapitalskem ključu za
vsako NCB se uporablja z veljavnostjo od 1. maja 2004.

Če Evropska komisija pošlje popravljene statistične podatke, ki se
uporabijo pri razširitvi kapitalskega ključa, in vsota številk ne
znaša 100 %, se razlika izravna: (i) če je vsota številk manjša od
100 %, s prištevanjem 0,0001 odstotne točke k najmanjšemu
deležu oziroma najmanjšim deležem v naraščajočem zaporedju,
dokler ni doseženo natančno 100 %, ali (ii) če vsota številk pre‐
sega 100 %, z odštevanjem 0,0001 odstotne točke v padajočem
zaporedju od največjega deleža oziroma največjih deležev, dokler
ni doseženo natančno 100 %.

Člen 2
Ponderji v kapitalskem ključu

Ponderji, določeni za vsako nacionalno centralno banko v kapi‐
talskem ključu iz člena 29 Statuta, so od 1. maja 2004 naslednji:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de
Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

(3)

V skladu s Sklepom Sveta 2003/517/ES z dne 15. julija
2003 o statističnih podatkih, ki bodo uporabljeni za prila‐
goditev ključa za vpis kapitala Evropske centralne ban‐
ke (2), je Evropska komisija poslala ECB statistične podatke,
ki se uporabijo pri ugotavljanju razširjenega kapitalskega
ključa.

(1) UL L 9, 15.1.2004, str. 27.
(2) UL L 181, 19.7.2003, str. 43.

Deutsche Bundesbank

1,5663 %
21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d’Italia

0,9219 %
13,0516 %
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Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Člen 3

Latvijas Banka

0,2978 %

Končne določbe

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta´ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

1.

Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

2.
Sklep ECB/2003/17 se s tem razveljavi z veljavnostjo od
1. maja 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB
Jean‐Claude TRICHET

