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EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 9 juni 1998
betreffende de w¶ze waarop het procentuele aandeel van de nationale centrale banken
in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale Bank dient te worden
bepaald
(ECB/1998/1)
(1999/31/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank (hierna de „Statuten” te noemen), inzonderheid op artikel 29,
Gelet op de bĳdrage van de algemene raad van de Europese Centrale Bank, overeenkomstig
artikel 47.2 van de statuten,
Overwegende dat, overeenkomstig de op 5 juni 1998 door de Raad aangenomen regels (1), de
statistische gegevens voor de bepaling van de verdeelsleutel door de Commissie zĳn verstrekt;
Overwegende dat de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank — zich bewust van de
onmogelĳkheid van een letterlĳke interpretatie van artikel 29.1 van de statuten — instemde met
de toepassing van de originele (niet afgeronde), door de Commissie tot op vier cĳfers achter de
komma vastgestelde cĳfers voor de bepaling van de aandelen van de nationale centrale banken
(hierna de „NCBs” te noemen) in de aanvankelĳke sleutel voor het kapitaal van de Europese
Centrale Bank (hierna de „ECB” te noemen), daar dit de nauwkeurigste en daarom de meest
rechtvaardige methode is;
Overwegende dat, in het geval dat het totaal van de cĳfers van de Commissie niet 100 % is, het
verschil zal worden weggewerkt door, als het totaal minder dan 100 % is, het kleinste aandeel
met 0,0001 percentagepunt te verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op
een na kleinste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt, of, als het totaal meer dan
100 % is, het grootste aandeel met 0,0001 percentagepunt te verlagen, gevogld door eenzelfde
verlaging van het op een na grootste aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt;
Overwegende dat de door de Commissie verstrekte gegevens in oktober 1998 herzien zullen
worden;
Overwegende dat de weging van de NCBs in de verdeelsleutel van de ECB bĳgesteld kan worden,
in het geval dat de herziene gegevens zouden resulteren in een verandering in het aandeel van
een NCB van 0,01 % of meer,

BESLUIT:

Artikel 1
De weging van de NCBs in de verdeelsleutel als bedoeld in artikel 29.1 van de statuten is als
volgt:
(1) Besluit 98/382/EG van de Raad (PB L 171 van 17.6.1998, blz. 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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Artikel 2
De verdeelsleutel kan vóór aanvang van de derde fase worden bĳgesteld in het geval dat de
Commissie vóór december 1998 gewĳzigde statistische gegevens voor de bepaling van de
verdeelsleutel verstrekt die zouden resulteren in een verandering in het aandeel van een NCB van
0,01 % of meer.
Artikel 3
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 juni 1998 in werking.
Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juni 1998.
De President van de ECB
Willem F. DUISENBERG
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