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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 1 december 1998
inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale Bank
(ECB/1998/13)
(1999/331/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE
CENTRALE BANK,

Gelet op artikel 29 van de Statuten van het Europees
Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale
Bank (hierna aangeduid als de „Statuten”);
Overwegende dat artikel 2 van het besluit van de ECB van
9 juni 1998 betreffende de wĳze 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) (1), stelt dat de
verdeelsleutel voor aanvang van de derde fase kan 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;
Overwegende dat gewĳzigde statistische gegevens voor de
bepaling van de verdeelsleutel in november 1998 werden
verstrekt door de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig de door de Raad van de EU op
5 juni 1998 aangenomen regels (2);
Overwegende dat de weging van de nationale centrale
banken (NCB’s) in de verdeelsleutel dient te worden
bĳgesteld aangezien de herziene gegevens resulteren in
een verandering in het aandeel van een NCB van 0,01 %
of meer;
Overwegende dat, in het geval dat het totaal van de door
de Commissie van de Europese Gemeenschappen
verstrekte cĳfers niet 100 % is, het verschil zal worden
weggewerkt door, als het totaal minder dan 100 % is, het
kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te verhogen,
eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op
een na kleinste aandeel, enz. totdat het totaal precies
100 % bedraagt,
HEEFT HET ONDERHAVIGE BESLUIT AANGENOMEN:

 Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique:
 Danmarks Nationalbank:
 Deutsche Bundesbank:
 Bank van Griekenland:
 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:

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 %.

Artikel 2
1.
Het onderhavige besluit vervangt het besluit van de
ECB van 9 juni 1998 betreffende de wĳze 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).
2.
Het onderhavige besluit treedt in werking met
terugwerkende kracht per 1 juni 1998. De directie van de
Europese Centrale Bank krĳgt hierbĳ de bevoegdheid om
alle noodzakelĳke maatregelen te treffen teneinde te
komen tot aanpassing van de bedragen die reeds zĳn
betaald door de NCB’s overeenkomstig het besluit van de
ECB van 9 juni 1998 betreffende de maatregelen die
nodig zĳn voor de volstorting van het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (ECB/1998/2).
3.
Dit besluit wordt in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen gepubliceerd.
Gedaan te Frankfurt am Main, 1 december 1998.

Artikel 1
De weging van de NCB’s in de verdeelsleutel als bedoeld
in artikel 29.1 van de Statuten is als volgt:

(1) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 31.
(2) Besluit 98/382/EG van de Raad (PB L 171 van 17.6.1998,
blz. 33).
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