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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 9 juni 1998
avseende den metod som skall tillämpas vid fastställandet av de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln till Europeiska centralbankens kapital
(ECB/1998/1)
(1999/31/EG)
ECB-RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 29 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska
centralbanken (nedan kallad stadgan),
med beaktande av den medverkan som fastställts för Europeiska centralbankens allmänna råd i
artikel 47.2 i stadgan, och
av följande skäl:
Det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av den fördelningsnyckel har ställts
till förfogande av kommissionen i enlighet med de regler som antogs av rådet den 5 juni 1998 (1).
ECB-rådet inser att en bokstavlig tolkning av artikel 29.1 i stadgan inte kan följas och har därför
kommit överens om att tillämpa kommissionens ursprungliga (icke avrundade) siffror med fyra
decimaler för att bestämma de nationella centralbankernas andelar i fördelningsnyckeln för
kapital i den Europeiska centralbanken (nedan kallad ECB) eftersom detta är den mest precisa
och således den mest rättvisa metoden.
Skulle kommissionens siffror inte sammanlagt uppgå till 100 % skall avvikelsen utjämnas genom
tillägg i stigande ordning av 0,0001 procentenheter till de minsta andelarna, tills exakt 100 %
uppnås för fall då initialsumman är under 100 %, eller i fallande ordning genom att man från de
största andelarna drar av 0,0001 procentenheter, tills exakt 100 % uppnås för fall då initialsumman är över 100 %.
Kommissionens underlag kommer att bli föremål för en översyn i oktober 1998.
De nationella centralbankernas vikter i fördelningsnyckeln för ECB kan ändras om det granskade
underlaget visar sig leda till en förändring på 0,01 % eller mer i en nationell centralbanks andel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för ECB som avses i artikel 29.1 skall
vara följande:
(1) Se rådets beslut 98/382/EG (EGT L 171, 17.6.1998, s. 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:

2,8885 %,
1,6573 %,
24,4096 %,
2,0585 %,
8,8300 %,
16,8703 %,
0,8384 %,
14,9616 %,
0,1469 %,
4,2796 %,
2,3663 %,
1,9250 %,
1,3991 %,
2,6580 %,
14,7109 %.

Artikel 2
Fördelningsnyckeln kan komma att justeras innan etapp tre inleds om kommissionen före
december 1998 skulle ställa ett reviderat statistiskt underlag till förfogande för fastställandet av
fördelningsnyckeln och detta underlag skulle leda till en förändring på 0,01 % eller mer i en
nationell centralbanks andel.
Artikel 3
Detta beslut skall träda i kraft retroaktivt från 1 juni 1998.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juni 1998.
ECB:s ordförande
Willem F. DUISENBERG
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