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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες
(EΚΤ/2003/18)
(2004/44/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως
το άρθρο 28.3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/1998/2, της 9ης Ιουνίου 1998, για τη
θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) καθόρισε πώς
και σε ποια έκταση οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)
των κρατών µελών που προτίθεντο να υιοθετήσουν το ευρώ
την 1η Ιανουαρίου 1999 όφειλαν να καταβάλουν το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14, της 16ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την καταβολή του κεφαλαίου και
την εισφορά της Τράπεζας της Ελλάδος στα αποθεµατικά
και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς της ΕΚΤ,
την αρχική µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων από
την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΚΤ και συναφή θέµατα (2),
σε συνδυασµό µε την απόφαση ΕΚΤ/1998/14, της 1ης
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων
µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των
µη συµµετεχόντων κρατών µελών (3), καθόρισε πώς και σε
ποια έκταση η Τράπεζα της Ελλάδος όφειλε να καταβάλει το
κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2001, ενόψει της
υιοθέτησης του ευρώ από την Ελλάδα.

Η απόφαση ΕΚΤ/2003/17, της 18ης ∆εκεµβρίου 2003,
σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των
εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (4) αναπροσαρµόζει, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004,
τις σταθµίσεις που αποδίδονται στις ΕθνΚΤ στην κλείδα
κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (στο
εξής «σταθµίσεις στην κλείδα κατανοµής» και «κλείδα κατανοµής» αντίστοιχα).
ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 33.
ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 110.
ΕΕ L 110 της 28.4.1999, σ. 33.
Βλέπε σελίδα 27 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(4)

Η προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής απαιτεί την έκδοση
νέας απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί, από την 1η
Ιανουαρίου 2004, την απόφαση ΕΚΤ/1998/2 και το άρθρο
2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14 και να καθορίζει πώς και σε
ποια έκταση οι ΕθνΚΤ των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (στο εξής «συµµετέχουσες ΕθνΚΤ») θα πρέπει
να καταβάλουν το κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου
2004,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ύψος και τρόπος καταβολής κεφαλαίου
Kάθε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει ολοσχερώς την εγγραφή της
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2004. Συνεπώς, λαµβανοµένων υπόψη των σταθµίσεων στην κλείδα κατανοµής που
περιγράφονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/17, κάθε
συµµετέχουσα ΕθνΚΤ καταβάλλει την 1η Ιανουαρίου 2004 το ποσό
που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυµίας της ως εξής:
Συµµετέχουσα ΕθνΚΤ

— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique:
— Deutsche Bundesbank:

141 485 000 ευρώ
1 170 200 000 ευρώ

— Τράπεζα της Ελλάδος:

108 070 000 ευρώ

— Banco de España:

439 005 000 ευρώ

— Banque de France:

825 875 000 ευρώ

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
— Banca d'Italia:
— Banque centrale du Luxembourg:

51 270 000 ευρώ
728 630 000 ευρώ
8 540 000 ευρώ

— De Nederlandsche Bank:

221 615 000 ευρώ

— Oesterreichische Nationalbank:

115 095 000 ευρώ

— Banco de Portugal:

100 645 000 ευρώ

— Suomen Pankki:

71 490 000 ευρώ
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

Αναπροσαρµογή καταβεβληµένου κεφαλαίου

Τελικές διατάξεις

Κάθε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ έχει ήδη καταβάλει το µερίδιο συµµετοχής της στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ βάσει της απόφασης ΕΚΤ/1998/2 και, όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος,
βάσει του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14 και της απόφασης ΕΚΤ/1998/14. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος αυτού,
και ανάλογα µε την περίπτωση, είτε η συµµετέχουσα ΕθνΚΤ µεταβιβάζει ένα συµπληρωµατικό ποσό στην ΕΚΤ είτε η ΕΚΤ µεταβιβάζει
ένα ποσό στη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, προκειµένου να προκύψουν τα
ποσά που καθορίζονται στον πίνακα του άρθρου 1. Οι µεταβιβάσεις
αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς διατάξεις
που καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2003/20, της 18ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση των λεπτοµερών διατάξεων για
τις µεταβιβάσεις µεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρµογή του καταβεβληµένου κεφαλαίου (1).

1. Η απόφαση ΕΚΤ/1998/2 και το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/
2000/14 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

(1) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 19 ∆εκεµβρίου
2003.
3. Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για τo διοικητικό συµβoύλιo της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

