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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 5. června 1998
o statistických údajích, jež mají být použity pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu
Evropské centrální banky
(98/382/ES)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 29.2 Protokolu o statutu Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeného
k této smlouvě,

národního produktu v tržních cenách (4) zavádí postup,
kterým členské státy schvalují údaje o hrubém národním
produktu v tržních cenách; že členské státy musí přijmout
veškerá opatření k zajištění toho, že tyto údaje budou
předány Komisi,

ROZHODLA TAKTO:

s ohledem na návrh Komise (1),
Článek 1
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu (3),
v souladu s postupem uvedeným v čl. 106 odst. 6 Smlouvy
a článku 42 uvedeného protokolu,
(1)

vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) bude
založena, jakmile bude jmenována její Výkonná rada;

(2)

vzhledem k tomu, že počáteční základní kapitál ECB použitelný od okamžiku jejího vzniku je 5 miliard ECU;

(3)

vzhledem k tomu, že národní centrální banky budou jedinými upisovateli a držiteli základního kapitálu ECB;

(4)

vzhledem k tomu, že klíč pro upisování základního kapitálu ECB bude stanoven, jakmile bude založena ECB;

(5)

vzhledem k tomu, že statistické údaje, jež budou použity
ke stanovení klíče, poskytne Komise v souladu s pravidly
přijatými Radou;

(6)

vzhledem k tomu, že je nutné vymezit povahu a zdroje
údajů, jež mají být použity, a metodu výpočtu vah národních centrálních bank v uvedeném klíči;

(7)

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom
ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého

(1) Úř. věst. C 118, 17.4.1998, s. 13.
(2) Stanovisko ze dne 28. května 1998 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).
(3) Stanovisko ze dne 6. dubna 1998 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).

Statistické údaje, jež mají být použity ke stanovení klíče pro
upisování základního kapitálu ECB, poskytuje Komise v souladu
s pravidly stanovenými v následujících článcích.
Článek 2
Počet obyvatel a hrubý domácí produkt v tržních cenách (dále jen
„HDPtc“) jsou definovány podle Evropského systému
integrovaných hospodářských účtů (ESA) ve znění, které se
používá pro uplatňování směrnice 89/130/EHS, Euratom. HDPtc
se rozumí HDPtc, jak je vymezen v článku 2 uvedené směrnice.
Článek 3
Údaje o počtu obyvatel budou brány pro rok 1996. V souladu
s doporučením ESA bude použit průměr celkového počtu
obyvatel v průběhu roku.
Článek 4
Údaje o HDPtc budou brány pro každý rok z let 1991 až 1995.
Údaje o HDPtc každého členského státu budou vyjádřeny
v národní měně v běžných cenách.
Článek 5
Údaje o počtu obyvatel shromáždí od jednotlivých členských států
Komise (Eurostat).
Článek 6
Údaje o HDPtc z let 1991 až 1995 budou zjištěny způsobem
uvedeným ve směrnici 89/130/EHS, Euratom.
(4) Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26.
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Článek 7

Článek 9

1. Podílem členského státu na počtu obyvatel Společenství se
rozumí jeho podíl na celkovém počtu obyvatel členských států
vyjádřený v procentech.

Jednotlivé kroky výpočtu se provádějí na tolik desetinných míst,
aby byla zajištěna jejich přesnost. Váha národních centrálních
bank v klíči se vyjadřuje na čtyři desetinná místa.

2. HDPtc pro každý rok a každý členský stát vyjádřený v národních měnách bude převeden na údaje vyjádřené v ECU. K tomuto
účelu se jako směnný kurz použije průměr směnných kurzů pro
všechny pracovní dny v roce. Denním směnným kurzem je kurz,
který vypočítává Komise a zveřejňuje v řadě C Úředního věstníku
Evropských společenství.
3. Podílem členského státu na HDPtc Společenství je jeho podíl
na celkové výši HDPtc členských států za pět let vyjádřený v procentech.

Článek 10
Údaje uvedené v tomto rozhodnutí předá Komise ECB co nejdříve
po jejím zřízení.

V Lucemburku dne 5. června 1998.
Článek 8
Váha národní centrální banky v klíči je aritmetickým průměrem
podílů dotyčného členského státu na počtu obyvatel a na HDPtc
Společenství.

Za Radu
předseda
G. BROWN

