
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE 

z dne 21. junija 2013 

o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, 
katerih valuta je euro 

(ECB/2013/19) 

(2013/361/EU) 

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE – 

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) 
ter zlasti člena 28.3 Statuta ESCB, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Sklep ECB/2008/24 z dne 12. decembra 2008 o dolo 
čitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske 
centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih 
centralnih bank ( 1 ), je določil način in višino, v katerih 
so bile nacionalne centralne banke držav članic, katerih 
valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB euroobmočja), 
obvezane vplačati kapital Evropske centralne banke (ECB) 
na 1. januar 2009. Sklep ECB/2008/24 je bil dopolnjen s 
Sklepom ECB/2010/27 z dne 13. decembra 2010 o vpla 
čilu povečanja kapitala Evropske centralne banke s strani 
nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je 
euro ( 2 ). 

(2) Glede na pristop Hrvaške k Evropski uniji in glede na to, 
da se bo njena nacionalna centralna banka (NCB), 
Hrvatska narodna banka, 1. julija 2013 vključila v 
Evropski sistem centralnih bank, Sklep ECB/2013/17 z 
dne 21. junija 2013 o odstotnih deležih nacionalnih 
centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske 
centralne banke ( 3 ) določa ključ za vpis kapitala ECB (v 
nadaljnjem besedilu: kapitalski ključ) v skladu s členom 
29.1 Statuta ESCB in z učinkom od 1. julija 2013 uvaja 
nove ponderje, ki so določeni za vsako centralno banko 
Unije v kapitalskem ključu (v nadaljnjem besedilu: 
ponderji v kapitalskem ključu). 

(3) Vpisani kapital ECB bo od 1. julija 2013 znašal 
10 825 007 069,61 EUR. 

(4) Zaradi razširitve kapitalskega ključa ECB je treba sprejeti 
nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2008/24 in 
Sklep ECB/2010/27 z učinkom od 1. julija 2013 ter 
določil način in višino, v katerih so NCB euroobmočja 
z učinkom od 1. julija 2013 obvezane vplačati kapital 
ECB – 

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Višina in oblika vpisanega in vplačanega kapitala 

Vsaka NCB euroobmočja z učinkom od 1. julija 2013 v celoti 
vplača svoj delež vpisanega kapitala v kapital ECB. 

Ob upoštevanju ponderjev v kapitalskem ključu, določenih v 
členu 2 Sklepa ECB/2013/17, ima vsaka NCB euroobmočja 
skupni vpisani in vplačani kapital v znesku, ki je prikazan 
poleg njenega imena v spodnji tabeli: 

NCB euroobmočja EUR 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Bank of Greece 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Central Bank of Cyprus 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of 
Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06

SL 6.7.2013 Uradni list Evropske unije L 187/23 

( 1 ) UL L 21, 24.1.2009, str. 69. 
( 2 ) UL L 11, 15.1.2011, str. 54. 
( 3 ) Glej stran 15 tega Uradnega lista.



Člen 2 

Uskladitev vplačanega kapitala 

1. Glede na to, da so vse NCB euroobmočja že vplačale svoje 
celotne deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo do 30. junija 
2013 po Sklepu ECB/2008/24 in Sklepu ECB/2010/27, vsaka 
od njih bodisi prenese dodaten znesek na ECB bodisi od ECB 
prejme znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani v 
tabeli v členu 1. 

2. Vsi prenosi na podlagi tega člena se opravijo v skladu s 
Sklepom ECB/2013/18 z dne 21. junija 2013 o določitvi 
pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne 
banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev 
vplačanega kapitala ( 1 ). 

Člen 3 

Začetek veljavnosti in razveljavitev 

1. Ta sklep začne veljati 1. julija 2013. 

2. Sklep ECB/2008/24 in Sklep ECB/2010/27 se razveljavita 
z učinkom od 1. julija 2013. 

3. Sklicevanja na Sklep ECB/2008/24 in Sklep ECB/2010/27 
se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep. 

V Frankfurtu na Majni, 21. junija 2013 

Predsednik ECB 

Mario DRAGHI
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