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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 13. decembra 2010
o zvýšení základného imania Európskej centrálnej banky
(ECB/2010/26)
(2011/20/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

(4)

Podľa odôvodnenia 4 nariadenia (ES) č. 1009/2000 toto
nariadenie stanovuje hranicu pre budúce zvýšenie základ
ného imania ECB a umožňuje Rade guvernérov ECB
v budúcnosti rozhodnúť o skutočnom zvýšení, aby
bola zachovaná primeraná výška základného imania
nevyhnutná na uskutočňovanie operácií ECB.

(5)

Vzhľadom na zvyšovanie bilančnej sumy ECB
v posledných rokoch sa považuje za potrebné zvýšiť
základné imanie ECB o 5 miliárd EUR, aby sa zachovala
primeraná výška základného imania nevyhnutná na usku
točňovanie operácií ECB,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“),
a najmä na jeho článok 28.1,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1009/2000 z 8. mája
2000 o zvýšení základného kapitálu Európskej centrálnej
banky (1), a najmä na jeho článok 1,
keďže:

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
(1)

(2)

Podľa článku 28.1 prvej vety štatútu ESCB základné
imanie ECB je 5 miliárd EUR. Základné imanie ECB sa
zvýšilo na 5 760 652 402,58 EUR v súlade s článkom
48.3 štatútu ESCB v dôsledku pristúpenia členských
štátov k Únii a vstupu ich národných centrálnych bank
do Európskemu systému centrálnych bánk.
V súlade s článkom 28.1 druhou vetou štatútu ESCB sa
základné imanie ECB môže zvyšovať rozhodnutím Rady
guvernérov prijatým kvalifikovanou väčšinou podľa
článku 10.3 štatútu ESCB v medziach a za podmienok
stanovených Radou Európskej únie postupom podľa
článku 41 štatútu ESCB.

Článok 1
Zvýšenie základného imania ECB
Základné imanie ECB sa zvyšuje o 5 miliárd
z 5 760 652 402,58 EUR na 10 760 652 402,58 EUR.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. decembra 2010.
Vo Frankfurte nad Mohanom 13. decembra 2010

(3)

Podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1009/2000 Rada
guvernérov ECB môže zvýšiť základné imanie ECB nad
sumu uvedenú v prvej vete článku 28.1 štatútu ESCB
o dodatočnú sumu až do výšky 5 miliárd EUR.

(1) Ú. v. ES L 115, 16.5.2000, s. 1.
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