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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 13. decembra 2010
o povečanju kapitala Evropske centralne banke
(ECB/2010/26)
(2011/20/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

(4)

V skladu z uvodno izjavo 4 Uredbe (ES) št. 1009/2000
ta uredba postavlja mejo za prihodnja povečanja kapitala
ECB, tako da lahko Svet ECB kadar koli v prihodnosti
odloči o dejanskem povečanju, namenjenem ohranjanju
ustreznega lastnega kapitala, ki je potreben za poslovanje
ECB.

(5)

Ob upoštevanju povečanja bilančne vsote ECB v zadnjih
letih je treba kapital ECB povečati za 5 000 milijonov
EUR, da bi se ohranil ustrezni lastni kapital, ki je
potreben za poslovanje ECB –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB)
ter zlasti člena 28.1 Statuta ESCB,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1009/2000 z dne 8. maja
2000 o povečanju kapitala Evropske centralne banke (1) in zlasti
člena 1 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

V skladu s prvim stavkom člena 28.1 Statuta ESCB znaša
kapital Evropske centralne banke (ECB) 5 milijard EUR.
Kapital ECB je bil povečan na 5 760 652 402,58 EUR v
skladu s členom 48.3 Statuta ESCB zaradi držav članic, ki
so pristopile Uniji, in njihovih centralnih bank, ki so se
pridružile Evropskemu sistemu centralnih bank.
V skladu z drugim stavkom člena 28.1 Statuta ESCB se
kapital ECB lahko poveča z zneski, ki jih Svet ECB določi
s kvalificirano večino iz člena 10.3 Statuta ESCB v mejah
in pod pogoji, določenimi v Svetu Evropske unije po
postopku iz člena 41 Statuta ESCB.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Povečanje kapitala ECB
Kapital ECB se poveča za 5 000 milijonov EUR, in sicer s
5 760 652 402,58 EUR na 10 760 652 402,58 EUR.
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 29. decembra 2010.
V Frankfurtu na Majni, 13. decembra 2010

(3)

V skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1009/2000 lahko
Svet ECB poveča kapital ECB preko zneska, določenega v
prvem stavku člena 28(1) Statuta ESCB, z dodatnim
zneskom do največ 5 000 milijonov EUR.
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