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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2010 m. gruodžio 13 d.
dėl Europos centrinio banko kapitalo padidinimo
(ECB/2010/26)
(2011/20/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1009/2000 ketvirtoje konstatuoja
mojoje dalyje nustatyta, kad reglamentas nustato ECB
kapitalo didinimo ateityje limitą, taip sudarydamas ECB
valdančiajai tarybai galimybę tam tikru momentu ateityje
priimti sprendimą dėl faktinio kapitalo padidinimo, kad
būtų galima išlaikyti kapitalo bazės, kurios reikia ECB
operacijoms vykdyti, pakankamumą.

(5)

Atsižvelgiant į viso ECB balanso padidėjimą per pastaruo
sius metus, reikia padidinti ECB kapitalą 5 000 milijonų
eurų, kad būtų galima išlaikyti kapitalo bazės, kurios
reikia ECB operacijoms vykdyti, pakankamumą,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 28
straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1009/2000 dėl Europos centrinio banko kapitalo padidi
nimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Vadovaujantis ECBS statuto 28 straipsnio 1 dalies
pirmuoju sakiniu, Europos centrinio banko (ECB) kapi
talas yra 5 000 milijonų eurų. Vadovaujantis ECBS
statuto 48 straipsnio 3 dalimi, valstybėms narėms įstojus
į Sąjungą ir jų nacionaliniams centriniams bankams prisi
jungus prie Europos centrinių bankų sistemos, ECB kapi
talas buvo padidintas iki 5 760 652 402,58 EUR.
Vadovaujantis ECBS statuto 28 straipsnio 1 dalies
antruoju sakiniu, ECB kapitalą galima didinti tokiomis
sumomis, kokiomis nusprendžia Valdančioji taryba veik
dama kvalifikuota balsų dauguma, numatyta ECBS statuto
10 straipsnio 3 dalyje, neperžengdama tokių ribų ir
tokiomis sąlygomis, kokias nustato Europos Sąjungos
Taryba ECBS statuto 41 straipsnyje nurodyta tvarka.
Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1009/2000 1
straipsniu, ECB valdančioji taryba gali padidinti ECB kapi
talą viršydama ECBS statuto 28 straipsnio 1 dalies
pirmame sakinyje nurodytą sumą papildoma suma, ne
didesne kaip 5 000 milijonų eurų.
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
ECB kapitalo padidinimas
ECB kapitalas padidinamas 5 000 milijonų eurų,
5 760 652 402,58 EUR iki 10 760 652 402,58 EUR.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gruodžio 29 d.
Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gruodžio 13 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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