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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

16.5.2000.

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1009/2000
(2000. gada 8. maijs)
par Eiropas Centrālās bankas kapitāla palielinājumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

ņemot vērā Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un
Eiropas Centrālās bankas statūtiem (še turpmāk “Statūti”), un jo
īpaši to 28.1. pantu,

Līguma 123. panta 1. punkts saistībā ar 107. panta
6. punktu noteic, ka tūlīt pēc 1998. gada 1. jūlija Padomei
jāpieņem Statūtu 28.1. pantā minētais noteikums.

(4)

Šī regula nosaka ECB kapitāla turpmāka palielinājuma ierobežojumus, tā dodot ECB Padomei iespēju kādreiz nākotnē
pieņemt lēmumu par faktisko palielinājumu, lai uzturētu
ECB darbībām atbilstīgu kapitāla bāzi,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) ieteikumu (1),
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),
ņemot vērā Eiropas Kopienu Komisijas atzinumu (3),
pieņemot lēmumu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas
līguma (“Līguma”) 107. panta 6. punktā paredzēto procedūru un
Statūtu 42. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
ECB kapitāla palielināšana

tā kā:
(1)

Statūtu 28.1. pants un 28.2. pants prasa, lai valstu centrālās bankas nodrošinātu ECB ar 5 miljardu eiro kapitālu,
kam jānonāk ECB rīcībā pēc tās izveides.

(2)

Statūtu 28.1. pants paredz, ka kapitālu var palielināt par
tādām summām, par kādām var pieņemt lēmumu ECB
Padome atbilstīgi Padomes noteiktiem ierobežojumiem un
nosacījumiem.

Pārsniedzot Statūtu 28.1. pantā noteikto summu, ECB Padome var
ECB kapitālu palielināt par ne vairāk kā 5 miljardiem eiro.
2. pants
Nobeiguma noteikums
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas
Kopienas dibināšanas līgumu.
Briselē, 2000. gada 8. maijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. PINA MOURA
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