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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 13. december 2010
om udvidelse af Den Europæiske Centralbanks kapital
(ECB/2010/26)
(2011/20/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

(4)

I medfør af fjerde betragtning i forordning (EF) nr.
1009/2000 fastsætter forordningen en grænse for frem
tidige udvidelser af ECB's kapital, hvilket giver ECB's
Styrelsesråd mulighed for at træffe beslutning om en
faktisk udvidelse på et eller andet tidspunkt i fremtiden
for at opretholde et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at
kunne understøtte ECB's transaktioner.

(5)

I betragtning af forøgelsen af summen af ECB’s balance i
løbet af de seneste år anses det for nødvendigt at udvide
ECB’s kapital med 5 000 mio. EUR for at opretholde et
tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at kunne understøtte
ECB’s transaktioner —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»ESCB-statutten«), særlig artikel 28,1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1009/2000 af
8. maj 2000 om kapitaludvidelser i Den Europæiske Central
bank (1), navnlig artikel 1,
og ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 28.1, første punktum, i ESCBstatutten udgør Den Europæiske Centralbanks (ECB’s)
kapital 5 mia. EUR. ECB’s kapital blev udvidet til
5 760 652 402,58 EUR i overensstemmelse med
artikel 48.3 i ESCB-statutten som følge af, at medlems
stater tiltrådte Unionen og deres nationale centralbanker
tilsluttedes det Europæiske System af Centralbanker.
I henhold til artikel 28.1, andet punktum, af ESCBstatutten kan ECB’s kapital udvides med de beløb, som
Styrelsesrådet træffer afgørelse om med det i det i
artikel 10.3 i ESCB-statutten omhandlede kvalificerede
flertal inden for de rammer og under de vilkår, der fast
sættes af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 41 i ESCBstatutten.
I medfør af artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr.
1009/2000 kan ECB’s Styrelsesråd udvide ECB’s kapital
ud over det beløb, der er fastsat i ESCB-statuttens
artikel 28.1, første punktum, med yderligere op til
5 000 mio. EUR.

(1) EFT L 115 af 16.5.2000, s. 1.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Udvidelse af ECB’s kapital
ECB’s kapital udvides med 5 000 mio. EUR
5 760 652 402,58 EUR til 10 760 652 402,58 EUR.
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft den 29. december 2010.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. december 2010.
Jean-Claude TRICHET
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