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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 13 december 2010
om ökning av Europeiska centralbankens kapital
(ECB/2010/26)
(2011/20/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Enligt skäl 4 i förordning (EG) nr 1009/2000 fastställer
den förordningen en gräns för ytterligare ökningar av
ECB:s kapital varigenom ECB-rådet får möjlighet att fast
ställa en faktisk ökning vid någon tidpunkt i framtiden
för att upprätthålla en lämplig kapitalbas till stöd för
ECB:s verksamhet.

(5)

Mot bakgrund av att ECB:s balansräkning expanderat un
der de senaste åren är det nödvändigt att öka ECB:s
kapital med 5 miljarder euro för att säkerställa den ka
pitalbas som ECB behöver för att upprätthålla sin verk
samhet.

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artikel 28.1,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1009/2000 av den
8 maj 2000 om ökning av Europeiska centralbankens kapi
tal (1), särskilt artikel 1, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 28.1 första meningen i ECBS-stadgan ska
Europeiska centralbankens (ECB) kapital vara 5 miljarder
euro. Till följd av att nya medlemsstater anslutit sig till
unionen och deras nationella centralbanker blivit en del
av Europeiska centralbankssystemet har ECB:s kapital
ökats till 5 760 652 402,58 euro i enlighet med
artikel 48.3 i ECBS-stadgan.
Enligt artikel 28.1 andra meningen i ECBS-stadgan kan
ECB:s kapital ökas genom beslut av ECB-rådet med kva
lificerad majoritet enligt artikel 10.3 i ECBS-stadgan,
inom de gränser och på de villkor som fastställs av Eu
ropeiska unionens råd enligt förfarandet i artikel 41 i
ECBS-stadgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ökning av ECB:s kapital
ECB:s kapital ska ökas med 5 miljarder euro
5 760 652 402,58 euro till 10 760 652 402,58 euro.
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 29 december 2010.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 december 2010.

(3)

Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 1009/2000 får ECBrådet öka ECB:s kapital utöver det belopp som anges i
artikel 28.1 första meningen i ECBS-stadgan med ett till
läggsbelopp på högst 5 miljarder euro.

(1) EGT L 115, 16.5.2000, s. 1.
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