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M EDDETJELSE FRA KOMMISSIONEN

orn l)on lluro¡læiskc ('cntralhanks hcnstilling mcd hcnhlik p:I Rritlcts frrrordning om
gr¿rnscrno og vilkärcnc for Dcn Europæiske Centralbanks kapit¡ludvidelser

Ved sk¡ivelse af 23.februar 1999 anmodede Rådet om Kommissirnens udtalelse om en
henstilling fra Den Europæiske Centralbank (ECB) med henblik på en rådsforordning om
grænserne og vilkårene for ECB's kapitaludvidelser. Kommissionens beføjelse til at afgive en

udtalelse om denne henstilling følger af traktatens artikel 107, stk.6, sammen med artikel23,
stk. l, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske
Centralbank.

Kommissionen vedtog den 08.03.2000 følgende udtalelse:

l. Kommissionen, dcr notercr, at både Kommissionen og ECB har initiativret. tilslutter
sig tlct initi¿rtiv. rlcr cr tagct af'li('lì.

2. I bctragtnirrg af'karaktcrcn og størrclscn al'liCll's operationcr er det berettiget, at
IjCB kan udvidc sin kapital, når ECB anser det for at være nødvendigt

3. Den anbefalede grænse på l0 000 mio. EUR er passende.

4. Kommissionen er også enig i, at det hverken er nødvendigt eller tilrådeligt at
fastsætte vilkårene for kapitalens udvidelse.

5. Kommissionen mener imidlertid, at virkningerne af en kapitaludvidelse for
medlemsstaternes budgetter bør præciseres.

6. Betragtning nr.Z bør omformuleres. Det anføres, at artikel2S.l i ESCB-statuuen
kræver, at Rådet fastsætter grænseme og betingelserne for ECB's kapitaludvidelser,
men ordet " kræver" anvendes ikke i statutten.

7. I)a clcr ikkc lirsts¿cttcs nogcn bctingclser. villc clct være hcnsigtsnra:ssigt at slcttc
ortlcnc "grærìscnìo og bclingclscrrrc lirr" i titlcn.



MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

om De¡i Europæiske Centralbanks henstilling med henblik på en rådsforordning om Den
Europæiskc Centralhanks intlkaldclse af valutareservcaktivcr

Vccl skrivelsc aÍ' 14. oktobcr 1999 anmodede Rådet om Kommissionens udtalelse om en henstilling
Iia Den Eüropæiske Centralbank (ECB) med henblik på en rådsforordning om ECB'S indkaldelse af
valutareseiveaktiver. Kommissionens beføjelse til at afgive en udtalelse om denne henstilling îølger
af traktaiens artikel 107, stk. 6, sammen med artikel 30.4 i statutten for Det Europæiske System af
Centralba¡ikcr og Den Europæiske Centralbank

Kommissiönen vedtog den 08.03.2000 følgende udtalelse:

Kbmmissionen, dcr noterer, at både Kommissionen og ECB har initiativret, tilslutter sig
det initiativ, der cr taget af ECB.

Kömmissionen støtter fordoblingen af grænseri for ECB's indkaldelse af
välutareserveaktiver i det omfang, at disse indkaldelser tjener til at supplere
b'ëholdningerne af reserveaktiver op til den oprindelige grænse på 50 000 mio. EUR, der er
fäStsat i ESCB-statutten.

3. B'etragtning nr.2ttør omfbrmuleres. Det anføres, at artikel30.4. i ESCB-statutten kræver,
at Rådet specifìcerer grænserne og betingelserne for indkaldelse af valutareserveaktiver,
nien ordet "kr(Èver" anvendes ikke i statutten.
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