
 

 

PROĊEDURI GĦALL-ASSISTENZA TA’ LIKWIDITÀ F’EMERĠENZA (ELA)  

(il-proċeduri li jsejsu s-sehem tal-Kunsill Governattiv skont l-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-Sistema 

Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward tal-provediment ta’ 

assistenza ta’ likwidità f’emerġenza (ELA) lil istituzzjonijiet ta’ kreditu individwali) 

L-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro jistgħu jirċievu kreditu mill-banek ċentrali mhux biss 

permezz tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja iżda b’mod straordinarju wkoll permezz tal-assistenza 

ta’ likwidità f’emerġenza (ELA).  

L-ELA tfisser il-provediment min-naħa ta’ bank ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema ta’: 

(a) flus ta’ bank ċentrali u/jew 

(b) kull assistenza oħra li tista’ twassal għal żieda fil-flus ta’ bank ċentrali 

lil istituzzjoni finanzjarja solventi, jew grupp ta’ istituzzjonijiet finanzjarji solventi, li jkunu qegħdin 

iħabbtu wiċċhom ma’ problemi temporanji ta’ likwidità, mingħajr ma din l-operazzjoni tkun parti mill-

politika monetarja unika. Ir-responsabbiltà għall-provediment tal-ELA hija tal-banek ċentrali nazzjonali 

interessati. Dan ifisser li l-ispejjeż marbuta mal-provediment tal-ELA, u r-riskji li jiġu magħha, għandu 

jġorrhom il-bank ċentrali nazzjonali partikolari. 

Madankollu, l-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali 

Ewropew (l-Istatut tas-SEBĊ) jagħti lill-Kunsill Governattiv tal-BĊE r-responsabbiltà li jillimita l-

operazzjonijiet tal-ELA jekk iqis li dawn l-operazzjonijiet ifixklu l-għanijiet u l-kompiti tal-Eurosistema. 

Dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kunsill Governattiv b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-voti mitfugħa. 

Sabiex il-Kunsill Governattiv ikun jista’ jevalwa kif jixraq jekk dan it-tfixkil ikunx jeżisti, irid jiġi 

mgħarraf b’dawn l-operazzjonijiet fil-ħin. Proċedura stabbilita għal dan l-iskop ilha fis-seħħ sa mill-1999 

– u ġiet riveduta regolarment minn dak iż-żmien ’l hawn. Il-karatteristiċi ewlenin tal-proċedura attwali 

huma miġbura fil-qosor hawn taħt: 

Bħala regola, il-banek ċentrali nazzjonali jgħarrfu lill-BĊE bid-dettalji tal-operazzjonijiet tal-ELA mhux 

iktar tard minn jumejn tax-xogħol wara li tkun saret l-operazzjoni. It-tagħrif irid jiġbor fih, tal-inqas, l-

elementi li jidhru hawn taħt: 

1. il-kontroparti li tkun irċeviet jew li tkun se tirċievi l-ELA; 

2. id-data tal-valur u d-data tal-maturità tal-ELA li tkun ingħatat jew li tkun se tingħata; 

3. il-volum tal-ELA li tkun ingħatat jew li tkun se tingħata; 

4. il-munita li biha tkun ingħatat jew tkun se tingħata l-ELA; 



5. il-kollateral jew garanziji li bihom tkun ingħatat jew tkun se tingħata l-ELA, fosthom il-valutazzjoni 

tal-kollateral ipprovdut u l-haircuts applikati għalih, kif ukoll, fejn dan ikun jgħodd, id-dettalji dwar 

il-garanzija pprovduta u t-termini tas-salvagwardji kuntrattwali; 

6. ir-rata tal-imgħax li trid titħallas mill-kontroparti fuq l-ELA li tkun ingħatat jew li tkun se tingħata; 

7. ir-raġuni jew raġunijiet speċifiċi li għalihom tkun ingħatat jew tkun se tingħata l-ELA (i.e. koperturi 

supplimentari, ħruġ ta’ depożiti, eċċ.); 

8. l-evalwazzjoni tas-superviżur prudenzjali, għal żmien qasir u medju, tal-pożizzjoni tal-likwidità u s-

solvenza tal-istituzzjoni li tirċievi l-ELA, fosthom il-kriterji użati biex tinstab konklużjoni pożittiva 

fir-rigward tas-solvenza; u  

9. fejn ikun il-każ, evalwazzjoni tad-dimensjonijiet transkonfinali u/jew tal-implikazzjonijiet sistemiċi 

potenzjali tas-sitwazzjoni li tkun wasslet jew tkun qiegħda twassal għall-ħtieġa tal-estensjoni tal-

ELA. 

Għandu jingħata tagħrif ex post dwar il-karatteristiċi kollha msemmijin fil-punti 1 sa 9 ta’ hawn fuq, 

sakemm dan it-tagħrif ma jkunx diġà ngħata ex ante. Kull tagħrif li jingħata jrid jiġi aġġornat kuljum jekk 

jinbidel minn dak tal-jum ta’ qabel. Barra minn hekk, il-Kunsill Governattiv jista’ jiddeċiedi li jitlob aktar 

tagħrif mill-bank ċentrali nazzjonali partikolari, jew li jwessa’ r-rekwiżiti tat-tagħrif jew tar-rappurtar, 

u/jew li jagħmilhom iktar stretti, f’każijiet speċifiċi jekk dan jitqies li jkun meħtieġ.  

Jekk jiġri li l-volum totali tal-operazzjonijiet tal-ELA maħsuba għal istituzzjoni finanzjarja partikolari jew 

għal grupp ta’ istituzzjonijiet finanzjarji partikolari jaqbeż il-limitu ta’ €500 miljun, il-bank jew banek 

ċentrali nazzjonali involuti għandhom jgħarrfu lill-BĊE mill-aktar fis qabel il-possibbiltà tal-estensjoni tal-

assistenza ppjanata.  

Jekk jiġri li l-volum totali tal-operazzjonijiet tal-ELA maħsuba għal istituzzjoni finanzjarja partikolari jew 

għal grupp ta’ istituzzjonijiet finanzjarji partikolari jaqbeż il-limitu ta’ €2 biljun, il-Kunsill Governattiv 

iqis jekk ikunx hemm ir-riskju li l-ELA maħsuba tfixkel l-għanijiet u l-kompiti tal-Eurosistema. Wara talba 

mill-bank jew banek ċentrali nazzjonali partikolari, il-Kunsill Governattiv jista’ jiddeċiedi li jiffissa limitu 

u li ma joġġezzjonax għall-operazzjonijiet partikolari tal-ELA li jkunu inqas minn dak il-limitu u jsiru 

f’perjodu qasir ta’ żmien speċifikat minn qabel. Dan il-limitu jista’ jkun jgħodd ukoll għal ħafna 

istituzzjonijiet finanzjarji u/jew ħafna gruppi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji f’daqqa.  

Il-bank jew banek ċentrali nazzjonali jridu jagħtu t-tagħrif li ġej tal-inqas tlett ijiem tax-xogħol qabel il-

laqgħa tal-Kunsill Governattiv meta t-talba tkun se tiġi kkunsidrata:  

 kull tagħrif disponibbli ex ante dwar l-elementi msemmija fil-punti 1 sa 9 ta’ hawn fuq, bil-

kundizzjonijiet imsemmija fihom. Fejn il-limitu jirreferi għal ħafna istituzzjonijiet finanzjarji jew 

ħafna gruppi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji f’daqqa, it-tagħrif għandu jingħata għal kull bank 

individwali; u 

 kalkolu – li jkopri, fil-prinċipju, il-perjodu sal-laqgħa regolari tal-Kunsill Governattiv li jkun imiss – 

tal-lakuna fil-ħtiġijiet ta’ finanzjament ta’ kull bank individwali li jkun se jirċievi l-ELA f’żewġ 

sitwazzjonijiet differenti, jiġifieri f’sitwazzjoni mistennija u f’sitwazzjoni ta’ tensjoni. 



Dawn il-proċeduri għandhom l-għan li jiżguraw kif jixraq il-prestazzjoni tas-sehem tal-Kunsill 

Governattiv skont l-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-SEBĊ fir-rigward tal-provediment tal-ELA lil 

istituzzjonijiet ta’ kreditu individwali. Dawn il-proċeduri jorbtu lill-banek ċentrali nazzjonali kollha, u s-

suffiċjenza tagħhom tiġi riveduta minn żmien għal żmien. 


