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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 14 октомври 2010 година
относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от
Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране
(ЕЦБ/2010/17)
(2010/624/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 122, параграф 2 и член 132,
параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално
членове 17 и 21 и член 34.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от
11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за
финансово стабилизиране (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

Регламент (ЕС) № 407/2010 предвижда възможност за
финансова помощ от Съюза за държави-членки, които
изпитват или са изправени пред сериозна заплаха от
тежки смущения в икономиката или финансите,
причинени от извънредни обстоятелства извън техния
контрол, под формата на заеми или кредитни линии,
предоставяни по решение на Съвета на Европейския съюз.

Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 407/2010 Евро
пейската комисия изготвя съвместно с Европейската
централна банка (ЕЦБ) необходимите договорености по
управлението на заемите. Плащанията на дължимите по
заемите главница и лихва се превеждат от държаватачленка бенефициер по сметка при ЕЦБ четиринадесет
TARGET2 работни дни преди съответните дати на падеж.

За изпълнението на предвидените за ЕЦБ задачи съгласно
Регламент (ЕС) № 407/2010 ЕЦБ счита за целесъобразно
откриването, при искане, на целеви сметки за Комисията
и националните централни банки на държавите-членки
бенефициери,

(1) ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

ЕЦБ изпълнява задачите във връзка с администрирането на заеми
и извършва плащания, свързани с операциите на Съюза по
вземане и отпускане на кредити в рамките на европейския
механизъм за финансово стабилизиране, съгласно предвиденото
в Регламент (ЕС) № 407/2010.
Член 2
По искане на Комисията ЕЦБ открива сметки на името на
Комисията и по искане на национална централна банка на
държава-членка бенефициер открива сметки на името на тази
национална централна банка.
Член 3
Сметките, посочени в член 2, се използват за обработка на
плащания във връзка с европейския механизъм за финансово
стабилизиране в полза на държавите-членки.
Член 4
ЕЦБ заплаща лихва върху салда, които се задържат овърнайт по
такива сметки, в размер, равен на приложимия лихвен процент
на ЕЦБ за депозитно улеснение, като се използва лихвената
конвенция „реален брой изминали дни върху 360“.
Член 5
Изпълнителният съвет на ЕЦБ взема всички мерки, необходими
за привеждане в действие на настоящото решение.
Член 6
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
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2010 година.
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