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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2010. gada 14. oktobris)
par Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma ietvaros veikto Savienības aizņemšanās un aizdošanas
darbību pārvaldību
(ECB/2010/17)
(2010/624/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 122. panta 2. punktu un 132. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 17. un 21. pantu, kā
arī 34.1. pantu,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija Regulu (ES) Nr.
407/2010, ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehā
nismu (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

ECB veic uzdevumus attiecībā uz aizdevumu pārvaldību un
izpilda maksājumus saistībā ar Eiropas finanšu stabilizācijas
mehānisma ietvaros veiktajām Savienības aizņemšanās un aizdo
šanas darbībām, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 407/2010.
2. pants
ECB pēc Komisijas lūguma atver kontu Komisijai, kā arī pēc
saņēmējas dalībvalsts nacionālās centrālās bankas lūguma –
kontu šai nacionālajai centrālajai bankai.
3. pants
Šā lēmuma 2. pantā minētos kontus izmanto, lai apstrādātu ar
Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu saistītos maksājumus
dalībvalstīm.

tā kā:

4. pants
(1)

(2)

(3)

Regula (ES) Nr. 407/2010 nosaka ar Eiropas Savienības
Padomes lēmumu piešķirta aizdevuma vai kredītlīnijas
veidā sniegtu iespējamo Savienības finansiālo atbalstu
dalībvalstīm, kam ir grūtības vai ko nopietni apdraud
lielas ekonomiskas un finanšu grūtības, kuras izraisījuši
ārkārtēji notikumi, ko tās nevar ietekmēt.

Saskaņā ar 8. pantu Regulā (ES) Nr. 407/2010 Eiropas
Komisija veiks vajadzīgos pasākumus aizdevumu pārval
dībai Eiropas Centrālajā bankā (ECB). Saņēmēja dalīb
valsts pārskaitīs pamatsummu un aizdevuma procentus
ECB kontā četrpadsmit TARGET2 darbdienu laikā pirms
attiecīgā maksājumu termiņa.

Lai pildītu uzdevumus, kas ECB noteikti saskaņā ar
Regulu (ES) Nr. 407/2010, ECB uzskata par vajadzīgu
pēc attiecīga lūguma saņemšanas atvērt īpašus kontus
Komisijai un saņēmēju dalībvalstu nacionālajām centrā
lajām bankām,

(1) OV L 118, 12.5.2010., 1. lpp.

ECB par kredīta atlikumu uz nakti šādos kontos maksā
procentus, kuru likme ir līdzvērtīga ECB noguldījumu iespējai
saskaņā ar principu “faktiskais dienu skaits/360” piemērotajai
likmei.
5. pants
ECB Valde veic visus pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma
izpildei.
6. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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