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DEĊIZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tal-14 ta’ Ottubru 2010
dwar l-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew
għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja
(BĊE/2010/17)
(2010/624/UE)
IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 122(2) u 132(1) tiegħu;

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek
Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari lArtikoli 17 u 21 u l-Artikolu 34.1 tiegħu;

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010
tal-11 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew
għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja (1), u b’mod partikolari l-Arti
kolu 8 tiegħu;

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-BĊE għandu jwettaq id-dmirijiet b’rabta mal-amministrazzjoni
tas-self, u għandu jagħmel ħlasijiet marbutin mal-operazzjonijiet
ta’ self lil u mill-Unjoni taħt il-mekkaniżmu Ewropew għallistabbilizzazzjoni finanzjarja, kif stipulat fir-Regolament (UE)
Nru 407/2010.
Artikolu 2
Il-BĊE għandu, fuq talba tal-Kummissjoni, jiftaħ kontijiet f’isem
il-Kummissjoni u, fuq talba ta’ bank ċentrali nazzjonali ta’ Stat
Membru benefiċjarju, jiftaħ kontijiet f’isem dan il-bank ċentrali
nazzjonali.
Artikolu 3

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 407/2010 jipprovdi għall-possibbiltà ta’ assistenza finanzjarja fil-forma ta’ self jew linji
ta’ kreditu mill-Unjoni lil Stati Membri li qed jesper
jenzaw, jew huma serjament mhedda minn, disturbi
ekonomiċi jew finanzjarji severi kkawżati minn okkor
renzi li m’għandhomx kontroll fuqhom u li tingħata
permezz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Il-kontijiet imsemmijin fl-Artikolu 2 għandhom jintużaw sabiex
jiġu pproċessati ħlasijiet b’rabta mal-mekkaniżmu Ewropew
għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja għall-benefiċċju ta’ Stati
Membri.
Artikolu 4
Il-BĊE għandu jħallas imgħax fuq il-bilanċ overnight fil-kreditu ta’
dawn il-kontijiet f’ammont ekwivalenti għar-rata applikabbli talfaċilità tad-depożitu tal-BĊE fuq bażi attwali/360.
Artikolu 5

(2)

(3)

Skont l-Artikolu 8 ta’ Regolament (UE) Nru 407/2010 ilKummissjoni Ewropea ser tistabbilixxi l-arranġamenti
neċessarji għall-amministrazzjoni tas-self mal-Bank
Ċentrali Ewropew (BĊE). Il-ħlasijiet tal-kapital u l-imgħax
dovut taħt is-self jiġu trasferiti mill-Istat Membru bene
fiċjarju lil kont mal-BĊE 14-il jum tan-negozju tatTARGET2 qabel id-data korrispondenti.

Sabiex iwettaq id-dmirijiet maħsuba għall-BĊE taħt irRegolament (UE) Nru 407/2010, il-BĊE jikkunsidra
xieraq illi jiftaħ kontijiet speċifiċi, meta mitlub, għallKummissjoni u għall-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati
Membri benefiċjarji,

(1) ĠU L 118, 12.5.2010, p. 1.

Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jagħmel l-arranġamenti neċessarji sabiex jagħti effett lil din id-Deċiżjoni.
Artikolu 6
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubbli
kazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Frankfurt am Main, l-14 ta’ Ottubru 2010.
Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET

