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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 14 oktober 2010
om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen
(ECB/2010/17)
(2010/624/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artiklarna 122.2 och 132.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 17, 21 och
34.1,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den
11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabili
seringsmekanism (1), särskilt artikel 8, och

ECB ska, enligt vad som framgår av förordning (EU) nr
407/2010, utföra uppgifterna som rör handläggningen av lånen
samt utföra betalningar som har ett samband med EU:s upp
låning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella
stabiliseringsmekanismen.
Artikel 2
På anmodan av kommissionen ska ECB öppna konton i kom
missionens namn, och på anmodan av en nationell centralbank
i en mottagande medlemsstat ska ECB öppna konton i denna
nationella centralbanks namn.
Artikel 3

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 407/2010 kan, efter ett beslut
av Europeiska unionens råd, ekonomiskt bistånd i form
av lån eller kreditlinjer från unionen beviljas medlems
stater som genomgår, eller allvarligt hotas av, allvarliga
ekonomiska eller finansiella störningar till följd av excep
tionella händelser utanför deras kontroll.

De konton som nämns i artikel 2 ska användas för att hantera
betalningar åt medlemsstaterna inom ramen för den europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen.
Artikel 4
ECB ska betala ränta på det belopp som står på sådana konton
över natten och räntan ska motsvara ECB:s aktuella ränta på
inlåningsfaciliteten enligt faktiskt antal dagar/360.
Artikel 5

(2)

(3)

Enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 407/2010 ska Eu
ropeiska kommissionen förbereda det system som behövs
för administrationen av lånen tillsammans med ECB. Den
mottagande medlemsstaten ska överföra lånebelopp samt
upplupen ränta enligt låneavtalet till ett konto hos ECB
fjorton Target2-bankdagar före respektive förfallodag.

För att kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning
(EU) nr 407/2010 anser ECB att det är ändamålsenligt
att, på anmodan, öppna särskilda konton för kommis
sionen och de nationella centralbankerna i mottagande
medlemsstater.
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ECB:s direktion ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ge
verkan åt detta beslut.
Artikel 6
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 oktober 2010.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

