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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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της 20ής Δεκεμβρίου 2010
σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια του
EFSF σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ
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▼B
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2010
σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών
συνδεόμενων με δάνεια του EFSF σε κράτη μέλη με νόμισμα το
ευρώ
(ΕΚΤ/2010/31)
(2011/15/ΕΕ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών
τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα
17 και 21,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του ευρωπαϊκού
συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») για τη διεξα
γωγή των εργασιών της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς υπέρ πιστωτικών ιδρυμά
των, δημόσιων οργανισμών και άλλων φορέων της αγοράς.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 21.1 και 21.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ μπορεί να ενεργεί ως δημοσιονομικός αντιπρόσω
πος θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης,
κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή άλλων δημό
σιων αρχών, άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου ή δημόσιων
επιχειρήσεων των κρατών μελών.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης
ΕΚΤ/2007/7 της 24ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (1), η ΕΚΤ μπορεί να απο
δέχεται ως πελάτες κεντρικές τράπεζες.

(4)

Γίνεται μνεία της συμφωνίας-πλαίσιο για το EFSF μεταξύ των
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και του European Financial
Stability Facility, Société Anonyme (EFSF) που αποτελεί συστα
θείσα στο Λουξεμβούργο ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τα
κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Η συμφωνία-πλαίσιο για το
EFSF τέθηκε σε ισχύ και κατέστη δεσμευτική στις
4 Αυγούστου 2010.

(5)

Βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο για το EFSF και σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό του EFSF, το τελευταίο παρέχει χρηματο
δότηση με τη μορφή συμφωνιών δανειακής διευκόλυνσης (εφε
ξής οι «συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης») σε κράτη μέλη με
νόμισμα το ευρώ που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και
έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μνημόνιο συνεννόη
σης το οποίο θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την
εφαρμοστέα πολιτική τους.

(6)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας-πλαίσιο για το EFSF
ορίζει ότι η εκταμίευση του δανείου που χορηγείται από το EFSF
σε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ θα πραγματοποιείται μέσω
των λογαριασμών του EFSF και του οικείου κράτους μέλους
δανειολήπτη οι οποίοι έχουν ανοιχθεί στην ΕΚΤ για τους σκο
πούς των συμφωνιών δανειακής διευκόλυνσης. Η απόφαση
ΕΚΤ/2010/15 της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαχεί
ριση δανείων του EFSF προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (2)
θεσπίζει διατάξεις σχετικά με το άνοιγμα στην ΕΚΤ λογαριασμού
μετρητών στο όνομα του EFSF για την εκτέλεση των συμφωνιών
δανειακής διευκόλυνσης.

(1) ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 71.
(2) ΕΕ L 253 της 28.9.2010, σ. 58.
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▼B
(7)

Η εξόφληση βάσει των συμφωνιών δανειακής διευκόλυνσης θα
διενεργείται μέσω λογαριασμών μετρητών που ανοίγονται στην
ΕΚΤ στο όνομα της εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ) του
οικείου κράτους μέλους δανειολήπτη.

(8)

Είναι αναγκαία η θέσπιση διατάξεων σχετικά με τους λογαρια
σμούς μετρητών που πρόκειται να ανοιχθούν στην ΕΚΤ στο
όνομα της ΕθνΚΤ του οικείου κράτους μέλους δανειολήπτη για
την εκτέλεση των συμφωνιών δανειακής διευκόλυνσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

▼M1
Άρθρο 1
Άνοιγμα λογαριασμών μετρητών
Η ΕΚΤ δύναται, κατόπιν αιτήματος της ΕθνΚΤ κράτους μέλους δανει
ολήπτη, να ανοίγει λογαριασμούς μετρητών στο όνομα της εν λόγω
ΕθνΚΤ για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με συμφωνία
δανειακής διευκόλυνσης ή συμφωνία διευκόλυνσης οικονομικής ενίσχυ
σης (εφεξής ο «λογαριασμός μετρητών ΕθνΚΤ»).
Άρθρο 2
Αποδοχή πληρωμών στο πλαίσιο των λογαριασμών μετρητών
Ο λογαριασμός μετρητών ΕθνΚΤ χρησιμοποιείται μόνο για την επεξερ
γασία πληρωμών συνδεόμενων με συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης ή
συμφωνία διευκόλυνσης οικονομικής ενίσχυσης.
▼B
Άρθρο 3
Αποδοχή οδηγιών
Σε σχέση με το λογαριασμό μετρητών ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ αποδέχεται οδη
γίες μόνο από την ΕθνΚΤ που είναι κάτοχος του λογαριασμού.
Άρθρο 4
Υπόλοιπο των λογαριασμών μετρητών
Ουδέποτε παραμένουν ποσά σε χρέωση λογαριασμού μετρητών ΕθνΚΤ.
Ως εκ τούτου, από τους εν λόγω λογαριασμούς δεν πραγματοποιούνται
πληρωμές πέραν του ποσού που παραμένει σε πίστωση των λογαρια
σμών αυτών.
Άρθρο 5
Τόκοι
Η ΕΚΤ καταβάλλει ποσό τόκων επί του υπολοίπου που παραμένει σε
πίστωση λογαριασμού ΕθνΚΤ, το οποίο υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο με
το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που εφαρμόζει η
ΕΚΤ, βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360
ημερών.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

