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EUROPESE CENTRALE BANK
OVEREENKOMST
van 14 september 2000
tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de
eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele
procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire
Unie zijn neergelegd
(2000/C 362/10)
DE EUROPESE CENTRALE BANK (HIERNA DE ÐECB GENAAMD) EN
DE NATIONALE CENTRALE BANKEN VAN DE LIDSTATEN BUITEN
DE EUROZONE (HIERNA RESPECTIEVELIJK DE ÐNATIONALE CENTRALE BANKEN BUITEN DE EUROZONE EN DE ÐLIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE GENAAMD),

(5) dat het derhalve noodzakelijk is de ERM II Centrale Bank
Overeenkomst te wijzigen teneinde rekening te houden met
de intrekking van de derogatie van de Helleense Republiek,

KOMEN OVEREEN:

Overwegende dat:

(1) de Europese Raad in zijn resolutie van 16 juni 1997 (hierna
de Ðresolutie genaamd) overeengekomen is een wisselkoersmechanisme (hierna het ÐWKM II genaamd) op te
zetten met ingang van de derde fase van de Economische
en Monetaire Unie op 1 januari 1999;

(2) in de resolutie bepaald is dat ERM II ertoe dient bij te
dragen dat de lidstaten buiten de eurozone die aan ERM
II deelnemen een op stabiliteit gericht beleid voeren; het zal
de convergentie bevorderen en die lidstaten aldus helpen bij
hun inspanningen om de euro aan te nemen;

Artikel 1
Wijziging aan de ERM II Centrale Bank Overeenkomst
1.1.
De Bank of Greece zal vanaf 1 januari 2000 niet langer
partij zijn bij de ERM II Centrale Bank Overeenkomst.

1.2.
Bijlage II bij de ERM II Centrale Bank Overeenkomst
wordt gewijzigd door schrapping van de verwijzing naar de
Bank of Greece in de kolom ÐAan deze overeenkomst deelnemende centrale banken en door toevoeging van een verwijzing naar de Bank of Greece met een maximum van 0 in de
kolom ÐNationale centrale banken binnen de eurozone.

(3) de Helleense Republiek, als een lidstaat met een derogatie,
van meet af aan heeft deelgenomen aan ERM II; dat de
Bank of Greece partij is bij de overeenkomst van 1 september 1998 tussen de ECB en de NCB’s buiten de eurozone, waarin de operationele procedures voor ERM II zijn
neergeleged (1) (hierna de ÐERM II Centrale Bank Overeenkomst genaamd);

2.1.
Deze overeenkomst wijzigt met ingang van 1 januari
2001 de ERM II Centrale Bank Overeenkomst.

(4) Beschikking 2000/427/EG van de Raad van 19 juni 2000
betreffende de aanneming van de gemeenschappelijke munt
door Griekenland op 1 januari 2000 (1) overeenkomstig
artikel 122, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, de derogatie van de Helleense Republiek intrekt (2), dat de euro met ingang van 1 januari
2001 de munteenheid van de Helleense Republiek wordt;
dat de Bank of Greece vanaf die datum niet langer partij zal
zijn bij de ERM II Centrale Bank Overeenkomst;

2.2.
Deze overeenkomst wordt opgesteld in de Engelse,
Franse en Duitse taal en naar behoren ondertekend. De ECB,
die belast is met bewaring van de originelen, doet een voor
eensluidend gewaarmerkt afschrift van de originelen in elk van
deze talen aan de centrale banken toekomen. Deze overeenkomst wordt vertaald in alle andere officiºle talen van de Europese Unie en gepubliceerd in de C-reeks van het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
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Artikel 2
Slotbetalingen

