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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Μαΐου 2010
σχετικά με τη διαχείριση συγκεντρούμενων διμερών δανείων προς όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας
και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7
(ΕΚΤ/2010/4)
(2010/275/ΕΕ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(5)

Με τη συμφωνία μεταξύ δανειστών, τα κράτη μέλη με νόμι
σμα το ευρώ, πλην της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξουσιοδο
τούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώνει διμερή δάνεια
προς την Ελληνική Δημοκρατία βάσει των συγκεντρούμενων
ποσών και να τα εκπροσωπεί στη διαχείριση των εν λόγω
δανείων. Το άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ δανειστών εξου
σιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει στην ΕΚΤ λογα
ριασμό στο όνομα των δανειστών, ο οποίος θα χρησιμοποι
είται για την επεξεργασία όλων των πληρωμών εκ μέρους
των δανειστών και του δανειολήπτη στο πλαίσιο της συμφω
νίας δανειακής διευκόλυνσης. Η συμφωνία μεταξύ δανειστών
περιλαμβάνει τις αναγκαίες διατάξεις για την εκταμίευση και
την αποπληρωμή.

(6)

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τους
λογαριασμούς μετρητών που θα ανοιχθούν στην ΕΚΤ για την
εκτέλεση της συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης και της
συμφωνίας μεταξύ δανειστών.

(7)

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 αποδέχεται ως πελάτες μόνο κεντρικές τράπεζες
και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η εκτέλεση της
συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης και της συμφωνίας
μεταξύ δανειστών απαιτεί τη διεύρυνση των κατηγοριών
των προσώπων που μπορούν να αποτελέσουν πελάτες της
ΕΚΤ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 132,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό
του ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 17 και 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, για
τη διεξαγωγή των εργασιών της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα (ΕΚΤ) μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς υπέρ πιστωτικών
ιδρυμάτων, 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 αντιπρό
σωπος θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της
Ένωσης, κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή
άλλων δημόσιων αρχών, άλλων οργανισμών δημοσίου
δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων των κρατών μελών.

(3)

Γίνεται μνεία σε συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης (εφεξής η
«συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης») μεταξύ, αφενός, των
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (πλην της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ
μανίας) και της KfW που ενεργεί προς εξυπηρέτηση του
γενικού συμφέροντος, υπό τις οδηγίες και με την εγγύηση
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, (εφεξής οι
«δανειστές») και, αφετέρου, της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφε
ξής ο «δανειολήπτης») και της Τράπεζας της Ελλάδος ως
αντιπροσώπου του δανειολήπτη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

(4)

Γίνεται μνεία σε συμφωνία μεταξύ δανειστών (Intercreditor
Agreement) (στο εξής η «συμφωνία μεταξύ δανειστών»), η
οποία συνάπτεται μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το
ευρώ, πλην της Ελληνικής Δημοκρατίας, και με την οποία
ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαχείριση των διμε
ρών δανείων που συγκεντρώνονται υπό τη συμφωνία δανει
ακής διευκόλυνσης.

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2007/7
Η απόφαση ΕΚΤ/2007/7 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 1 παρά
γραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.
Η ΕΚΤ μπορεί να αποδέχεται ως πελάτες μόνο κεντρικές
τράπεζες και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ με ad
hoc απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αποδέχεται
και κεντρικές διοικήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω
σης ή δημόσιους φορείς εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για
λογαριασμό των εν λόγω κεντρικών διοικήσεων.».
(1) ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 71.
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Άρθρο 2

Άρθρο 5

Άνοιγμα λογαριασμού

Τόκοι

Σε σχέση με τη συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης και κατόπιν
αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΚΤ ανοίγει λογαριασμό
στο όνομα των δανειστών.

Επί του υπολοίπου του λογαριασμού που τηρείται στο όνομα των
δανειστών η ΕΚΤ καταβάλλει ποσό τόκων υπολογιζόμενο με εφαρ
μογή επιτοκίου ανάλογου του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδο
χής καταθέσεων που εφαρμόζει η ΕΚΤ, βάσει του πραγματικού
αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών.

Άρθρο 3
Αποδοχή πληρωμών στο πλαίσιο του λογαριασμού
Η ΕΚΤ αποδέχεται μόνο πληρωμές πραγματοποιούμενες από ή προς
τον λογαριασμό που τηρείται στο όνομα των δανειστών, εφόσον
αυτές σχετίζονται με τη συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει τη 12η Μαΐου 2010.

Άρθρο 4
Αποδοχή οδηγιών
Σε σχέση με τον λογαριασμό που τηρείται στο όνομα των δανειστών
η ΕΚΤ αποδέχεται μόνο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ενεργεί βάσει αυτών, ενώ δεν αποδέχεται οδηγίες προερχόμενες
από μεμονωμένο δανειστή.

Φρανκφούρτη, 10 Μαΐου 2010.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

