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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 mei 2010
betreffende het beheer van gepoolde bilaterale leningen ten behoeve van de Helleense Republiek en
tot wijziging van Besluit ECB/2007/7
(ECB/2010/4)
(2010/275/EU)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(5)

Luidens de overeenkomst tussen schuldeisers machtigen
de lidstaten die de euro hebben aangenomen, niet om
vattende de Helleense Republiek, de Europese Commissie
tot het organiseren van gepoolde bilaterale leningen ten
behoeve van de Helleense Republiek, en hen aangaande
het beheer van die leningen te vertegenwoordigen.
Artikel 3 van de overeenkomst tussen schuldeisers mach
tigt de Europese Commissie om in naam van de uitleners
een rekening bij de ECB te openen voor de verwerking
van alle betalingen namens de uitleners en de lener in de
context van de leningsovereenkomst. De overeenkomst
tussen schuldeisers legt de noodzakelijke bepalingen aan
gaande uit- en terugbetaling vast.

(6)

Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen inzake bij
de ECB te openen kasrekeningen voor het uitvoeren van
de leningsovereenkomst en de overeenkomst tussen
schuldeisers.

(7)

Luidens artikel 1, lid 2 van Besluit ECB/2007/7 van
24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TAR
GET2-ECB (1) aanvaardt de ECB alleen centrale banken
en Europese en internationale organisaties als klanten.
De uitvoering van de leningsovereenkomst en de over
eenkomst tussen schuldeisers vereist een uitbreiding van
als ECB-klanten in aanmerking komende categorieën van
personen,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid op artikel 132,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCBstatuten”), inzonderheid op artikel 17 en artikel 21,

Overwegende:

(1)

(2)

Teneinde haar werkzaamheden te verrichten is de ECB
luidens artikel 17 van de ESCB-statuten gerechtigd reke
ningen te openen ten behoeve van kredietinstellingen,
openbare lichamen en andere marktpartijen.

Artikel 21.1 en 21.2 van de ESCB-statuten bepalen dat
de ECB mag optreden als fiscaal agent ten behoeve van
instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale
overheden, regionale, lokale of andere overheden, over
heidsinstanties, andere publiekrechtelijke lichamen of
openbare bedrijven van de lidstaten.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
(3)

(4)

Gewezen zij op een overeenkomst betreffende een lening
(hierna de „de leningsovereenkomst”) tussen enerzijds de
lidstaten die de euro hebben aangenomen (niet omvat
tende de Helleense Republiek en de Federale Republiek
van Duitsland) en KfW die handelt indachtig het alge
meen belang, onderworpen aan de instructies en met de
garantie van de Federale Republiek van Duitsland (hierna
de „uitleners”) en anderzijds de Helleense Republiek
(hierna de „lener”) en de Bank of Greece als agent van
de lener.

Gewezen zij op een overeenkomst tussen schuldeisers
(hierna de „overeenkomst tussen schuldeisers”) tussen de
lidstaten die de euro hebben aangenomen, niet omvat
tende de Helleense Republiek, die de Europese Commissie
krachtens de leningsovereenkomst machtigen tot het be
heer van gepoolde bilaterale leningen.

Artikel 1
Wijziging van Besluit ECB/2007/7
Artikel 1, lid 2, van Besluit ECB/2007/7 wordt als volgt ver
vangen:

„2.
De ECB aanvaardt alleen centrale banken, Europese en
internationale organisaties, en, krachtens een ad-hocvoorstel
van de Raad van bestuur, centrale overheden van de lidstaten
van de Europese Unie, of door die centrale overheden aange
wezen openbare lichamen om namens hen op te treden, als
klanten.”.
(1) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.
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Artikel 2

Artikel 5

Openen van een rekening

Vergoeding

In samenhang met de leningsovereenkomst opent de ECB, en
tevens op verzoek van de Europese Commissie, een rekening in
naam van de uitleners.

De ECB betaalt interest op het saldo van de rekening in naam
van de uitleners equivalent aan de toepasselijke depositorente op
een werkelijk aantal dagen/360-basis.

Artikel 3
Aanvaarding van betalingen op de rekening
De ECB aanvaardt slechts uit de leningsovereenkomst voort
vloeiende van en naar de rekening in naam van de uitleners
uit te voeren betalingen.
Artikel 4
Aanvaarding van instructies
Aangaande de rekening in naam van de uitleners aanvaardt de
ECB slechts instructies van de Europese Commissie, en handelt
slechts na instructies van de Europese Commissie, en aanvaardt
geen instructies van een individuele uitlener.

Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 12 mei 2010.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 mei 2010.

De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

