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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η ευρωπαϊκή
κοινότητα στο πλαίσιο του µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης
(ΕΚΤ/2003/14)
(2003/797/ΕΚ)
οικονοµική στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών
µελών (2), η απόφαση αριθ. 8/95 του ΕΝΙ, της 2ας Μαΐου
1995, σχετικά µε τη διαχείριση των δανειοληπτικών και
δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης εξακολούθησε να ισχύει και να εφαρµόζεται
από την πρώτη ηµέρα του τρίτου σταδίου.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 119 και το άρθρο 123 παράγραφος 2,
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 21.2,
το άρθρο 44 και το άρθρο 47.1 πρώτη περίπτωση,

(3)

Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 2
εκτελέστηκαν µε βάση το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1969/88 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988,
για τη θέσπιση ενιαίου µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών
µελών (3).

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 332/2002, ο οποίος άρχισε να
ισχύει στις 24 Φεβρουαρίου 2002, κατήργησε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1969/88.

Σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 2 της συνθήκης
και την πρώτη παράγραφο του άρθρου 44 του καταστατικού, και σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/1998/NP2, της 23ης Ιουνίου 1998, σχετικά µε
την εκτέλεση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορισµένων καθηκόντων που ανέλαβε από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε
τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ινστιτούτου
(ΕΝΙ), τα οποία αναφέρονται στο πέµπτο εδάφιο του άρθρου
117 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πέµπτο εδάφιο του
άρθρου 4.1 και στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 6.1 του καταστατικού του ΕΝΙ, έως την ηµέρα που προηγείται της
πρώτης ηµέρας του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης (τρίτο στάδιο).

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 332/
2002, η ΕΚΤ πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
εξασφάλιση της διαχείρισης των δανείων που χορηγούνται
στο πλαίσιο του µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής
στήριξης που θεσπίζει ο εν λόγω κανονισµός.

(6)

Η παρούσα απόφαση, η οποία θέτει σε εφαρµογή το άρθρο
9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 332/2002, θα καταργήσει την
απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15. Λαµβανοµένου υπόψη του
γεγονότος ότι τα λοιπά καθήκοντα και οι αποφάσεις του
ΕΝΙ που αναφέρονται στην απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 επίσης
δεν ισχύουν ούτε εφαρµόζονται στο τρίτο στάδιο, η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 µπορεί, για λόγους σαφήνειας, επίσης
να καταργηθεί,

Σύµφωνα µε την απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15, της 1ης
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εκτέλεση από την ΕΚΤ
ορισµένων λειτουργιών που σχετίζονται µε τη µεσοπρόθεσµη

(2) ∆ηµοσιεύθηκε ως παράρτηµα V της απόφασης ΕΚΤ/2000/12 της 10ης
Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη δηµοσίευση των νοµικών πράξεων και
κειµένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EE L 55 της 24.2.2001,
σ. 76).
(3) ΕΕ L 178 της 8.7.1988, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 1994.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συµβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών των κρατών
µελών (1), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(1) ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 µε τον τρόπο που περιγράφεται
κατωτέρω στα άρθρα 2 έως 8.
Άρθρο 2
Οι πληρωµές που σχετίζονται µε τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διενεργούνται µέσω των
λογαριασµών που ανοίγει η ΕΚΤ στο όνοµά της.
Άρθρο 3
1.
Τα κεφάλαια που λαµβάνει η ΕΚΤ, για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο δανειοληπτικών ρυθµίσεων στις
οποίες συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως συµβαλλόµενο
µέρος, µεταφέρονται µε την ίδια ηµεροµηνία αξίας σε λογαριασµό
τον οποίο καθορίζει η εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους µέλους
που λαµβάνει το αντίστοιχο δάνειο.
2.
Τα κεφάλαια που λαµβάνει η ΕΚΤ, για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από την καταβολή τόκων ή την αποπληρωµή
του αρχικού κεφαλαίου από το κράτος µέλος που έλαβε το δάνειο,
µεταφέρονται µε την ίδια ηµεροµηνία αξίας στους λογαριασµούς
τους οποίους καθορίζουν οι πιστωτές στο πλαίσιο των δανειοληπτικών ρυθµίσεων στις οποίες συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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Άρθρο 6

1. Η ΕΚΤ παρακολουθεί τις ηµεροµηνίες λήξης (εξόφλησης των
τόκων και του αρχικού κεφαλαίου) που ορίζουν οι δανειοληπτικές
και δανειοδοτικές ρυθµίσεις για την καταβολή των τόκων και την
αποπληρωµή του αρχικού κεφαλαίου.
2. ∆εκαπέντε τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από όποια
ηµεροµηνία λήξης, η ΕΚΤ ειδοποιεί σχετικά την εθνική κεντρική
τράπεζα του κράτους µέλους-οφειλέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 7
Η ΕΚΤ ενηµερώνει αµέσως, εγγράφως, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε κάθε πράξη που διεξήγαγε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Η ΕΚΤ απευθύνει τις εν λόγω κοινοποιήσεις στη Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 8
Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, η ΕΚΤ συντάσσει έκθεση µε
σκοπό την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηµατοδοτικές πράξεις που διεξήγαγε στη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο
δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων. Η έκθεση αυτή περιέχει
κατάσταση µε τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες απορρέουν από τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις.

Άρθρο 4
Για κάθε δανειοληπτική και δανειοδοτική πράξη, η ΕΚΤ ανοίγει στα
βιβλία της τους ακόλουθους λογαριασµούς σε ευρώ:
α) ένα λογαριασµό nostro µε τίτλο «Υπόλοιπα σε ευρώ που
τηρούνται σε …», ο οποίος προορίζεται για τα κεφάλαια που
λαµβάνονται για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
β) ένα λογαριασµό στο παθητικό, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασµό που αναφέρεται στο στοιχείο α)·
γ) ένα λογαριασµό τάξεως µε τίτλο «Υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας από δανειοληπτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», ο οποίος διαιρείται, κατά περίπτωση, σε υπολογαριασµούς που αντιστοιχούν στους µεµονωµένους πιστωτές στο
πλαίσιο των δανειοληπτικών ρυθµίσεων·
δ) ένα λογαριασµό τάξεως µε τίτλο «Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας από δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
Άρθρο 5
Η ΕΚΤ εγγράφει τις χρηµατοδοτικές πράξεις που περιγράφονται
στο άρθρο 3 µε την ηµεροµηνία αξίας, χρεώνοντας ή πιστώνοντας
τους λογαριασµούς που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 9
Η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 και η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15
καταργούνται.
Άρθρο 10
Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ προβαίνει στις ρυθµίσεις που είναι
απαραίτητες για τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 11
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 7 Νοεµβρίου 2003.
Για το γενικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

