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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 1ης Απριλίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε σύσταση απόφασης του
Συµβουλίου, υποβληθείσα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε τη θέση που
πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί των νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο
της Ανδόρας [SEC(2004) 204 τελικό]
(CON/2004/12)

(2004/C 88/09)
1. Στις 27 Φεβρουαρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε σύσταση απόφασης
του Συµβουλίου, υποβληθείσα από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε τη θέση που πρέπει να λάβει η
Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί των νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας [SEC(2004) 204 τελικό]
(εφεξής «σύσταση»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 3 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. H παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο
17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Η σύσταση προτείνει σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου (εφεξής «σχέδιο απόφασης») που προσδιορίζει τη θέση της Κοινότητας στη διαπραγµάτευση νοµισµατικής συµφωνίας (εφεξής
«συµφωνία») µεταξύ της Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της
Ανδόρας (εφεξής «Ανδόρα») όσον αφορά τα ακόλουθα:
α) τη χρήση του ευρώ ως επίσηµου νοµίσµατος της Ανδόρας·
και
β) την απαγόρευση έκδοσης τραπεζογραµµατίων, κερµάτων ή
νοµισµατικών υποκατάστατων από την Ανδόρα χωρίς τη
συµφωνία της Κοινότητας σχετικά µε τις προϋποθέσεις
µιας τέτοιας έκδοσης· και
γ) την υποχρέωση της Ανδόρας να συµµορφώνεται µε τους
κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια και
τα κέρµατα ευρώ, περιλαµβανοµένης της συνεργασίας µε
την Κοινότητα, όσον αφορά την προστασία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ από την απάτη και την
παραχάραξη, και της θέσπισης κανόνων εφαρµογής της
κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα αυτόν·και
δ) τη λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων από την Ανδόρα
προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή στην Ανδόρα
όλης της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας του τραπεζικού
και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ιδίως της νοµοθεσίας που
αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των υπόψη
ιδρυµάτων, καθώς και η εφαρµογή όλης της συναφούς

κοινοτικής νοµοθεσίας περί πρόληψης της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, πρόληψης της
απάτης και παραχάραξης µέσων πληρωµής πλην των
µετρητών και περί υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών
στοιχείων· και
ε) την εξέταση της δυνατότητας να χορηγείται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που βρίσκονται στην Ανδόρα πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού
εντός της ζώνης ευρώ, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις
που προσδιορίζονται σε συµφωνία µε την ΕΚΤ και περιλαµβάνονται στη συµφωνία.
Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόθεση να προβλεφθεί στη συµφωνία η
δυνατότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που βρίσκονται στην Ανδόρα να έχουν πρόσβαση στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος.
4. Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη
σύναψη νοµισµατικής συµφωνίας µε την Ανδόρα θα ήταν
προς το συµφέρον της Κοινότητας. Κατά τον προσδιορισµό
του πεδίου εφαρµογής µιας τέτοιας συµφωνίας, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι ιστορικοί δεσµοί µεταξύ της Ανδόρας,
της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι µία συµφωνία
µεταξύ της Κοινότητας και της Ανδόρας θα διασαφηνίσει το
νοµικό καθεστώς του ευρώ στην Ανδόρα. Πριν την εισαγωγή
του ενιαίου νοµίσµατος, στην Ανδόρα χρησιµοποιούνταν το
γαλλικό φράγκο και η ισπανική πεσέτα. Στις 11 Οκτωβρίου
2000, η Ανδόρα υιοθέτησε µονοµερώς το Νόµο σχετικά µε
µέτρα που διασφαλίζουν τη µετάβαση στο ευρώ στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας (1), στον οποίο προσαρτώνται ορισµένοι
κανονισµοί του Συµβουλίου σχετικά µε την εισαγωγή του
ευρώ (2). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι µία τρίτη χώρα µόνο κατόπιν
συµφωνίας µε την Κοινότητα θα πρέπει να εισαγάγει το ευρώ.
(1) Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro
al Principat d'Andorra, Butlletí Oficial, 8 Νοεµβρίου 2000.
(2) Κανονισµός (EK) αριθ. 1103/97 του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
1997 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του
ευρώ [ΕΕ L 162 της 19.6.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2595/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000,
σ. 1)], κανονισµός (EK) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου
1998 για την εισαγωγή του ευρώ [ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2596/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2)] και κανονισµός (EK)
αριθ. 2866/98 του Συµβουλίου της 31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε
τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών
που υιοθετούν το ευρώ [ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1. Κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 (ΕΕ L
167 της 7.7.2000, σ. 1)].
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5. Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι το άρθρο 3 του σχεδίου απόφασης
αποτελεί τη νοµική βάση προκειµένου να επιτραπεί στην
Ανδόρα να χρησιµοποιεί το ευρώ ως επίσηµο νόµισµα και
να υπαγάγει τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ στο
καθεστώς του νόµιµου µέσου πληρωµής. Λογική συνέπεια
αυτού είναι ότι η Ανδόρα θα πρέπει να αναλάβει τη δέσµευση
να συµµορφώνεται µε τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά
τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του σχεδίου απόφασης.
6. Η ΕΚΤ συµφωνεί µε την πρόταση να επιβληθεί στην Ανδόρα η
υποχρέωση στενής συνεργασίας µε την Κοινότητα για την
καταπολέµηση της παραχάραξης και της απάτης όσον
αφορά τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του σχεδίου απόφασης.
Όσον αφορά την επιβολή της υποχρέωσης στην Ανδόρα να
θεσπίσει κανόνες εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας στον
τοµέα αυτόν, η εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην κοινοτική νοµοθεσία που θεσπίζεται στο πλαίσιο
του πρώτου πυλώνα, αλλά θα πρέπει να καλύπτει και νοµικές
πράξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα,
όπως η απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου
2000 για ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη εν
όψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και
άλλων κυρώσεων (1).
7. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του σχεδίου
απόφασης, στόχος του οποίου είναι να εφαρµόζεται και στα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που βρίσκονται στην Ανδόρα το
νοµικό πλαίσιο που ισχύει στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
που βρίσκονται στην Κοινότητα, ώστε να προστατεύεται το
ενιαίο νόµισµα, αλλά και να εξασφαλίζεται ισότιµη µεταχείριση. Λαµβανοµένης υπόψη της σπουδαιότητας της νοµοθεσίας που αφορά την πρόληψη του συστηµικού κινδύνου στα
συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα συµψηφισµού και
διακανονισµού τίτλων, η ΕΚΤ προτείνει να γίνει ρητή αναφορά
του εν λόγω τοµέα στον κατάλογο της εφαρµοστέας στην
Ανδόρα συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας.
8. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει εξίσου και το γεγονός ότι δυνάµει του
άρθρου 6 παράγραφος 1 του σχεδίου απόφασης, η Ανδόρα
θα αναλάβει τη δέσµευση να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα
για την εφαρµογή όλης της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας
σχετικά µε τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων.
Το στατιστικό πλαίσιο της ΕΚΤ είναι αρκετά ευέλικτο και

(1) ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1.
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µπορεί εποµένως να εφαρµοστεί από τρίτες χώρες, οι στατιστικές δε πληροφορίες που παρέχονται από τις χώρες αυτές
µπορεί να αποβούν χρήσιµες για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ.
9. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 του σχεδίου απόφασης προβλέπει
ότι βάσει της συµφωνίας µπορεί να χορηγηθεί στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που βρίσκονται στην Ανδόρα πρόσβαση στα
συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού εντός της ζώνης του
ευρώ, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης της ΕΚΤ. Κατά τη
γνώµη της ΕΚΤ, κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό µόνον υπό την
προϋπόθεση της σηµαντικής ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ανδόρας. Οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για τη χορήγηση της πρόσβασης αυτής θα πρέπει να καθοριστούν στην ίδια τη συµφωνία.
10. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις θα
διεξαχθούν από την Επιτροπή εξ ονόµατος της Κοινότητας µε
την πλήρη συµµετοχή της Ισπανίας και της Γαλλίας, καθώς και
µε τη συµµετοχή της ΕΚΤ σε όλες τις πτυχές των διαπραγµατεύσεων που εµπίπτουν στον τοµέα της ευθύνης της.
11. Τέλος, η ΕΚΤ θα ήθελε να τονίσει ότι η έναρξη διαπραγµατεύσεων για νοµισµατική συµφωνία µε την Ανδόρα δεν θα
πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως προηγούµενο για
την έναρξη διαπραγµατεύσεων, στο µέλλον, για νοµισµατικές
συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η απουσία µέχρι σήµερα
επίσηµων νοµισµατικών διακανονισµών µεταξύ της Ανδόρας
και κάποιου κράτους µέλους δικαιολογείται από το γεγονός
ότι η Ανδόρα έως το 1993 δεν αποτελούσε κυρίαρχο κράτος,
σε αντίθεση µε τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Κράτος
της Πόλεως του Βατικανού και το Πριγκιπάτο του Μονακό.
Αυτό θα µπορούσε να εξηγήσει και το ότι η Ανδόρα δεν
περιλήφθηκε στη ∆ήλωση αριθ. 6 σχετικά µε τις νοµισµατικές
σχέσεις µε τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Κράτος του
Βατικανού και το Πριγκιπάτο του Μονακό (2).
Φρανκφούρτη, 1η Απριλίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(2) ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 99.

