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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 256/9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Οκτωβρίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε σύσταση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την έναρξη διαπραγµατεύσεων όσον
αφορά συµφωνία περί των νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας [COM (2004) 548
τελικό]
(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)
1. Στις 8 Σεπτεµβρίου 2004 το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να
διατυπώσει γνώµη αναφορικά µε σύσταση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για απόφαση του Συµβουλίου σχετικά
µε την έναρξη διαπραγµατεύσεων όσον αφορά συµφωνία περί
των νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
[COM (2004) 548 τελικό, εφεξής «σύσταση»].
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώµη της επί της
σύστασης 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. H σύσταση προτείνει σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου, το
οποίο ορίζει ότι εφόσον πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην απόφαση 2004/548/ΕΚ του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2004 (1) για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (εφεξής «Ανδόρα») όσον αφορά τη σύναψη νοµισµατικής
συµφωνίας (εφεξής «συµφωνία»), οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις
µπορούν να αρχίσουν.
4. Στη γνώµη CON/2004/12 που εξέδωσε την 1η Απριλίου 2004
επί της απόφασης 2004/548/ΕΚ (2), η ΕΚΤ αναγνώρισε, µεταξύ
άλλων, ότι η έναρξη διαπραγµατεύσεων όσον αφορά τη συµφωνία θα ήταν προς το συµφέρον της Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 244 της 16.7.2004, σ. 47.
(2) ΕΕ C 88 της 8.4.2004, σ. 18.

5. Σύµφωνα µε τη σύσταση, οι αναγκαίες προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην απόφαση 2004/548/ΕΚ πληρούνται, δεδοµένου ότι η Κοινότητα και η Ανδόρα έχουν µονογραφήσει τη συµφωνία σχετικά µε τη φορολογία εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η δε Ανδόρα έχει δεσµευτεί να προβεί στην κύρωσή της
πριν από τις 30 Απριλίου 2005. Σε αυτή τη βάση η ΕΚΤ θεωρεί
ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να εµποδίζει την έκδοση
απόφασης του Συµβουλίου για έναρξη των διαπραγµατεύσεων
µε την Ανδόρα όσον αφορά τη συµφωνία.
6. Η ΕΚΤ επισηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τη συµφωνία θα ανασταλούν, εάν η Ανδόρα δεν κυρώσει τη συµφωνία
σχετικά µε τη φορολογία εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις πριν
από τις 30 Απριλίου 2005.
7. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της απόφασης 2004/548/ΕΚ, η Επιτροπή θα διεξαγάγει τις διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα εξ
ονόµατος της Κοινότητας, η δε Ισπανία και η Γαλλία θα
συµµετάσχουν πλήρως στις διαπραγµατεύσεις, ενώ η ΕΚΤ θα
συµµετάσχει πλήρως στις διαπραγµατεύσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο αρµοδιοτήτων της.
Φρανκφούρτη, 6 Οκτωβρίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

