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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την κατάργηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3181/78 του Συµβουλίου και του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συµβουλίου
στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής

.
(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Λόγοι για την υποβολή της πρότασης και στόχοι της

∆ιαπιστώθηκε ότι οι δύο κανονισµοί του Συµβουλίου ήταν παρωχηµένοι και θα πρέπει
να προταθεί η κατάργησή τους.
•

Γενικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της κωδικοποίησης και απλοποίησης του κοινοτικού κεκτηµένου, η
Επιτροπή αναθεώρησε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των οικονοµικών και
χρηµατοδοτικών υποθέσεων.
•

Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα τον οποίο αφορά η πρόταση

Πρωτόκολλο σχετικά µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 3) (πρώην πρωτόκολλο
για το καταστατικό του Ευρωπαικού Νοµισµατικού Ιδρύµατος (άρθρο 1.3)).
•

Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Ανεφάρµοστο.
2) ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•

∆ιαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους

Ανεφάρµοστο.
•

Συγκέντρωση και χρήση των απόψεων εµπειρογνωµόνων

∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
•

Αξιολόγηση επιπτώσεων

Για λόγους νοµοθετικής τεχνικής, απαιτείται ρητή κατάργηση.
Η πρόταση θα µειώσει το υφιστάµενο κεκτηµένο και, συνεπώς, θα συµβάλει στην
απλοποίησή του.
3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
•

Περίληψη της προτεινόµενης ενέργειας

Οι κανονισµοί (EΟΚ) 3181/78 της 18ης ∆εκεµβρίου 1978 και (EΟΚ) 1736/79 της 3ης
Αυγούστου 1979 του Συµβουλίου είναι παρωχηµένοι και θα πρέπει να προταθεί η
κατάργησή τους.
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•

Νοµική βάση

Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 308.
•

Αρχή της επικουρικότητας

Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Συνεπώς, η
αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρµόζεται.
•

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τον(-ους) ακόλουθο(ους) λόγο(-ους):
Ανεφάρµοστο.
Ανεφάρµοστο.
•

Επιλογή νοµικών µέσων

Προτεινόµενα µέσα: κανονισµός.
Άλλα µέσα δεν θα ήταν επαρκή για τον(-ους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους) :
Οι κανονισµοί του Συµβουλίου πρέπει να καταργούνται µε κανονισµό του
Συµβουλίου.
4) ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η πρόταση δεν έχει καµία δηµοσιονοµική επίπτωση για τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
•

Απλοποίηση

Η πρόταση προβλέπει την απλοποίηση της νοµοθεσίας.
Απλοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα των οικονοµικών και
χρηµατοδοτικών υποθέσεων.
•

Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας

Η έγκριση της πρότασης θα οδηγήσει στην κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας.
•

Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης.

(1) Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3181/78 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1978
περί του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος παρέχει στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Νοµισµατικής Συνεργασίας (ΕΤΝΣ) την εξουσία να δέχεται καταθέσεις νοµισµατικών
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αποθεµάτων από τα κράτη µέλη και να εκδίδει ΕΝΜ έναντι των καταθέσεων αυτών.
Τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Νοµισµατικής Συνεργασίας µεταβιβάστηκαν
στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νοµισµατικής Συνεργασίας καταργήθηκε.
Συνεπώς, ο κανονισµός αυτός είναι πλέον ανεφάρµοστος.
(2) Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συµβουλίου της 3ης Αυγούστου 1979 περί
της επιδοτήσεως ορισµένων δανείων, παρεχοµένης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος προβλέπει ότι η Κοινότητα θα πρέπει να παρέχει, για
πενταετή περίοδο από την ηµεροµηνία της εφαρµογής του, επιδοτήσεις επιτοκίου για
ορισµένα είδη δανείων (δάνεια της ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε
λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων σε έργα υποδοµής). Αυτή η
πενταετής περίοδος, η οποία δεν παρατάθηκε, έληξε στα τέλη του 1984. Επιπλέον,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού αυτού, τα κράτη µέλη για να επωφεληθούν
από αυτές τις επιδοτήσεις επιτοκίου θα έπρεπε να συµµετέχουν στους µηχανισµούς
συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Ο όρος
αυτός δείχνει επίσης ότι ο κανονισµός αυτός είναι πλέον ανεφάρµοστος. Στο εν τω
µεταξύ διάστηµα, τα εν λόγω δάνεια ΝΚΜ που χορηγήθηκαν από την ΕΤΕπ µε
επιδοτήσεις επιτοκίου έχουν εξοφληθεί. Συνεπώς, ο κανονισµός αυτός είναι πλέον
ανεφάρµοστος.
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2005/0233(CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την κατάργηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3181/78 του Συµβουλίου και του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συµβουλίου
στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3181/783 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1978 περί
του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος παρέχει στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Νοµισµατικής Συνεργασίας (ΕΤΝΣ) την εξουσία να δέχεται καταθέσεις νοµισµατικών
αποθεµάτων από τα κράτη µέλη και να εκδίδει ΕΝΜ έναντι των καταθέσεων αυτών.
Τα καθήκοντα του ΕΤΝΣ µεταβιβάστηκαν στο ΕΝΙ και στη συνέχεια στην ΕΚΤ και το
ΕΤΝΣ καταργήθηκε. Συνεπώς, ο κανονισµός αυτός είναι πλέον ανεφάρµοστος.

(2)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1736/794 του Συµβουλίου της 3ης Αυγούστου 1979 περί
της επιδοτήσεως ορισµένων δανείων, παρεχοµένης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος προβλέπει ότι η Κοινότητα θα πρέπει να παρέχει, κατά τη
διάρκεια πενταετούς περιόδου από την εφαρµογή του, επιδοτήσεις επιτοκίου σε
ορισµένα είδη δανείων (δάνεια της ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων σε
λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων σε έργα υποδοµής). Αυτή η
πενταετής περίοδος, η οποία δεν παρατάθηκε, έληξε στα τέλη του 1984. Επιπλέον,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού αυτού, ένα κράτος µέλος, για να επωφεληθεί
από αυτές τις επιδοτήσεις επιτοκίου θα έπρεπε να συµµετέχει στους µηχανισµούς
συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Ο όρος
αυτός δείχνει επίσης ότι ο κανονισµός αυτός είναι πλέον ανεφάρµοστος. Στο εν τω
µεταξύ διάστηµα, αυτά τα δάνεια ΝΚΜ που χορηγήθηκαν από την ΕΤΕπ µε
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επιδοτήσεις επιτοκίου έχουν εξοφληθεί. Συνεπώς, ο κανονισµός αυτός είναι πλέον
ανεφάρµοστος.
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο µόνο
Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3181/78 του Συµβουλίου και ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1736/79
του Συµβουλίου καταργούνται.
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την 20ή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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