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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Σεπτεµβρου 1999
σχετικ µε τις εξουσες της Ευρωπαϊκς Κεντρικς Τρπεζας για
την επιβολ κυρ:σεων
(ΕΚΤ/1999/4)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
;χοντας υπψη τη συνθ%κη περ ιδρ>σεως της Ευρωπαϊκ%ς
Κοιντητας (εφεξ%ς καλο>µενη «συνθ%κη»), και ιδως το &ρθρο
110 παρ&γραφος 3 το καταστατικ του Ευρωπαϊκο> Συστ%µατος
ΚεντρικDν ΤραπεζDν και της Ευρωπαϊκ%ς Κεντρικ%ς Τρ&πεζας
(εφεξ%ς καλο>µενο «καταστατικ», και ιδως τα &ρθρα 34.3 και
19.1, καθDς και τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλου, της 23ης Νοεµβρου 1998, σχετικ& µε τις εξουσες της
Ευρωπαϊκ%ς Κεντρικ%ς Τρ&πεζας για επιβολ% κυρDσεων (1)
(εφεξ%ς καλο>µενο «κανονισµς του Συµβουλου»), και ιδως το
&ρθρο 6 παρ&γραφος 2,
ΕκτιµDντας:
(1)

τι, σ>µφωνα µε το &ρθρο 34.3 του καταστατικο>, σε
συνδυασµ µε το &ρθρο 43.1 του καταστατικο>, την
παρ&γραφο 8 του πρωτοκλλου αριθ. 25 σχετικ& µε
ορισµHνες διατ&ξεις που αφορο>ν το ΗνωµHνο Βασλειο
της Μεγ&λης Βρετανας και Βορεου Ιρλανδας και την
παρ&γραφο 2 του πρωτοκλλου αριθ. 26 σχετικ& µε
ορισµHνες διατ&ξεις που αφορο>ν τη ∆ανα, ο παρDν
κανονισµς δεν παρHχει κανHνα δικαωµα και δεν επιβ&λλει
καµα υποχρHωση σε µη συµµετHχον κρ&τος µHλος.

(2)

τι ο κανονισµς του Συµβουλου ορζει τα ρια και τις
προϋποθHσεις υπ τις οποες η Ευρωπαϊκ% Κεντρικ%
Τρ&πεζα (ΕΚΤ) δικαιο>ται να επιβ&λλει πρστιµα %
περιοδικHς χρηµατικHς ποινHς σε επιχειρ%σεις λγω µη
συµµρφωσης µε τις υποχρεDσεις που απορρHουν απ τους
κανονισµο>ς και τις αποφ&σεις της.

(3)

τι το &ρθρο 6 παρ&γραφος 2 του κανονισµο> του
Συµβουλου παρHχει στην ΕΚΤ την κανονιστικ% εξουσα
να καθορζει τους ρους εφαρµογ%ς των κυρDσεων σ>µφωνα µε τον κανονισµ του Συµβουλου.

(4)

τι &λλοι κανονισµο του Συµβουλου % της ΕΚΤ µπορε να
προβλHπουν ειδικHς κυρDσεις σε ειδικο>ς τοµες και να
παραπHµπουν στον παρντα κανονισµ για τις αρχHς και τις
διαδικασες που αφορο>ν την επιβολ% των εν λγω
κυρDσεων.

(5)

τι, κατ& την εκτHλεση της διαδικασας καθορισµο> της
εφαρµοστHας κ>ρωσης, η ΕΚΤ πρHπει να εξασφαλζει τη
µεγαλ>τερη δυνατ% τ%ρηση των δικαιωµ&των υπερ&σπισης
των τρτων µερDν, σ>µφωνα µε τις γενικHς αρχHς του
δικαου και τη σχετικ% νοµολογα του ∆ικαστηρου των
ΕυρωπαϊκDν Κοινοτ%των, ιδιατερα την υπ&ρχουσα νοµολογα σον αφορ& τις εξουσες διερε>νησης της Ευρωπαϊκ%ς Επιτροπ%ς στον τοµHα του ανταγωνισµο>.

(6)

τι δεν υπ&ρχουν νοµικ& κωλ>µατα στις ανταλλαγHς
πληροφοριDν στο πλασιο του Ευρωπαϊκο> Συστ%µατος
ΚεντρικDν ΤραπεζDν (ΕΣΚΤ) σχετικ& µε τον εντοπισµ
παραβ&σεων των κανονισµDν καν των αποφ&σεων της
ΕΚΤ.

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
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(7)

τι η αρχ% «ne bis in idem» πρHπει να τηρεται σον αφορ&
την κνηση διαδικασιDν σε περπτωση παραβ&σεων.

(8)

τι οι καννες που διHπουν τις εξουσες της ΕΚΤ και της
αρµδιας εθνικ%ς κεντρικ%ς τρ&πεζας στο πλασιο της
διαδικασας σε περπτωση παραβ&σεων, πρHπει να εξασφαλζουν την αποτελεσµατικ% διεξαγωγ% διεξοδικ%ς εξHτασης της εικαζµενης παρ&βασης και παρ&λληλα να
προβλHπουν υψηλ εππεδο προστασας των δικαιωµ&των
υπερ&σπισης της ενδιαφερµενης επιχερησης, καθDς και
τον εµπιστευτικ χαρακτ%ρα της διαδικασας σε περπτωση
παραβ&σεων.

(9)

τι µπορε να χρειαστε η συνδροµ% των αρχDν των κρατDν
µελDν, προκειµιHνου να εξασφαλιστε η αποτελεσµατικ%
&σκηση των εξουσιDν της ΕΚΤ και της αρµδιας εθνικ%ς
κεντρικ%ς τρ&πεζας για την εκτHλεση της διαδικασας σε
περπτωση παραβ&σεων.

(10) τι η ενδιαφερµενη επιχερηση Hχει το δικαωµα να
αναπτ>ξει προφορικ& τις απψεις της αφο> ολοκληρωθε
το στ&διο διερε>νησης της διαδικασας σε περπτωση
παραβ&σεων, εφσον αυτ πραγµατοποιεται, και αφο>
Hχει λ&βει τα αποτελHσµατα της διερε>νησης σχετικ& µε τα
πραγµατικ& περιστατικ& και την κοινοποηση των ενστ&σεων.
(11) τι η διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων εκτελεται
β&σει των αρχDν του εµπιστευτικο> χαρακτ%ρα και του
επαγγελµατικο> απορρ%του. τι ο εµπιστευτικς χαρακτ%ρας % το επαγγελµατικ απρρητο δεν θγουν τα δικαιDµατα υπερ&σπισης της ενδιαφερµενης επιχερησης.
(12) τι µα απφαση σχετικ& µε παρ&βαση µπορε να υπκειται
σε περαιτHρω Hλεγχο απ το διοικητικ συµβο>λιο της ΕΚΤ.
τι πρHπει να οριστο>ν οι διαδικαστικHς συνθ%κες υπ τις
οποες θα πραγµατοποιεται ο εν λγω περαιτHρω Hλεγχος.
(13) τι η ΕΚΤ, αποσκοπDντας στην ενσχυση της διαφ&νειας
και της αποτελεσµατικτητας των εξουσιDν της για επιβολ%
κυρDσεων, δ>ναται να αποφασσει να δηµοσιε>σει τις
τελικHς της αποφ&σεις σχετικ& µε τις κυρDσεις % κ&θε
σχετικ% πληροφορα. τι, ενψει των ιδιατερων χαρακτηριστικDν των χρηµατοπιστωτικDν αγορDν, η δηµοσευση µας
απφασης για την επιβολ% κ>ρωσης εναι Hνα εξαιρετικ
µHτρο το οποο λαµβ&νει η ΕΚΤ µνο αφο> εξετ&σει
δεντως τις περιστ&σεις της συγκεκριµHνης περπτωσης,
τις ενδεχµενες επιπτDσεις µας τHτοιας απφασης στη
φ%µη της ενδιαφερµενης επιχερησης και τα νµιµα
επιχειρηµατικ& συµφHροντα της τελευταας . τι µα τHτοια
απφαση δηµοσευσης πρHπει να τηρε την αρχ% της µη
διακρσεως και να εγγυ&ται την παροχ% σων ρων. τι, στο
πλασιο αυτ, εναι επιθυµητ να πραγµατοποιο>νται
διαβουλε>σεις µε τις αρµδιες εποπτικHς αρχHς πριν απ
τη λ%ψη απφασης για δηµοσεση. τι η δηµοσευση µας
απφασης για την επιβολ% κ>ρωσης δεν αποκαλ>πτει, σε
καµα περπτωση, πληροφορες εµπιστευτικο> χαρακτ%ρα.
(14) τι κ&θε απφαση που επιβ&λλει χρηµατικHς υποχρεDσεις
πρHπει να εφαρµζεται σ>µφωνα µε το &ρθρο 256 της
συνθ%κης. τι οι εθνικHς κεντρικHς τρ&πεζες δ>νανται να
εξουσιοδοτο>νται να λ&βουν κ&θε µHτρο που κρνεται
αναγκαο για το σκοπ αυτ.
(15) τι, προκειµHνου να εξασφαλζεται η χρηστ% και αποτελεσµατικ% διαχεριση, κρνεται σκπιµο να προβλεφθε απλοποιηµHνη διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων για την
επιβολ% κυρDσεων σον αφορ& παραβ&σεις %σσονος
σηµασας.
(16) τι ο παρDν κανονισµς εφαρµζεται στην περπτωση µη
συµµρφωσης που προβλHπεται απ το &ρθρο 7 παρ&γρα-
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φος 1 του κανονισµο> (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλου,
της 23ης Νοεµβρου 1998, σχετικ& µε την εφαρµογ%
ελ&χιστων αποθεµατικDν απ την Ευρωπαϊκ% Κεντρικ%
Τρ&πεζα (1) (εφεξ%ς καλο>µενου «κανονισµς του Συµβουλου για τα ελ&χιστα αποθεµατικ&») εντς των ορων και
υπ τις προϋποθHσεις που ορζονται στο διο &ρθρο 7
παρ&γραφος 2. τι τα ιδιατερα χαρακτηριστικ& της
περπτωσης µη συµµρφωσης µε τις υποχρεDσεις περ
ελ&χιστων αποθεµατικDν, πως ορζεται στο &ρθρο 7
παρ&γραφος 1 του κανονισµο> του Συµβουλου για τα
ελ&χιστα αποθεµατικ&, δικαιολογο>ν τη θHσπιση ειδικο>
νοµικο> καθεστDτος που προβλHπει την εκτHλεση ταχεας
διαδικασας για την επιβολ% κυρDσεων, χωρς ταυτχρονα
να παραβι&ζονται τα δικαιDµατα υπερ&σπισης της ενδιαφερµενης επιχερησης.
(17) τι η ΕΚΤ, κατ& την &σκηση των εξουσιDν που ορζονται
στο &ρθρο 7 του κανονισµο> (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του
Συµβουλου, της 23ης Νοεµβρου 1998, σχετικ& µε τη
συλλογ% στατιστικDν πληροφοριDν απ την Ευρωπαϊκ%
Κεντρικ% Τρ&πεζα (2) ενεργε σ>µφωνα µε τον κανονισµ
του Συµβουλου και τον παρντα κανονισµ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ρθρο 1
Ορισµο
Για τους σκοπο>ς του παρντος κανονισµο>, ο ρος «αρµδια
εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα» Hχει την Hννοια της εθνικ%ς κεντρικ%ς
τρ&πεζας του κρ&τους µHλους στη δικαιοδοσα του οποου
εµππτει η εικαζµενη παρ&βαση. Οι υπλοιποι χρησιµοποιο>µενοι ροι Hχουν την δια Hννοια µε αυτ%ν που ορζεται στο &ρθρο 1
του κανονισµο> του Συµβουλου.
ρθρο 2
Κνηση της διαδικασας σε περπτωση παραβισεων
1. Κατ& της διας επιχερησης και µε β&ση τα δια πραγµατικ&
περιστατικ& κινεται µα και µνον διαδικασα σε περπτωση
παραβ&σεων. Για το σκοπ αυτ, καµα απφαση κνησης % χι
διαδικασας σε περπτωση παραβ&σεων δεν λαµβ&νεται απ την
εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ % απ την αρµδια εθνικ%
κεντρικ% τρ&πεζα, Hως του ολοκληρωθε η µεταξ> τους ενηµHρωση και διαβο>λευση.
2. Πριν ληφθε απφαση για την κνηση διαδικασας σε
περπτωση παραβ&σεων, η ΕΚΤ %/και η αρµδια εθνικ% κεντρικ%
τρ&πεζα δ>νανται να ζητο>ν απ την ενδιαφερµενη επιχερηση
κ&θε πληροφορα σχετικ& µε την εικαζµενη παρ&βαση.
3. Η εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ % η αρµδια εθνικ% κεντρικ%
τρ&πεζα, αν&λογα µε την περπτωση, Hχουν το δικαωµα, ε&ν
ζητηθε, µεταξ> τους συνδροµ%ς και συνεργασας κατ& τη
διεξαγωγ% της διαδικασας σε περπτωση παραβ&σεων, διαβιβ&ζοντας ιδως κ&θε πληροφορα που µπορε να κριθε χρ%σιµη.
4. Εκτς ε&ν συµφωνηθε διαφορετικ& µεταξ> των ενδιαφεροµHνων µερDν, κ&θε επικοινωνα µεταξ> της ΕΚΤ % της αρµδιας
εθνικ%ς κεντρικ%ς τρ&πεζας, αν&λογα µε την περπτωση, και της
ενδιαφερµενης επιχερησης πραγµατοποιεται στην επσηµη
κοινοτικ% γλDσσα (% σε µα απ τις επσηµες κοινοτικHς γλDσσες)
του κρ&τους µHλους στη δικαιοδοσα του οποου εµππτει η
εικαζµενη παρ&βαση.
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
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ρθρο 3
Εξουσες της ΕΚΤ και της αρµ διας εθνικς κεντρικς τρπεζας
1. Οι εξουσες που εκχωρε ο κανονισµς του Συµβουλου στην
ΕΚΤ και στην αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα για τη διεξαγωγ%
διερε>νησης, περιλαµβ&νουν, για το σκοπ της συγκHντρωσης
κ&θε πληροφορας που σχετζεται µε την εικαζµενη παρ&βαση,
το δικαωµα αναζ%τησης στοιχεων και το δικαωµα διεξαγωγ%ς
Hρευνας χωρς προηγο>µενη κοινοποηση στην ενδιαφερµενη
επιχερηση.
2. Οι υπ&λληλοι της ΕΚΤ % της αρµδιας εθνικ%ς κεντρικ%ς
τρ&πεζας, αν&λογα µε την περπτωση, οι οποοι εναι εξουσιοδοτηµHνοι, σ>µφωνα µε τους αντστοιχους εσωτερικο>ς κανονισµο>ς, να διεξ&γουν Hρευνες στις εγκαταστ&σεις της ενδιαφερµενης επιχερησης, ασκο>ν τις αρµοδιτητHς τους κατπιν
επδειξης επσηµης Hγγραφης &δειας που Hχει εκδοθε σ>µφωνα
µε τους εν λγω εσωτερικο>ς κανονισµο>ς.
3. Σε κ&θε ατηµα που υποβ&λλεται στην ενδιαφερµενη
επιχερηση µε β&ση τις εξουσες που Hχουν εκχωρηθε στην ΕΚΤ
% στην αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, προσδιορζεται το αντικεµενο και ο σκοπς της
εξHτασης.
ρθρο 4
Συνδροµ απ τις αρχς των κρατ:ν µελ:ν
1. Η συνδροµ% των αρχDν των κρατDν µελDν δ>ναται να ζητηθε
απ την ΕΚΤ % την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε
την περπτωση, ως προληπτικ µHτρο.
2. Καµα αρχ% κρ&τους µHλους δεν δ>ναται να υποκαθιστ& την
ΕΚΤ % την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, σον αφορ& την εκτµηση της αν&γκης για διενHργεια
εξHτασης.
ρθρο 5
Κοινοποηση των ενστσεων
1. Η ΕΚΤ % η αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, κοινοποιε γραπτDς στην ενδιαφερµενη επιχερηση
τα αποτελHσµατα των διεξαχθεισDν διερευν%σεων ως προς τα
πραγµατικ& περιστατικ&, καθDς και τις ενστ&σεις που προβ&λλονται κατ& της ενδιαφερµενης επιχερησης, πριν ληφθε οποιαδ%ποτε απφαση για την επιβολ% κ>ρωσης.
2. Η ΕΚΤ % η αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, κατ& την κοινοποηση των ενστ&σεων, ορζει προθεσµα εντς της οποας η ενδιαφερµενη επιχερηση µπορε να
γνωστοποι%σει γραπτDς στην ΕΚΤ % την αρµδια εθνικ% κεντρικ%
τρ&πεζα, αν&λογα µε την περπτωση, τις απψεις της σχετικ& µε
τις προβληθεσες ενστ&σεις, µε την επιφ>λαξη της δυναττητας να
αναπτ>ξει τις απψεις αυτHς στο πλασιο ακρασης, ε&ν αυτ
ζητηθε στις γραπτHς της παρατηρ%σεις. Η προθεσµα αυτ% εναι
τουλ&χιστον 30 εργ&σιµων ηµερDν και αρχζει να ισχ>ει απ την
ηµεροµηνα παραλαβ%ς της κοινοποησης που αναφHρεται στην
παρ&γραφο 1 ανωτHρω.
3. ;πειτα απ την απ&ντηση που λαµβ&νει απ την ενδιαφερµενη επιχερηση, η ΕΚΤ % η αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα,
αν&λογα µε την περπτωση, αποφασζει ε&ν εναι αναγκαα η
διεξαγωγ% πρσθετων διερευν%σεων, προκειµHνου να διευκρινιστο>ν &λλα εκκρεµ% ζητ%µατα. Μα συµπληρωµατικ% κοινοποηση ενστ&σεων, σ>µφωνα µε την παρ&γραφο 1 ανωτHρω, αποστHλλεται στην ενδιαφερµενη επιχερηση µνο ε&ν τα αποτελHσµατα της περαιτHρω διερε>νησης της ΕΚΤ % της αρµδιας
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εθνικ%ς κεντρικ%ς τρ&πεζας, αν&λογα µε την περπτωση, φHρουν
στο φως νHα πραγµατικ& περιστατικ& σε β&ρος της ενδιαφερµενης επιχερησης % τροποποιο>ν τα αποδεικτικ& στοιχεα των
αµφισβητο>µενων παραβ&σεων.
4. Η ΕΚΤ, στην απφασ% της να επιβ&λει κ>ρωση, λαµβ&νει
υπψη µνον τις ενστ&σεις που Hχουν κοινοποιηθε κατ& τον
τρπο που περιγρ&φεται στην παρ&γραφο 1 ανωτHρω και σχετικ&
µε τις οποες Hχει δοθε στην ενδιαφερµενη επιχερηση η ευκαιρα
να γνωστοποι%σει τις απψεις της.
ρθρο 6
∆ικαι:µατα και υποχρε:σεις της ενδιαφερ µενης επιχερησης
1. Η ενδιαφερµενη επιχερηση συνεργ&ζεται µε την ΕΚΤ % την
αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την περπτωση,
κατ& το στ&διο διερε>νησης της διαδικασας σε περπτωση
παραβ&σεων. Η ενδιαφερµενη επιχερηση Hχει συγκεκριµHνα το
δικαωµα να υποβ&λει κ&θε Hγγραφο, βιβλο % µητρDο, %
αντγραφα % αποσπ&σµατα αυτDν, και να παρ&σχει κ&θε γραπτ%
% προφορικ% εξ%γηση.
2. Η παρακDλυση, η µη συµµρφωση % η µη εκτHλεση απ την
ενδιαφερµενη επιχερηση καθηκντων που επιβ&λλει η ΕΚΤ % η
αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την περπτωση,
κατ& την &σκηση των εξουσιDν της στο πλασιο της διαδικασας
σε περπτωση παραβ&σεων, δ>νανται να συνιστο>ν επαρκες
λγους για την κνηση διαδικασας σε περπτωση παραβ&σεων
σ>µφωνα µε τις διατ&ξεις του παρντος κανονισµο> και να
συνεπ&γονται την επιβολ% περιοδικDν χρηµατικDν ποινDν.
3. Η ενδιαφερµενη επιχερηση Hχει το δικαωµα νοµµου
εκπροσDπησης καθ’ λη τη δι&ρκεια της διαδικασας σε περπτωση παραβ&σεων.
4. Η ενδιαφερµενη επιχερηση, αφο> ενηµερωθε σ>µφωνα µε
το &ρθρο 5 παρ&γραφος 1 ανωτHρω, Hχει το δικαωµα πρσβασης
στα Hγγραφα και στο λοιπ υλικ που Hχει συγκεντρωθε απ την
ΕΚΤ % την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, που χρησιµοποιο>νται ως β&ση για την απδειξη της
εικαζµενης παρ&βασης.
5. Ε&ν η ενδιαφερµενη επιχερηση ζητ%σει στις γραπτHς της
παρατηρ%σεις να αναπτ>ξει τις απψεις της και κατ& τη δι&ρκεια
ακρασης, αυτ πραγµατοποιεται, στην καθορισµHνη ηµεροµηνα, απ πρσωπα που ορζονται για το σκοπ αυτ απ την ΕΚΤ
% την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση. Οι ακρο&σεις πραγµατοποιο>νται στις εγκαταστ&σεις
της ΕΚΤ % της αρµδιας εθνικ%ς κεντρικ%ς τρ&πεζας. Οι
ακρο&σεις δεν εναι δηµσιες. Τα πρσωπα εξετ&ζονται χωριστ&
% παρουσα &λλων προσDπων τα οποα Hχουν κληθε να
παραστο>ν. Η ενδιαφερµενη επιχερηση δ>ναται να προτενει,
σε λογικ& πλασια, να προβε η ΕΚΤ % η αρµδια εθνικ% κεντρικ%
τρ&πεζα, αν&λογα µε την περπτωση, σε ακραση προσDπων που
µπορο>ν να επιβεβαιDσουν οποιαδ%ποτε πτυχ% των γραπτDν της
παρατηρ%σεων.
6. Τα ουσιDδη στοιχεα των δηλDσεων που γνονται απ κ&θε
πρσωπο που εξετ&ζεται καταγρ&φονται σε πρακτικ&, τα οποα
το πρσωπο αυτ διαβ&ζει και εγκρνει µνο εφσον το
περιεχµεν τους αφορ& τις δηλDσεις του.
7. Πληροφορες και αιτ%σεις για παρ&σταση σε ακραση απ την
ΕΚΤ % την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, αν&λογα µε την
περπτωση, διαβιβ&ζονται στους αποδHκτες µε συστηµHνη επιστολ% µε αποδεικτικ παραλαβ%ς % παραδδονται ιδιοχερως
Hναντι απδειξης παραλαβ%ς.
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ρθρο 7
Εµπιστευτικ ς χαρακτρας της διαδικασας σε περπτωση
παραβσεων
1. Η διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων εκτελεται β&σει των
αρχDν του εµπιστευτικο> χαρακτ%ρα και του επαγγελµατικο>
απορρ%του.
2. Με την επιφ>λαξη του &ρθρου 6 παρ&γραφος 4 ανωτHρω, η
ενδιαφερµενη επιχερηση δεν Hχει πρσβαση σε Hγγραφα % σε
&λλο υλικ της ΕΚΤ % της αρµδιας εθνικ%ς κεντρικ%ς τρ&πεζας
που θεωρο>νται εµπιστευτικ& σε σχHση µε τρτους % την ΕΚΤ %
την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα. Στα ανωτHρω περιλαµβ&νονται ιδως Hγγραφα % &λλο υλικ που περιHχει πληροφορες
σχετικ& µε τα επιχειρηµατικ& συµφHροντα &λλων επιχειρ%σεων, %
εσωτερικ& Hγγραφα της ΕΚΤ, της αρµδιας εθνικ%ς κεντρικ%ς
τρ&πεζας, &λλων κοινοτικDν οργ&νων % φορHων, % &λλων εθνικDν
κεντρικDν τραπεζDν, πως σηµειDµατα, σχHδια εγγρ&φων και
&λλα Hγγραφα εργασας.
ρθρο 8
<λεγχος της απ φασης απ το διοικητικ συµβολιο της ΕΚΤ
1. Το διοικητικ συµβο>λιο της ΕΚΤ δ>ναται να ζητε απ την
ενδιαφερµενη επιχερηση, την εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ
%/και την αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα να παρ&σχουν
πρσθετες πληροφορες, προκειµHνου να ελεγχθε η απφαση
της εκτελεστικ%ς επιτροπ%ς της ΕΚΤ.
2. Το διοικητικ συµβο>λιο της ΕΚΤ ορζει προθεσµα εντς της
οποας πρHπει να παρασχεθο>ν οι πληροφορες, η οποα εναι
τουλ&χιστον δHκα εργ&σιµων ηµερDν.
ρθρο 9
Εκτλεση της απ φασης
1. Απ τη στιγµ% που η απφαση για την επιβολ% κ>ρωσης
καθσταται οριστικ%, το διοικητικ συµβο>λιο της ΕΚΤ, Hπειτα
απ διαβουλε>σεις µε τις αρµδιες εθνικHς εποπτικHς αρχHς,
δ>ναται να αποφασσει να δηµοσιε>σει την απφαση % τις
σχετικHς πληροφορες στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοτ!των. Σε κ&θε απφαση δηµοσευσης λαµβ&νεται υπψη το
νµιµο συµφHρον της ενδιαφερµενης επιχερησης να προστατε>ει
τα επιχειρηµατικ& της συµφHροντα, καθDς και κ&θε &λλο ατοµικ
συµφHρον.
2. Η απφαση της ΕΚΤ προσδιορζει τον τρπο µε τον οποο
πρHπει να γνει η πληρωµ% του ποσο> της κ>ρωσης.
3. Η ΕΚΤ δ>ναται να ζητε απ την εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα του
κρ&τους µHλους στη δικαιοδοσα του οποου πρκειται να
εκτελεστε η κ>ρωση, να θεσπσει λα τα απαρατητα µHτρα για
το σκοπ αυτ.
4. Οι εθνικHς κεντρικHς τρ&πεζες υποβ&λλουν αναφορ& στην
ΕΚΤ σχετικ& µε την εκτHλεση της κ>ρωσης.

!M1

5. Η ενδιαφερµενη εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα % η ΕΚΤ, αν&λογα
µε την περπτωση, φυλ&σσει κ&θε πληροφορα σχετικ& µε τον
καθορισµ και την εκτHλεση της κ>ρωσης σε αρχεο που τηρεται
για πHντε τουλ&χιστον Hτη απ την ηµεροµηνα κατ& την οποα η
απφαση για την επιβολ% της κ>ρωσης καθσταται οριστικ%. Η
αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα διαβιβ&ζει στην ΕΚΤ αντγραφα λων των πρωτοτ>πων εγγρ&φων και υλικο> σχετικ& µε τη
διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων, τα οποα Hχει στην κατοχ%
της.
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ρθρο 10
Απλοποιηµνη διαδικασα σε περπτωση παραβσεων σσονος
σηµασας
1. Στην περπτωση παρ&βασης %σσονος σηµασας, η εκτελεστικ%
επιτροπ% της ΕΚΤ δ>ναται να αποφασσει να εφαρµσει
απλοποιηµHνη διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων. Η επιβαλλµενη ποιν% σ>µφωνα µε τη διαδικασα αυτ% δεν υπερβανει τα
25 000 ευρD.
2. Η απλοποιηµHνη διαδικασα συνσταται στα εξ%ς στ&δια:
α) η εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ κοινοποιε στην ενδιαφερµενη επιχερηση την εικαζµενη παρ&βαση.
β) η κοινοποηση περιλαµβ&νει λα τα πραγµατικ& περιστατικ&
που συνιστο>ν αποδεικτικ& στοιχεα της εικαζµενης παρ&βασης και την αντστοιχη κ>ρωση.
γ) η κοινοποηση ενηµερDνει την ενδιαφερµενη επιχερηση για
το γεγονς τι εφαρµζεται η απλοποιηµHνη διαδικασα και
για το δικαωµ& της να ασκ%σει Hνσταση κατ& της διαδικασας
αυτ%ς εντς δHκα εργ&σιµων ηµερDν απ την παραλαβ% της
κοινοποησης, και
δ) ε&ν η Hνσταση ασκηθε εντς της προθεσµας που ορζεται στο
στοιχεο γ) ανωτHρω, θεωρεται τι κινεται η διαδικασα σε
περπτωση παραβ&σεων και αρχζει, µε την εκπνο% της
προθεσµας που ορζεται στο στοιχεο γ) ανωτHρω, η προθεσµα των 30 εργ&σιµων ηµερDν εντς της οποας η ενδιαφερµενη επιχερηση δ>ναται να ασκ%σει το δικαωµα να
αναπτ>ξει προφορικ& τις απψεις της. Ε&ν δεν ασκηθε
Hνσταση εντς της προθεσµας που ορζεται στο στοιχεο γ)
ανωτHρω, η απφαση της εκτελεστικ%ς επιτροπ%ς της ΕΚΤ για
την επιβολ% κ>ρωσης καθσταται οριστικ%.
3. Το παρν &ρθρο εφαρµζεται µε την επιφ>λαξη της διαδικασας που προβλHπεται στην περπτωση µη συµµρφωσης µε τις
απαιτ%σεις περ ελ&χιστων αποθεµατικDν, πως ορζεται στο
&ρθρο 11 του παρντος κανονισµο>.
ρθρο 11
∆ιαδικασα σε περπτωση µη συµµ ρφωσης µε τις απαιτσεις
περ ελχιστων αποθεµατικ:ν
1. Στην περπτωση µη συµµρφωσης πως προβλHπεται στο
&ρθρο 7 παρ&γραφος 1 του κανονισµο> του Συµβουλου για τα
ελ&χιστα αποθεµατικ&, το &ρθρο 2 παρ&γραφοι 1 και 3, τα &ρθρα
3, 4 και 5 και το &ρθρο 6, εξαιρουµHνης της παραγρ&φου 3, του
παρντος κανονισµο> δεν εφαρµζονται. Η προθεσµα που
προβλHπεται στο &ρθρο 8 παρ&γραφος 2 µειDνεται σε πHντε
εργ&σιµες ηµHρες.
2. Η εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ δ>ναται να καθορζει και να
δηµοσιοποιε τα κριτ%ρια σ>µφωνα µε τα οποα θα εφαρµσει τις
κυρDσεις που προβλHπονται στο &ρθρο 7 παρ&γραφος 1 του
κανονισµο> του Συµβουλου για τα ελ&χιστα αποθεµατικ&. Αυτ&
τα κριτ%ρια δ>νανται να δηµοσιε>ονται µε ανακονωση στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοτ!των.
3. Προτο> επιβληθε οποιαδ%ποτε κ>ρωση σ>µφωνα µε το &ρθρο
7 παρ&γραφος 1 του κανονισµο> του Συµβουλου για τα ελ&χιστα
αποθεµατικ&, η εκτελεστικ% επιτροπ% της ΕΚΤ %, εξ ονµατος
αυτ%ς, η αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα κοινοποιε στην
ενδιαφερµενη επιχερηση την εικαζµενη µη συµµρφωση και
την αντστοιχη κ>ρωση. Η κοινοποηση περιHχει λα τα πραγµατικ& περιστατικ& που αφορο>ν την εικαζµενη µη συµµρφωση
και ενηµερDνει επσης την ενδιαφερµενη επιχερηση τι, εκτς
ε&ν υποβ&λει ενστ&σεις, η κ>ρωση θεωρεται τι επιβ&λλεται µε
απφαση της εκτελεστικ%ς επιτροπ%ς της ΕΚΤ.
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4. Απ την παραλαβ% της κοινοποησης, η ενδιαφερµενη
επιχερηση διαθHτει πHντε εργ&σιµες ηµHρες προκειµHνου:
— να αναγνωρσει την εικαζµενη µη συµµρφωση και να
συµφων%σει να καταβ&λει το ποσ της επιβληθεσας κ>ρωσης,
οπτε θεωρεται τι η διαδικασα σε περπτωση παραβ&σεων
Hχει ολοκληρωθε, %
— να υποβ&λει οιαδ%ποτε γραπτ% πληροφορα, εξ%γηση %
Hνσταση µπορε να θεωρηθε σηµαντικ% για τη λ%ψη απφασης σχετικ& µε την επιβολ% % χι της κ>ρωσης. Η ενδιαφερµενη επιχερηση δ>ναται επσης να επισυν&ψει κ&θε σχετικ
Hγγραφο ως απδειξη του περιεχοµHνου της απ&ντησ%ς της. Η
αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα διαβιβ&ζει, χωρς αδικαιολγητη καθυστHρηση, το φ&κελο στην εκτελεστικ% επιτροπ%
της ΕΚΤ, η οποα αποφασζει στη συνHχεια ε&ν θα επιβ&λει %
χι κυρDσεις.
5. Ε&ν δεν υποβληθο>ν γραπτHς ενστ&σεις απ την ενδιαφερµενη επιχερηση εντς της ορισθεσας προθεσµας, θεωρεται τι η
κ>ρωση επιβ&λλεται µε απφαση της εκτελεστικ%ς επιτροπ%ς της
ΕΚΤ. Απ τη στιγµ% που η απφαση καθσταται οριστικ%
σ>µφωνα µε τις διατ&ξεις του κανονισµο> του Συµβουλου, η
ενδιαφερµενη επιχερηση επιβαρ>νεται µε το ποσ της κ>ρωσης
που ορζεται στην κοινοποηση.
6. Στις περιπτDσεις που προβλHπονται στην παρ&γραφο 4,
πρDτη περπτωση και στην παρ&γραφο 5 ανωτHρω, η ΕΚΤ % η
αρµδια εθνικ% κεντρικ% τρ&πεζα, εξ ονµατος της ΕΚΤ, αν&λογα
µε την περπτωση, ενηµερDνει γραπτDς τις αρµδιες εποπτικHς
αρχHς.
ρθρο 12
Προθεσµες
1. Με την επιφ>λαξη του &ρθρου 4 του κανονισµο> του
Συµβουλου, οι προθεσµες που προβλHπονται στον παρντα
κανονισµ αρχζουν να ισχ>ουν απ την ηµHρα που Hπεται της
παραλαβ%ς της κοινοποησης % της παρ&δοσ%ς της ιδιοχερως.
Οποιαδ%ποτε κοινοποηση απ την ενδιαφερµενη επιχερηση
πρHπει να Hχει παραληφθε απ τον αποδHκτη % να Hχει αποσταλε
µε συστηµHνη επιστολ% πριν απ τη λ%ξη της σχετικ%ς προθεσµας.
2. Σε περπτωση που η προθεσµα εκπνHει Σ&ββατο, Κυριακ% %
αργα, παρατενεται Hως το τHλος της επµενης εργ&σιµης ηµHρας.
3. Για τους σκοπο>ς του παρντος κανονισµο>, οι αργες για την
ΕΚΤ εναι αυτHς που καθορζονται στο παρ&ρτηµα του παρντος
κανονισµο>, ενD οι αργες που αφορο>ν τις εθνικHς κεντρικHς
τρ&πεζες εναι εκενες που καθορζονται απ τη νοµοθεσα του
εκ&στοτε κρ&τους µHλους, στο οποο εναι εγκατεστηµHνη η
ενδιαφερµενη επιχερηση. Ο ρος «εργ&σιµη ηµHρα» ερµηνε>εται αναλγως. Η ΕΚΤ ενηµερDνει το παρ&ρτηµα του παρντος
κανονισµο> κ&θε φορ& που αυτ εναι απαρατητο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ενδεικτικ*)
Κατλογος των αργι:ν ( πως αναφρεται στην παργραφο 3 του
ρθρου 12)
Η ΕΚΤ τηρε τις παρακ&τω αργες:
Πρωτοχρονι&

1 Ιανουαρου

Τρτη της Τυροφ&γου (1⁄2 ηµHρα)

κινητ% εορτ%

Μεγ&λη Παρασκευ%

κινητ% εορτ%

∆ευτHρα του Π&σχα

κινητ% εορτ%

Πρωτοµαγι&

1 Μα)ου

ΕπHτειος της διακ%ρυξης του Robert Schuman

9 Μα)ου

της Αναλ%ψεως

κινητ% εορτ%

της Πεντηκοστ%ς

κινητ% εορτ%

της Αγας ∆ωρε&ς (Corpus Christi)

κινητ% εορτ%

ΕπHτειος της ενοποησης της Γερµανας

3 Οκτωβρου

των Αγων Π&ντων

1 Νοεµβρου

Παραµον% ΧριστουγHννων

24 ∆εκεµβρου

Χριστο>γεννα

25 ∆εκεµβρου

∆ε>τερη ηµHρα των ΧριστουγHννων

26 ∆εκεµβρου

Παραµον% Πρωτοχρονι&ς

31 ∆εκεµβρου

