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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Ιανουαρίου 2006
κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου νόµους του
2002 και 2003
(CON/2006/4)

Στις 30 Νοεµβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου (ΚΤΚ) αίτηµα για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου νόµους του 2002 και 2003 (εφεξής «σχέδιο νόµου»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, πρώτη, τρίτη,
τέταρτη και πέµπτη περίπτωση της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά
µε τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νοµοθετικών
διατάξεων1, δεδοµένου ότι το σχέδιο νόµου αφορά νοµισµατικά θέµατα, µία εθνική κεντρική τράπεζα
(ΕθνΚΤ), τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού
συναλλαγών. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5
πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1

Γενικές παρατηρήσεις

1.1

Η ΕΚΤ επικροτεί το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου, βασικός σκοπός του οποίου είναι η επίτευξη
της συµβατότητας των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου νόµων του 2002 και 2003
(εφεξής «περί της ΚΤΚ νόµος») µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και, µε τον τρόπο αυτό, η θέση µιας στέρεης βάσης για τη νοµική ενσωµάτωση της ΚΤΚ
στο Ευρωσύστηµα, όταν η Κύπρος υιοθετήσει το ευρώ.

2

Ελεγκτική υπηρεσία και γενικός ελεγκτής

2.1

Το άρθρο 52 του σχεδίου νόµου τροποποιεί το άρθρο 60 εδάφιο 1 του περί της ΚΤΚ νόµου
(«Έλεγχος ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων»), ορίζοντας ότι «Οι ετήσιες οικονοµικές
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ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 42.

καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 27 του [κ]αταστατικού». Το άρθρο 27 του καταστατικού προβλέπει ότι οι
λογαριασµοί των ΕθνΚΤ των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής «ΕθνΚΤ του
Ευρωσυστήµατος») ελέγχονται από ελεγκτές (i) ανεξάρτητους και (ii) εξωτερικούς. Οι
προϋποθέσεις αυτές έχουν την έννοια ότι οι ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και εξωτερικοί
σε σχέση (i) µε την ΕΚΤ και (ii) µε τις ΕθνΚΤ και τους µετόχους τους. Σύµφωνα µε καθιερωµένη
πρακτική, ως εξωτερικοί ελεγκτές των ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήµατος διορίζονται ιδιωτικοί
ελεγκτές ή εταιρείες ελεγκτών µε καθορισµένη, ανεξάρτητη ελεγκτική θητεία συγκεκριµένης
διάρκειας.
2.2

Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι, επί του παρόντος, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΚΤΚ
ελέγχονται από το γενικό ελεγκτή και ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 116 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η ετήσια έκθεση σχετικά µε την άσκηση των
υπηρεσιών και καθηκόντων του γενικού ελεγκτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ο
οποίος µεριµνά για την κατάθεσή της ενώπιον της Bουλής. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι, σύµφωνα µε το
άρθρο 115 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η ελεγκτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας
αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία, ο δε γενικός ελεγκτής δεν αποχωρεί από την υπηρεσία
ούτε απολύεται από τη θέση του, παρά µόνο υπό τους όρους και µε τον τρόπο που προβλέπονται
για τους δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 116 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο γενικός ελεγκτής ελέγχει εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας
κάθε πληρωµή ή είσπραξη και κάθε λογαριασµό χρηµατικών διαθεσίµων ή λοιπού ενεργητικού ή
αναληφθεισών από τη ∆ηµοκρατία ή για λογαριασµό της υποχρεώσεων. Συνεπώς, παρά την
ανεξαρτησία του γενικού ελεγκτή, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, η ελεγκτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας δεν αποτελεί εξωτερικό ελεγκτή κατά την
έννοια του άρθρου 27.1 του καταστατικού, αλλά ανεξάρτητη κυπριακή δηµόσια υπηρεσία.

2.3

Υπό το φως των παραπάνω, ως εξωτερικός ελεγκτής της ΚΤΚ για το µέλλον θα πρέπει να
διοριστεί φορέας διαφορετικός της ελεγκτικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας. Ωστόσο, αυτό δεν θα
εµποδίσει την ελεγκτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας από το να εξακολουθήσει να ασκεί ελεγκτική
λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελεγκτικές της δραστηριότητες (i) δεν παρεµβαίνουν στον
έλεγχο των σχετιζόµενων µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) καθηκόντων
της ΚΤΚ, που θα διεξάγουν οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές της ΚΤΚ, τους οποίους θα
εγκρίνει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του καταστατικού, και
(ii) δεν διακυβεύουν την ανεξαρτησία της ΚΤΚ2. Η ΕΚΤ παρατηρεί εν προκειµένω ότι, επί του
παρόντος, ορισµένες ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήµατος υπόκεινται σε παρόµοιο συµπληρωµατικό
εξωτερικό έλεγχο που εκφεύγει του ρυθµιστικού πεδίου του άρθρου 27 του καταστατικού.

2

Βλ. παραγράφους 5 έως 7 της γνώµης CON/2002/22 της ΕΚΤ της 2ας Σεπτεµβρίου 2002 η οποία εκδόθηκε κατόπιν
αιτήµατος του υπουργείου Οικονοµικών της Σουηδίας σχετικά µε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης περί δηµιουργίας του
εθνικού ελεγκτικού φορέα και µε τροποποιήσεις του νόµου περί της Sveriges Riksbank (1988:1385).
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συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων
3.1

Το σχέδιο νόµου τροποποιεί το άρθρο 2 του περί της ΚΤΚ νόµου («Ερµηνεία»), µεταξύ άλλων µε
την εισαγωγή νέου ορισµού της έννοιας «πιστωτικό ίδρυµα», ο οποίος περιλαµβάνει τα
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, τις τράπεζες και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος. Η ΕΚΤ
επικροτεί τον διευρυµένο αυτό ορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος, ο οποίος συνάδει µε πλείονες
πρόσφατες γνώµες που η ίδια έχει εκδώσει3 και προνοεί ήδη για τη µελλοντική ενσωµάτωση στο
σύστηµα ελάχιστων αποθεµατικών της ΚΤΚ των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 20074 απολαύουν παρέκκλισης όσον αφορά την εφαρµογή της
ενοποιηµένης τραπεζικής οδηγίας5. Η εν λόγω τροποποίηση αντανακλάται εξάλλου στο
αναθεωρούµενο άρθρο 41 εδάφιο 1 του περί της ΚΤΚ νόµου. Η ενσωµάτωση των συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυµάτων στο σύστηµα ελάχιστων αποθεµατικών της ΚΤΚ αναµένεται ότι θα
καταστήσει οµαλότερη τη µετάβασή τους στο σύστηµα ελάχιστων αποθεµατικών του
Ευρωσυστήµατος.

4

Εχέγγυα κατά της νοµισµατικής χρηµατοδότησης

4.1

Το άρθρο 46 εδάφιο 3 του περί της ΚΤΚ νόµου («Καταθέσεις») προβλέπει ότι η ΚΤΚ δύναται να
παρέχει χορηγήσεις ή δάνεια, µε εξασφάλιση, σε τράπεζες για καθορισµένες περιόδους και για
σκοπούς που η ίδια δύναται να καθορίζει. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι σκοπός της εν λόγω διάταξης
είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα. Η ίδια παρατηρεί ότι,
παρόλο που παρόµοιες διατάξεις απαντώνται στα καταστατικά πλειόνων ΕθνΚΤ, ενδείκνυται η
προσθήκη επιφύλαξης στο άρθρο 46 εδάφιο 3, σύµφωνα µε την οποία τέτοιες χορηγήσεις και
δάνεια θα πρέπει να παρέχονται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
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Βλ. παράγραφο 15 της γνώµης CON/2005/35 της ΕΚΤ της 10ης Οκτωβρίου 2005 η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς και τις παραγράφους 10 έως 14 της γνώµης CON/2005/8 της ΕΚΤ της 1ης
Απριλίου 2005 η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήµατος της Lietuvos bankas αναφορικά µε σχέδια διατάξεων περί της
υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων.
Βλ. παράρτηµα VII της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 819) µε τίτλο «Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 24 της
Πράξης Προσχώρησης: Κύπρος», όπου, υπό τον τίτλο 2 (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών), προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Στην Κύπρο, η οδηγία 2000/12/ΕΚ δεν εφαρµόζεται στις Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες και Ταµιευτήρια, εφόσον
αυτές δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007. Από την
ηµεροµηνία προσχώρησης και µέχρι το τέλος της προαναφερθείσας περιόδου, οι κυπριακές αρχές πρέπει να
ενηµερώνουν την Επιτροπή στην αρχή εκάστου έτους για τον αριθµό των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών και
Ταµιευτηρίων που δεν έχουν συµµορφωθεί ακόµα και, συνεπώς, εξακολουθούν να εξαιρούνται, καθώς και για το
µερίδιο της αγοράς που κατέχουν».
Οδηγία 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2004/39/EΚ (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
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συµµετοχή της KTK στο ΕΣΚΤ. Εξάλλου, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της απαγόρευσης της
νοµισµατικής χρηµατοδότησης που προβλέπει το άρθρο 101 της συνθήκης.
4.2

Το άρθρο 49 εδάφιο 1 του περί της ΚΤΚ νόµου («Απαγόρευση πιστωτικών διευκολύνσεων στην
Κυβέρνηση») προβλέπει την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης, χωρίς, ωστόσο, να
παραπέµπει στις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Ο περί της ΚΤΚ νόµος θα πρέπει να
ορίζει ότι η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης απορρέει από το άρθρο 101 της
συνθήκης και ότι οι έννοιες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της εν λόγω απαγόρευσης
προσδιορίζονται από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη συνθήκη6. H υπό
θεώρηση διάταξη θα µπορούσε επίσης να διαγραφεί, δεδοµένου ότι οι σχετικές διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου, ήτοι το άρθρο 101 της συνθήκης και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3603/93, έχουν
άµεση εφαρµογή στα κράτη µέλη.

5

Σχόλια τεχνικής φύσης

5.1

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων
Το σχέδιο νόµου τροποποιεί το άρθρο 64 του περί της ΚΤΚ νόµου («Υποχρέωση παροχής
στοιχείων για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωµών»), µεταξύ άλλων µε την εισαγωγή
επιφύλαξης που αναγνωρίζει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις υποχρεώσεις παροχής
στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του καταστατικού. Η ΕΚΤ
θεωρεί ότι η γενική αυτή επιφύλαξη θα µπορούσε να εισαχθεί, αντ’ αυτού, στο άρθρο 63 του περί
της ΚΤΚ νόµου («Υποχρέωση παροχής στοιχείων στην Τράπεζα»), δεδοµένου ότι η
προτεραιότητα ως προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ δεν
αφορά µόνο τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών και τους χρηµατοοικονοµικούς
λογαριασµούς των επιµέρους τοµέων της οικονοµίας, αλλά στο σύνολό του το φάσµα των
στατιστικών πληροφοριών που ενδιαφέρουν την ΕΚΤ και που καταλαµβάνονται από το άρθρο 63
του περί της ΚΤΚ νόµου. Κατά τα λοιπά, η ΕΚΤ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις
όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζει η ΚΤΚ.

5.2

Συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών

5.2.1 Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι, παρόλο που το σχέδιο νόµου καταργεί την Επιτροπή Νοµισµατικής
Πολιτικής και προβλέπει ότι ο διοικητής της ΚΤΚ έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται στην ΚΤΚ σύµφωνα µε
τις διατάξεις της συνθήκης και του καταστατικού, το ίδιο δεν προβλέπει ρητά σε ποιο φορέα θα
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Βλ. άρθρο 103 παράγραφος 2 της συνθήκης και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συµβουλίου ης 13ης ∆εκεµβρίου
1993 για τον προσδιορισµό των εννοιών που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β παράγραφος 1 της συνθήκης (ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 1).
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περιέλθουν οι σηµερινές αρµοδιότητες της Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής όσον αφορά την
επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών, όταν η Κύπρος υιοθετήσει
το ευρώ. Χάριν διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, η ΕΚΤ καλεί εν προκειµένω την ΚΤΚ να
εξετάσει τη δυνατότητα ρητής απονοµής της αρµοδιότητας επίβλεψης των συστηµάτων πληρωµών
και διακανονισµού συναλλαγών στο διοικητή ή στο διοικητικό συµβούλιο της ΚΤΚ.
5.2.2 Το σχέδιο νόµου τροποποιεί το άρθρο 6 εδάφιο 2 στοιχείο ζ) του περί της ΚΤΚ νόµου, το οποίο
πλέον ορίζει ότι µία από τις βασικές αρµοδιότητες της ΚΤΚ είναι η προώθηση, ρύθµιση και
επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών.
Για λόγους σαφήνειας, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη θα πρέπει, εκτός από τα συστήµατα
πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών, να αναφέρεται και σε συστήµατα συµψηφισµού.

5.3

Mέσα νοµισµατικής πολιτικής

5.3.1 Το σχέδιο νόµου εισάγει στον περί της ΚΤΚ νόµο νέο άρθρο 42, το οποίο ορίζει ότι «Η Τράπεζα
δύναται να εκδίδει αξιόγραφα για σκοπούς παρέµβασης στην αγορά χρήµατος». Η ΕΚΤ παρατηρεί
ότι η για σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής έκδοση αξιογράφων από επιµέρους ΕθνΚΤ µετά την
υιοθέτηση του ευρώ από τα οικεία κράτη µέλη υπόκειται στους κανόνες του Ευρωσυστήµατος
όσον αφορά τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής, και αυτό θα πρέπει να
αντανακλάται σαφώς στον περί της ΚΤΚ νόµο.
5.3.2 Όσον αφορά το άρθρο 41 του περί της ΚΤΚ νόµου («Υποχρέωση τραπεζών προς διατήρηση
ελάχιστου ενεργητικού στην Τράπεζα»), όπως τροποποιείται από το σχέδιο νόµου, η ΕΚΤ καλεί
την ΚΤΚ να εξετάσει τη δυνατότητα (i) αναφοράς του προτεινόµενου νέου κειµένου αποκλειστικά
σε «ελάχιστα αποθεµατικά», χάριν συνοχής και ασφάλειας δικαίου, αντί της παράλληλης
αναφοράς σε «ελάχιστα αποθεµατικά» και «υποχρεωτικά αποθεµατικά», στην οποία προβαίνει το
άρθρο 35 του σχεδίου νόµου, και (ii) προσθήκης αναφοράς στο άρθρο 19 του καταστατικού ή,
άλλως, αναδιατύπωσης του νέου άρθρου 41 του περί της ΚΤΚ νόµου χάριν ασφάλειας δικαίου,
δεδοµένου ότι η προτεινόµενη διατύπωση στο άρθρο 36 του σχεδίου νόµου είναι γενικόλογη και
δεν προσδιορίζει την πηγή προέλευσης των κανόνων στους οποίους παραπέµπει.

5.4

Αναφορές στην κυπριακή λίρα
Το σχέδιο νόµου τροποποιεί το άρθρο 28 του περί της ΚΤΚ νόµου µε σκοπό την αντικατάσταση
των αναφορών του εν λόγω νόµου στην κυπριακή λίρα από αναφορές στο «ευρώ». Η ΕΚΤ θεωρεί
ότι η διάταξη αυτή είναι περιττή, δεδοµένου ότι, από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ από
την Κύπρο και εφεξής, κάθε αναφορά κυπριακών νοµικών πράξεων και λοιπών νοµικών κειµένων
στην κυπριακή εθνική νοµισµατική µονάδα θα νοείται αυτοµάτως ως αναφορά στο ενιαίο νόµισµα,
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σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998
για την εισαγωγή του ευρώ7.
Η παρούσα γνώµη θα δηµοσιευτεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 27 Ιανουαρίου 2006.

[υπογραφή]

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

7

ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισµός, όπως τροποποιείται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της
29.11.2000, σ. 2). Το συµπέρασµα αυτό ενισχύει και η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 7 του κανονισµού 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), όπως τροποποιείται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2595/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000,
σ. 1).
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