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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Σεπτεµβρίου 1999
σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή κυρώσεων
(ΕΚΤ/1999/4)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 110
παράγραφος 3 το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό», και ιδίως τα άρθρα 34.3 και 19.1,
καθώς και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της
23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (1) (εφεξής καλούµενο
«κανονισµός του Συµβουλίου»), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος
2,

(6)

ότι δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα στις ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σχετικά µε τον εντοπισµό παραβάσεων των
κανονισµών καν των αποφάσεων της ΕΚΤ·

(7)

ότι η αρχή «ne bis in idem» πρέπει να τηρείται όσον αφορά
την κίνηση διαδικασιών σε περίπτωση παραβάσεων·

(8)

ότι οι κανόνες που διέπουν τις εξουσίες της ΕΚΤ και της
αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, πρέπει να εξασφαλίζουν
την αποτελεσµατική διεξαγωγή διεξοδικής εξέτασης της
εικαζόµενης παράβασης και παράλληλα να προβλέπουν
υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων υπεράσπισης
της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, καθώς και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων·

(9)

ότι µπορεί να χρειαστεί η συνδροµή των αρχών των κρατών
µελών, προκειµιένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική
άσκηση των εξουσιών της ΕΚΤ και της αρµόδιας εθνικής
κεντρικής τράπεζας για την εκτέλεση της διαδικασίας σε
περίπτωση παραβάσεων·

(10)

ότι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση έχει το δικαίωµα να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις της αφού ολοκληρωθεί το στάδιο
διερεύνησης της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων,
εφόσον αυτό πραγµατοποιείται, και αφού έχει λάβει τα
αποτελέσµατα της διερεύνησης σχετικά µε τα πραγµατικά
περιστατικά και την κοινοποίηση των ενστάσεων·

(11)

ότι η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων εκτελείται βάσει
των αρχών του εµπιστευτικού χαρακτήρα και του επαγγελµατικού απορρήτου· ότι ο εµπιστευτικός χαρακτήρας ή το
επαγγελµατικό απόρρητο δεν θίγουν τα δικαιώµατα υπεράσπισης της ενδιαφερόµενης επιχείρησης·

(12)

ότι µία απόφαση σχετικά µε παράβαση µπορεί να υπόκειται
σε περαιτέρω έλεγχο από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ·
ότι πρέπει να οριστούν οι διαδικαστικές συνθήκες υπό τις
οποίες θα πραγµατοποιείται ο εν λόγω περαιτέρω έλεγχος·

(13)

ότι η ΕΚΤ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και
της αποτελεσµατικότητας των εξουσιών της για επιβολή
κυρώσεων, δύναται να αποφασίσει να δηµοσιεύσει τις τελικές της αποφάσεις σχετικά µε τις κυρώσεις ή κάθε σχετική
πληροφορία· ότι, ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η δηµοσίευση µίας απόφασης για την επιβολή κύρωσης είναι ένα εξαιρετικό µέτρο
το οποίο λαµβάνει η ΕΚΤ µόνο αφού εξετάσει δεόντως τις
περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης, τις ενδεχόµενες
επιπτώσεις µίας τέτοιας απόφασης στη φήµη της ενδιαφερόµενης επιχείρησης και τα νόµιµα επιχειρηµατικά συµφέροντα
της τελευταίας· ότι µία τέτοια απόφαση δηµοσίευσης πρέπει
να τηρεί την αρχή της µη διακρίσεως και να εγγυάται την

Εκτιµώντας:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 34.3 του καταστατικού, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 43.1 του καταστατικού, την παράγραφο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 25 σχετικά µε ορισµένες
διατάξεις που αφορούν το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και την παράγραφο 2 του
πρωτοκόλλου αριθ. 26 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που
αφορούν τη ∆ανία, ο παρών κανονισµός δεν παρέχει κανένα
δικαίωµα και δεν επιβάλλει καµία υποχρέωση σε µη συµµετέχον κράτος µέλος·
ότι ο κανονισµός του Συµβουλίου ορίζει τα όρια και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµα ή περιοδικές
χρηµατικές ποινές σε επιχειρήσεις λόγω µη συµµόρφωσης µε
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισµούς και
τις αποφάσεις της·
ότι το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού του Συµβουλίου παρέχει στην ΕΚΤ την κανονιστική εξουσία να
καθορίζει τους όρους εφαρµογής των κυρώσεων σύµφωνα
µε τον κανονισµό του Συµβουλίου·
ότι άλλοι κανονισµοί του Συµβουλίου ή της ΕΚΤ µπορεί να
προβλέπουν ειδικές κυρώσεις σε ειδικούς τοµείς και να
παραπέµπουν στον παρόντα κανονισµό για τις αρχές και τις
διαδικασίες που αφορούν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων·
ότι, κατά την εκτέλεση της διαδικασίας καθορισµού της
εφαρµοστέας κύρωσης, η ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίζει τη
µεγαλύτερη δυνατή τήρηση των δικαιωµάτων υπεράσπισης
των τρίτων µερών, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του
δικαίου και τη σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδιαίτερα την υπάρχουσα νοµολογία όσον αφορά τις εξουσίες διερεύνησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στον τοµέα του ανταγωνισµού·

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
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παροχή ίσων όρων· ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι επιθυµητό
να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές πριν από τη λήψη απόφασης για δηµοσίεση·
ότι η δηµοσίευση µίας απόφασης για την επιβολή κύρωσης
δεν αποκαλύπτει, σε καµία περίπτωση, πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα·
(14)

ότι κάθε απόφαση που επιβάλλει χρηµατικές υποχρεώσεις
πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 256 της
συνθήκης· ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δύνανται να
εξουσιοδοτούνται να λάβουν κάθε µέτρο που κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτό·

(15)

ότι, προκειµένου να εξασφαλίζεται η χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί απλοποιηµένη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων όσον αφορά παραβάσεις ήσσονος σηµασίας·

(16)

ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στην περίπτωση µη
συµµόρφωσης που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή
ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1) (εφεξής καλούµενου «κανονισµός του Συµβουλίου
για τα ελάχιστα αποθεµατικά») εντός των ορίων και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο ίδιο άρθρο 7 παράγραφος
2· ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις περί ελάχιστων αποθεµατικών,
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού
του Συµβουλίου για τα ελάχιστα αποθεµατικά, δικαιολογούν τη θέσπιση ειδικού νοµικού καθεστώτος που προβλέπει
την εκτέλεση ταχείας διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται τα δικαιώµατα
υπεράσπισης της ενδιαφερόµενης επιχείρησης·

(17)

ότι η ΕΚΤ, κατά την άσκηση των εξουσιών που ορίζονται
στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του
Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη
συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2) ενεργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό του
Συµβουλίου και τον παρόντα κανονισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος «αρµόδια
εθνική κεντρική τράπεζα» έχει την έννοια της εθνικής κεντρικής
τράπεζας του κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου εµπίπτει
η εικαζόµενη παράβαση. Οι υπόλοιποι χρησιµοποιούµενοι όροι
έχουν την ίδια έννοια µε αυτήν που ορίζεται στο άρθρο 1 του
κανονισµού του Συµβουλίου.
Άρθρο 2
Κίνηση της διαδικασίας σε περίπτωση παραβιάσεων
1.
Κατά της ίδιας επιχείρησης και µε βάση τα ίδια πραγµατικά
περιστατικά κινείται µία και µόνον διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων. Για το σκοπό αυτό, καµία απόφαση κίνησης ή όχι διαδικα(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
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σίας σε περίπτωση παραβάσεων δεν λαµβάνεται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή από την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, έως ότου ολοκληρωθεί η µεταξύ τους ενηµέρωση και διαβούλευση.
2.
Πριν ληφθεί απόφαση για την κίνηση διαδικασίας σε
περίπτωση παραβάσεων, η ΕΚΤ ή/και η αρµόδια εθνική κεντρική
τράπεζα δύνανται να ζητούν από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση
κάθε πληροφορία σχετικά µε την εικαζόµενη παράβαση.
3.
Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή η αρµόδια εθνική κεντρική
τράπεζα, ανάλογα µε την περίπτωση, έχουν το δικαίωµα, εάν
ζητηθεί, µεταξύ τους συνδροµής και συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, διαβιβάζοντας
ιδίως κάθε πληροφορία που µπορεί να κριθεί χρήσιµη.
4.
Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, κάθε επικοινωνία µεταξύ της ΕΚΤ ή της αρµόδιας
εθνικής κεντρικής τράπεζας, ανάλογα µε την περίπτωση, και της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης πραγµατοποιείται στην επίσηµη κοινοτική γλώσσα (ή σε µία από τις επίσηµες κοινοτικές γλώσσες) του
κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου εµπίπτει η εικαζόµενη
παράβαση.

Άρθρο 3
Εξουσίες της ΕΚΤ και της αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας
1.
Οι εξουσίες που εκχωρεί ο κανονισµός του Συµβουλίου στην
ΕΚΤ και στην αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα για τη διεξαγωγή
διερεύνησης, περιλαµβάνουν, για το σκοπό της συγκέντρωσης κάθε
πληροφορίας που σχετίζεται µε την εικαζόµενη παράβαση, το
δικαίωµα αναζήτησης στοιχείων και το δικαίωµα διεξαγωγής έρευνας χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση.
2.
Οι υπάλληλοι της ΕΚΤ ή της αρµόδιας εθνικής κεντρικής
τράπεζας, ανάλογα µε την περίπτωση, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτηµένοι, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισµούς, να
διεξάγουν έρευνες στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, ασκούν τις αρµοδιότητές τους κατόπιν επίδειξης
επίσηµης έγγραφης άδειας που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τους εν
λόγω εσωτερικούς κανονισµούς.
3.
Σε κάθε αίτηµα που υποβάλλεται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση µε βάση τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΚΤ ή
στην αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την περίπτωση,
προσδιορίζεται το αντικείµενο και ο σκοπός της εξέτασης.

Άρθρο 4
Συνδροµή από τις αρχές των κρατών µελών
1.
Η συνδροµή των αρχών των κρατών µελών δύναται να
ζητηθεί από την ΕΚΤ ή την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα,
ανάλογα µε την περίπτωση, ως προληπτικό µέτρο.
2.
Καµία αρχή κράτους µέλους δεν δύναται να υποκαθιστά την
ΕΚΤ ή την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, όσον αφορά την εκτίµηση της ανάγκης για διενέργεια
εξέτασης.
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Άρθρο 5
Κοινοποίηση των ενστάσεων
1.
Η ΕΚΤ ή η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, κοινοποιεί γραπτώς στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση τα
αποτελέσµατα των διεξαχθεισών διερευνήσεων ως προς τα πραγµατικά περιστατικά, καθώς και τις ενστάσεις που προβάλλονται κατά
της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την επιβολή κύρωσης.
2.
Η ΕΚΤ ή η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, κατά την κοινοποίηση των ενστάσεων, ορίζει προθεσµία
εντός της οποίας η ενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς στην ΕΚΤ ή την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα,
ανάλογα µε την περίπτωση, τις απόψεις της σχετικά µε τις προβληθείσες ενστάσεις, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας να αναπτύξει τις απόψεις αυτές στο πλαίσιο ακρόασης, εάν αυτό ζητηθεί στις
γραπτές της παρατηρήσεις. Η προθεσµία αυτή είναι τουλάχιστον
30 εργάσιµων ηµερών και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία
παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ανωτέρω.
3.
Έπειτα από την απάντηση που λαµβάνει από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση, η ΕΚΤ ή η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα,
ανάλογα µε την περίπτωση, αποφασίζει εάν είναι αναγκαία η διεξαγωγή πρόσθετων διερευνήσεων, προκειµένου να διευκρινιστούν
άλλα εκκρεµή ζητήµατα. Μία συµπληρωµατική κοινοποίηση ενστάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ανωτέρω, αποστέλλεται στην
ενδιαφερόµενη επιχείρηση µόνο εάν τα αποτελέσµατα της περαιτέρω διερεύνησης της ΕΚΤ ή της αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας, ανάλογα µε την περίπτωση, φέρουν στο φως νέα πραγµατικά
περιστατικά σε βάρος της ενδιαφερόµενης επιχείρησης ή τροποποιούν τα αποδεικτικά στοιχεία των αµφισβητούµενων παραβάσεων.
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4.
Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση, αφού ενηµερωθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 5 παράγραφος 1 ανωτέρω, έχει το δικαίωµα πρόσβασης
στα έγγραφα και στο λοιπό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από την
ΕΚΤ ή την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, που χρησιµοποιούνται ως βάση για την απόδειξη της
εικαζόµενης παράβασης.
5.
Εάν η ενδιαφερόµενη επιχείρηση ζητήσει στις γραπτές της
παρατηρήσεις να αναπτύξει τις απόψεις της και κατά τη διάρκεια
ακρόασης, αυτό πραγµατοποιείται, στην καθορισµένη ηµεροµηνία,
από πρόσωπα που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την ΕΚΤ ή την
αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την περίπτωση. Οι
ακροάσεις πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ ή της
αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας. Οι ακροάσεις δεν είναι δηµόσιες. Τα πρόσωπα εξετάζονται χωριστά ή παρουσία άλλων
προσώπων τα οποία έχουν κληθεί να παραστούν. Η ενδιαφερόµενη
επιχείρηση δύναται να προτείνει, σε λογικά πλαίσια, να προβεί η
ΕΚΤ ή η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, σε ακρόαση προσώπων που µπορούν να επιβεβαιώσουν
οποιαδήποτε πτυχή των γραπτών της παρατηρήσεων.
6.
Τα ουσιώδη στοιχεία των δηλώσεων που γίνονται από κάθε
πρόσωπο που εξετάζεται καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία το
πρόσωπο αυτό διαβάζει και εγκρίνει µόνο εφόσον το περιεχόµενό
τους αφορά τις δηλώσεις του.
7.
Πληροφορίες και αιτήσεις για παράσταση σε ακρόαση από
την ΕΚΤ ή την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την
περίπτωση, διαβιβάζονται στους αποδέκτες µε συστηµένη επιστολή
µε αποδεικτικό παραλαβής ή παραδίδονται ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής.
Άρθρο 7

4.
Η ΕΚΤ, στην απόφασή της να επιβάλει κύρωση, λαµβάνει
υπόψη µόνον τις ενστάσεις που έχουν κοινοποιηθεί κατά τον τρόπο
που περιγράφεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και σχετικά µε τις
οποίες έχει δοθεί στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση η ευκαιρία να
γνωστοποιήσει τις απόψεις της.

Εµπιστευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας σε περίπτωση
παραβάσεων

Άρθρο 6

2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4 ανωτέρω, η
ενδιαφερόµενη επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα ή σε
άλλο υλικό της ΕΚΤ ή της αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας
που θεωρούνται εµπιστευτικά σε σχέση µε τρίτους ή την ΕΚΤ ή την
αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα. Στα ανωτέρω περιλαµβάνονται
ιδίως έγγραφα ή άλλο υλικό που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε
τα επιχειρηµατικά συµφέροντα άλλων επιχειρήσεων, ή εσωτερικά
έγγραφα της ΕΚΤ, της αρµόδιας εθνικής κεντρικής τράπεζας, άλλων
κοινοτικών οργάνων ή φορέων, ή άλλων εθνικών κεντρικών τραπεζών, όπως σηµειώµατα, σχέδια εγγράφων και άλλα έγγραφα
εργασίας.

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις της ενδιαφερόµενης επιχείρησης
1.
Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση συνεργάζεται µε την ΕΚΤ ή την
αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά
το στάδιο διερεύνησης της διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων.
Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση έχει συγκεκριµένα το δικαίωµα να
υποβάλει κάθε έγγραφο, βιβλίο ή µητρώο, ή αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών, και να παράσχει κάθε γραπτή ή προφορική εξήγηση.
2.
Η παρακώλυση, η µη συµµόρφωση ή η µη εκτέλεση από την
ενδιαφερόµενη επιχείρηση καθηκόντων που επιβάλλει η ΕΚΤ ή η
αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά
την άσκηση των εξουσιών της στο πλαίσιο της διαδικασίας σε
περίπτωση παραβάσεων, δύνανται να συνιστούν επαρκείς λόγους
για την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και να συνεπάγονται την
επιβολή περιοδικών χρηµατικών ποινών.
3.
Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση έχει το δικαίωµα νοµίµου
εκπροσώπησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σε περίπτωση
παραβάσεων.

1.
Η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων εκτελείται βάσει των
αρχών του εµπιστευτικού χαρακτήρα και του επαγγελµατικού
απορρήτου.

Άρθρο 8
Έλεγχος της απόφασης από το διοικητικό συµβούλιο της
ΕΚΤ
1.
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ δύναται να ζητεί από την
ενδιαφερόµενη επιχείρηση, την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή/και
την αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα να παράσχουν πρόσθετες
πληροφορίες, προκειµένου να ελεγχθεί η απόφαση της εκτελεστικής
επιτροπής της ΕΚΤ.
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2.
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ ορίζει προθεσµία εντός της
οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, η οποία είναι
τουλάχιστον δέκα εργάσιµων ηµερών.
Άρθρο 9
Εκτέλεση της απόφασης
1.
Από τη στιγµή που η απόφαση για την επιβολή κύρωσης
καθίσταται οριστική, το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, έπειτα από
διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, δύναται να
αποφασίσει να δηµοσιεύσει την απόφαση ή τις σχετικές πληροφορίες στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε
κάθε απόφαση δηµοσίευσης λαµβάνεται υπόψη το νόµιµο συµφέρον της ενδιαφερόµενης επιχείρησης να προστατεύει τα επιχειρηµατικά της συµφέροντα, καθώς και κάθε άλλο ατοµικό συµφέρον.
2.
Η απόφαση της ΕΚΤ προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
πρέπει να γίνει η πληρωµή του ποσού της κύρωσης.
3.
Η ΕΚΤ δύναται να ζητεί από την εθνική κεντρική τράπεζα του
κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η κύρωση, να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό
αυτό.
4.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες υποβάλλουν αναφορά στην
ΕΚΤ σχετικά µε την εκτέλεση της κύρωσης.
5.
Η ΕΚΤ φυλάσσει κάθε πληροφορία σχετικά µε τον καθορισµό
και την εκτέλεση της κύρωσης σε αρχείο που τηρείται για πέντε έτη
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατά την οποία η απόφαση για
την επιβολή της κύρωσης καθίσταται οριστική. Για να εκπληρώσει η
ΕΚΤ αυτή την υποχρέωση, η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα
διαβιβάζει στην ΕΚΤ όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και το υλικό που
έχει στην κατοχή της σχετικά µε τη διαδικασία σε περίπτωση
παραβάσεων.
Άρθρο 10
Απλοποιηµένη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων ήσσονος
σηµασίας
1.
Στην περίπτωση παράβασης ήσσονος σηµασίας, η εκτελεστική
επιτροπή της ΕΚΤ δύναται να αποφασίσει να εφαρµόσει απλοποιηµένη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων. Η επιβαλλόµενη ποινή
σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή δεν υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ.
2.

Η απλοποιηµένη διαδικασία συνίσταται στα εξής στάδια:

α) η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ κοινοποιεί στην ενδιαφερόµενη
επιχείρηση την εικαζόµενη παράβαση·
β) η κοινοποίηση περιλαµβάνει όλα τα πραγµατικά περιστατικά
που συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία της εικαζόµενης παράβασης
και την αντίστοιχη κύρωση·
γ) η κοινοποίηση ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη επιχείρηση για το
γεγονός ότι εφαρµόζεται η απλοποιηµένη διαδικασία και για το
δικαίωµά της να ασκήσει ένσταση κατά της διαδικασίας αυτής
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, και
δ) εάν η ένσταση ασκηθεί εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο
στοιχείο γ) ανωτέρω, θεωρείται ότι κινείται η διαδικασία σε
περίπτωση παραβάσεων και αρχίζει, µε την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στο στοιχείο γ) ανωτέρω, η προθεσµία των
30 εργάσιµων ηµερών εντός της οποίας η ενδιαφερόµενη επιχείρηση δύναται να ασκήσει το δικαίωµα να αναπτύξει προφο-
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ρικά τις απόψεις της. Εάν δεν ασκηθεί ένσταση εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στο στοιχείο γ) ανωτέρω, η απόφαση
της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ για την επιβολή κύρωσης
καθίσταται οριστική.
3.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της διαδικασίας που προβλέπεται στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις περί ελάχιστων αποθεµατικών, όπως ορίζεται στο άρθρο
11 του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 11
∆ιαδικασία σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις
περί ελάχιστων αποθεµατικών
1.
Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού του Συµβουλίου για τα
ελάχιστα αποθεµατικά, το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3, τα άρθρα
3, 4 και 5 και το άρθρο 6, εξαιρουµένης της παραγράφου 3, του
παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 µειώνεται σε πέντε εργάσιµες
ηµέρες.
2.
Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ δύναται να καθορίζει και να
δηµοσιοποιεί τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα εφαρµόσει τις
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισµού του Συµβουλίου για τα ελάχιστα αποθεµατικά. Αυτά
τα κριτήρια δύνανται να δηµοσιεύονται µε ανακοίνωση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Προτού επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού του Συµβουλίου για τα
ελάχιστα αποθεµατικά, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή, εξ ονόµατος αυτής, η αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα κοινοποιεί στην
ενδιαφερόµενη επιχείρηση την εικαζόµενη µη συµµόρφωση και την
αντίστοιχη κύρωση. Η κοινοποίηση περιέχει όλα τα πραγµατικά
περιστατικά που αφορούν την εικαζόµενη µη συµµόρφωση και
ενηµερώνει επίσης την ενδιαφερόµενη επιχείρηση ότι, εκτός εάν
υποβάλει ενστάσεις, η κύρωση θεωρείται ότι επιβάλλεται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.
4.
Από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση διαθέτει πέντε εργάσιµες ηµέρες προκειµένου:
— να αναγνωρίσει την εικαζόµενη µη συµµόρφωση και να
συµφωνήσει να καταβάλει το ποσό της επιβληθείσας κύρωσης,
οπότε θεωρείται ότι η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων
έχει ολοκληρωθεί, ή
— να υποβάλει οιαδήποτε γραπτή πληροφορία, εξήγηση ή
ένσταση µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική για τη λήψη απόφασης
σχετικά µε την επιβολή ή όχι της κύρωσης. Η ενδιαφερόµενη
επιχείρηση δύναται επίσης να επισυνάψει κάθε σχετικό έγγραφο
ως απόδειξη του περιεχοµένου της απάντησής της. Η αρµόδια
εθνική κεντρική τράπεζα διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το φάκελο στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, η
οποία αποφασίζει στη συνέχεια εάν θα επιβάλει ή όχι κυρώσεις.
5.
Εάν δεν υποβληθούν γραπτές ενστάσεις από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση εντός της ορισθείσας προθεσµίας, θεωρείται ότι η
κύρωση επιβάλλεται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
ΕΚΤ. Από τη στιγµή που η απόφαση καθίσταται οριστική σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού του Συµβουλίου, η ενδιαφερόµενη
επιχείρηση επιβαρύνεται µε το ποσό της κύρωσης που ορίζεται
στην κοινοποίηση.
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6.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4,
πρώτη περίπτωση και στην παράγραφο 5 ανωτέρω, η ΕΚΤ ή η
αρµόδια εθνική κεντρική τράπεζα, εξ ονόµατος της ΕΚΤ, ανάλογα
µε την περίπτωση, ενηµερώνει γραπτώς τις αρµόδιες εποπτικές
αρχές.
Άρθρο 12
Προθεσµίες
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του κανονισµού του Συµβουλίου, οι προθεσµίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
αρχίζουν να ισχύουν από την ηµέρα που έπεται της παραλαβής της
κοινοποίησης ή της παράδοσής της ιδιοχείρως. Οποιαδήποτε κοινοποίηση από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση πρέπει να έχει παραληφθεί από τον αποδέκτη ή να έχει αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή
πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσµίας.

L 264/25

2.
Σε περίπτωση που η προθεσµία εκπνέει Σάββατο, Κυριακή ή
αργία, παρατείνεται έως το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι αργίες για
την ΕΚΤ είναι αυτές που καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, ενώ οι αργίες που αφορούν τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες είναι εκείνες που καθορίζονται από τη νοµοθεσία του
εκάστοτε κράτους µέλους, στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η ενδιαφερόµενη επιχείρηση. Ο όρος «εργάσιµη ηµέρα» ερµηνεύεται αναλόγως. Η ΕΚΤ ενηµερώνει το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού
κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο.
Φραγκφούρτη επί Μάιν, 23 Σεπτεµβρίου 1999.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ενδεικτικό)
Κατάλογος των αργιών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12)
Η ΕΚΤ τηρεί τις παρακάτω αργίες:
Πρωτοχρονιά

1 Ιανουαρίου

Τρίτη της Τυροφάγου (½ ηµέρα)

κινητή εορτή

Μεγάλη Παρασκευή

κινητή εορτή

∆ευτέρα του Πάσχα

κινητή εορτή

Πρωτοµαγιά

1 Μαΐου

Επέτειος της διακήρυξης του Robert Schuman

9 Μαΐου

της Αναλήψεως

κινητή εορτή

της Πεντηκοστής

κινητή εορτή

της Αγίας ∆ωρεάς (Corpus Christi)

κινητή εορτή

Επέτειος της ενοποίησης της Γερµανίας

3 Οκτωβρίου

των Αγίων Πάντων

1 Νοεµβρίου

Παραµονή Χριστουγέννων

24 ∆εκεµβρίου

Χριστούγεννα

25 ∆εκεµβρίου

∆εύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων

26 ∆εκεµβρίου

Παραµονή Πρωτοχρονιάς

31 ∆εκεµβρίου
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