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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 3ης Νοεµβρίου 1998
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ/1998/ΝΡ10)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη») και ιδίως το άρθρο 105Α
παράγραφος 1, καθώς και τα άρθρα 12.1, 14.3 και 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενου «καταστατικό»),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ευρώ θα καταστεί το νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών µελών από την 1η Ιανουαρίου 1999. Το άρθρο 109Λ
παράγραφος 4 της συνθήκης απαιτεί από το Συµβούλιο της ΕΕ να θεσπίσει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
καθορίζονται αµετάκλητα για τα νοµίσµατα των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση και µε τις οποίες αµετάκλητες ισοτιµίες
θα τα αντικαταστήσει το ευρώ. Οι εθνικές νοµισµατικές µονάδες θα αποτελούν υποδιαιρέσεις του ευρώ µε βάση µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το άρθρο 52 του καταστατικού εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα τραπεζογραµµάτια που εκφράζονται σε νοµίσµατα µε αµετάκλητα καθορισµένες ισοτιµίες ανταλλάσσονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην
αντίστοιχη άρτια ισοτιµία τους.

(2)

Σκοπός του άρθρου 52 του καταστατικού είναι να εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθµό υποκαταστασιµότητας µεταξύ των
εθνικών νοµισµατικών µονάδων, µετά τη θέσπιση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που αναφέρονται στο άρθρο 109Λ
παράγραφος 4 της συνθήκης. Προς το σκοπό αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι κάθε εθνική
κεντρική τράπεζα είναι προετοιµασµένη να ανταλλάσσει, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κάθε τραπεζογραµµάτιο που
αποτελεί νόµιµο χρήµα και που εκδίδεται από την εθνική κεντρική τράπεζα άλλου κράτους µέλους χωρίς παρέκκλιση,
έναντι τραπεζογραµµατίων τα οποία έχει εκδώσει η ίδια.

(3)

Το άρθρο 52 του καταστατικού παραµένει σε ισχύ έως το τέλος της µεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στην έκτη
περίπτωση τον άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή
του ευρώ (1) (µεταβατική περίοδος). Με το τέλος της µεταβατικής περιόδου, η ανταλλαγή των τραπεζογραµµατίων άλλων
συµµετεχόντων κρατών µελών θα αντιµετωπίζεται σε συνάρτηση µε τη µετάβαση στο ευρώ ως νόµιµο χρήµα.

(4)

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εξασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών µπορούν είτε
να ανταλλάσσονται έναντι εθνικών τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ είτε, βάσει της οικείας εθνικής νοµοθεσίας, να
πιστώνονται σε λογαριασµό. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εξασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων
κρατών µελών ανταλλάσσονται έναντι των εθνικών τραπεζογραµµατίων και κερµάτων στην άρτια ισοτιµία τους. Οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν οι ίδιες τις σχετικές υπηρεσίες ή να ορίζουν αντιπρόσωπο, ο οποίος
παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες για λογαριασµό τους.

(5)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:
— µε τον όρο «τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών» νοούνται τα τραπεζογραµµάτια, τα οποία εκδίδει µία
εθνική κεντρική τράπεζα και τα οποία προσκοµίζονται για ανταλλαγή σε άλλη εθνική κεντρική τράπεζα ή στον ορισµένο από
αυτή αντιπρόσωπο,
— µε τον όρο «ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών» νοείται η ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων
που αποτελούν νόµιµο χρήµα, τα οποία εκδίδει µία εθνική κεντρική τράπεζα και τα οποία προσκοµίζονται σε άλλη εθνική
τράπεζα ή στον ορισµένο από αυτή αντιπρόσωπο, για ανταλλαγή έναντι των εθνικών τραπεζογραµµατίων και κερµάτων αυτής
ή έναντι κεφαλαίων που έχουν πιστωθεί σε λογαριασµό,
— µε τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα,
σύµφωνα µε τη συνθήκη,
(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
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— µε τον όρο «άρτια ισοτιµία» νοείται η ισοτιµία που προκύπτει από τις θεσπιζόµενες από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συναλλαγµατικές ισοτιµίες, δυνάµει τον άρθρου 109Λ παράγραφος 4 της συνθήκης, χωρίς να υφίσταται διαφορά
µεταξύ των «τιµών αγοράς και πώλησης»,
— µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται όλα τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη
συνθήκη,
— µε τον όρο «µεταβατική περίοδος» νοείται η περίοδος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1999 και τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου
2001.
Άρθρο 2
Υποχρέωση ανταλλαγής στην άρτια ισοτιµία
1.
Οι ΕθνΚΤ εξασφαλίζουν, οι ίδιες ή διά του ορισµένου από αυτές αντιπροσώπου, ότι σε ένα τουλάχιστον σηµείο της εθνικής
τους επικράτειας τα τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών µπορούν είτε να ανταλλάσσονται έναντι εθνικών
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων είτε, όταν ζητείται, να πιστώνονται σε λογαριασµό τηρούµενο στο ίδρυµα που πραγµατοποιεί
την ανταλλαγή, εφόσον η εθνική νοµοθεσία προβλέπει τέτοια δυνατότητα — και στις δύο περιπτώσεις στην αντίστοιχη άρτια
ισοτιµία τους.
2.
Οι ΕθνΚΤ µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό ή/και τη συνολική αξία των τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων
κρατών µελών που θα είναι προετοιµασµένες να δέχονται για κάθε συγκεκριµένη συναλλαγή ή στο διάστηµα µίας οποιασδήποτε
ηµέρας.
Άρθρο 3
Ανταλλάξιµα τραπεζογραµµάτια
Τα τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών, τα οποία είναι ανταλλάξιµα δυνάµει της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής της ΕΚΤ, δεν πρέπει να παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό φθοράς. Ειδικότερα, δεν πρέπει να αποτελούνται από
περισσότερα από δύο συνενωµένα τµήµατα του αυτού τραπεζογραµµατίου ή να έχουν φθαρεί από αντικλεπτικό µηχανισµό.
Άρθρο 4
Υποβολή εκθέσεων
Αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 1999, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ, µία φορά
ετησίως, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει την εναρκτήρια ηµεροµηνία της µεταβατικής περιόδου. Πάντως, κάθε ΕθνΚΤ
γνωστοποιεί στην ΕΚΤ, το αργότερο την 1η ∆εκεµβρίου 1998, τα µέσα, βάσει των οποίων προτίθεται να συµµορφωθεί προς το
περιεχόµενο της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή εφαρµόζεται στο σύνολο των τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών, που
προσκοµίζονται για ανταλλαγή δυνάµει του άρθρου 52 του καταστατικού πριν από το τέλος της µεταβατικής περιόδου.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 3 Νοεµβρίου 1998.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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