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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Ιουλίου 2000
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου
(ΕΚΤ/2000/6)
(2001/149/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη») και ιδίως το άρθρο 106
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»),

(4)

Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισµένο να
εξασφαλίσει ότι κάθε εθνική κεντρική τράπεζα είναι έτοιµη
να ανταλλάσσει, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κάθε τραπεζογραµµάτιο που εκδίδεται από την εθνική τράπεζα άλλου
κράτους µέλους χωρίς παρέκκλιση, έναντι τραπεζογραµµατίων ευρώ.

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 52 του καταστατικού παρέχει στο διοικητικό
συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την
εξουσία να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να
εξασφαλίσει ότι τα τραπεζογραµµάτια που εκφράζονται σε
νοµίσµατα µε αµετάκλητα καθορισµένες ισοτιµίες ανταλλάσσονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην αντίστοιχη
άρτια ισοτιµία τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσης κατευθυντήριας γραµµής:

(2)

Σκοπός του άρθρου 52 τον καταστατικού είναι να εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθµό υποκαταστασιµότητας µεταξύ των
εθνικών νοµισµατικών µονάδων, µετά την υιοθέτηση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών πού προβλέπονται στο άρθρο
123, παράγραφος 4 της συνθήκης, καθώς και µεταξύ των
εθνικών νοµισµατικών µονάδων και του ευρώ. Για το σκοπό
αυτό, το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι
κάθε εθνική κεντρική τράπεζα είναι έτοιµη να ανταλλάσσει,
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κάθε τραπεζογραµµάτιο
που εκδίδεται από την εθνική κεντρική τράπεζα άλλου κράτους µέλους χωρίς παρέκκλιση, έναντι τραπεζογραµµατίων
ευρώ.

(3)

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εξασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών δύνανται
είτε να ανταλλάσσονται έναντι τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ είτε, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, να
πιστώνονται σε κάποιο λογαριασµό. Οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες εξασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών έναντι τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ δύναται να πραγµατοποιείται στην άρτια ισοτιµία τους. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι ίδιες ή
να ορίζουν αντιπρόσωπο, ο οποίος εκτελεί τις εν λόγω
υπηρεσίες για λογαριασµό εκείνων.

— µε τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των
κρατών µελών, τα οποία έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα,
σύµφωνα µε τη συνθήκη,
— µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη
µέλη, τα οποία έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε
τη συνθήκη,
— µε τον όρο «τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών
µελών» νοούνται τραπεζογραµµάτια εκδιδόµενα από µία εθνική
κεντρική τράπεζα, τα οποία αποτελούν νόµιµο χρήµα την 31η
∆εκεµβρίου 2001 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, τα οποία εκδίδονται από µία εθνική κεντρική τράπεζα και
προσκοµίζονται σε άλλη εθνική τράπεζα ή στον ορισµένο από
αυτή αντιπρόσωπο για ανταλλαγή έναντι τραπεζογραµµατίων
και κερµάτων ευρώ ή έναντι πίστωσης κεφαλαίων σε λογαριασµό,
— µε τον όρο «άρτια ισοτιµία» νοείται η ισοτιµία που προκύπτει
από τις θεσπιζόµενες από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συναλλαγµατικές ισοτιµίες, δυνάµει του άρθρου 123,
παράγραφος 4 της συνθήκη, χωρίς να υφίσταται διαφορά
µεταξύ των τιµών αγοράς και πώλησης.

24.2.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 2
Υποχρέωση ανταλλαγής στην άρτια ισοτιµία
1.
Οι ΕθνΚΤ εξασφαλίζουν, οι ίδιες ή διά του ορισµένου αντιπροσώπου τους, ότι σε ένα τουλάχιστον σηµείο της επικράτειας τα
τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών δύνανται
είτε να ανταλλάσσονται έναντι τραπεζογραµµατίων και κερµάτων
ευρώ είτε, όταν ζητείται, να πιστώνονται σε λογαριασµό που τηρείται στο ίδρυµα που πραγµατοποιεί την ανταλλαγή, εφόσον η σχετική δυνατότητα προβλέπεται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας — και
στις δύο περιπτώσεις στην αντίστοιχη άρτια ισοτιµία τους.
2.
Οι ΕθνΚΤ δύνανται να περιορίζουν τον αριθµό ή/και τη
συνολική αξία των τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων
κρατών µελών που είναι προετοιµασµένες να δεχτούν 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 παρούσης κατευθυντήριας
γραµµής, δεν πρέπει να παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό φθοράς.
Ειδικότερα, δεν πρέπει να αποτελούνται από περισσότερα από δύο
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συνενωµένα τµήµατα του αυτού τραπεζογραµµατίου ή να έχουν
φθαρεί από αντί-κλεπτικές συσκευές.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια, γραµµή εφαρµόζεται στο σύνολο των
τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών, τα οποία
προσκοµίζονται για ανταλλαγή µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και
31ης Μαρτίου 2002.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 20 Ιουλίου 2000.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

