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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τη µετάβαση από πλευράς χρηµατικού το 2002
(ΕΚΤ/2001/1)
(2001/151/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

βάσει κατάλληλων ρυθµίσεων παροχή περιουσιακών στοιχείων ως ασφάλειας ή την παροχή µετρητών ως ασφάλειας,
υπό µορφή κατάθεσης σε ειδικό λογαριασµό, τοκιζόµενο µε
το ίδιο επιτόκιο που εφαρµόζεται για τα ελάχιστα αποθεµατικά, ή υπό όποια, άλλη µορφή κρίνουν κατάλληλη οι
ΕθνΚΤ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 106
παράγραφος 1, καθώς και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενο «καταστατικό»), και ιδίως τα άρθρα 16 και
26.4,

(8)

Για όσο διάστηµα τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα προεφοδιασµού παραµένουν στην κυριότητα των ΕθνΚΤ, χρησιµοποιούνται ασφαλιστήρια συµβόλαια ή άλλα ενδεδειγµένα
µέσα κάλυψης τουλάχιστον των κινδύνων φθοράς, κλοπής
και ληστείας. Για την κάλυψη του κινδύνου πρόωρης
χρήσης από το κοινό των τραπεζογραµµατίων ευρώ του
προεφοδιασµού χρησιµοποιούνται ποινικές ρήτρες, διεξάγονται δε επιθεωρήσεις και λογιστικοί έλεγχοι µε αποκλειστικό
σκοπό τη διακρίβωση της ύπαρξης των τραπεζογραµµατίων
προεφοδιασµού.

(9)

Ο προεφοδιασµός µε τραπεζογραµµάτια ευρώ αποτελεί µία
υλικοτεχνική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη διευκόλυνση της υλοποίησης των σχεδίων µετάβασης από πλευράς
χρηµατικού, µε την οποία είναι επιφορτισµένες, βασικά, οι
ΕθνΚΤ. Κατά την εφαρµογή της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής, οι ΕθνΚΤ επιδιώκουν µία µη γραφειοκρατική και
ευέλικτη προσέγγιση, λαµβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση
του πιστωτικού τοµέα, προκειµένου να διασφαλίσουν µία
οµαλή µετάβαση από πλευράς χρηµατικού.

(10)

Αναγνωρίζεται ότι, ενώ η διαµόρφωση του καθεστώτος
έκδοσης των κερµάτων ευρώ αποτελεί, βασικά, αρµοδιότητα
των συµµετεχόντων κρατών µελών, οι ΕθνΚΤ διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στη διάθεσή τους. Για το λόγο αυτό, οι
σχετικές µε τα κέρµατα ευρώ διατάξεις της παρούσας
κατευθυντήριας
γραµµής
έχουν
συµπληρωµατικό
χαρακτήρα, εφαρµοζόµενες από τις ΕθνΚΤ αποκλειστικά
εντός του πλαισίου που θεσπίζουν οι αρµόδιες εθνικές
αρχές.

(11)

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

Εκτιµώντας τα ακόλούθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/
98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή
του ευρώ, από 1ης Ιανουαρίου 2002 «η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών θέτουν σε
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια σε ευρώ» (1).

(2)

Ο προεφοδιασµός ορισµένων προεπιλεγµένων οµάδων µε
τραπεζογραµµάτια ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002
πρόκειται να καταστήσει λιγότερο επαχθή, από υλικοτεχνική
άποψη, την εισαγωγή του ευρώ και να συµβάλει στη µείωση
των εξόδων που σχετίζονται µε την παράλληλη κυκλοφορία
νοµισµάτων µετά το τέλος της µεταβατικής περιόδου.

(3)

Καθώς τα τραπεζογραµµάτια, ευρώ δεν πρόκειται να
αποκτήσουν την ιδιότητα νόµιµου χρήµατος πριν από την
1η Ιανουαρίου 2002, ο προεφοδιασµός µε τραπεζογραµµάτια ευρώ δεν παράγει τα αποτελέσµατα της πρόωρης κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων ευρώ στο ευρύ κοινό. Συνεπώς,
είναι αναγκαία η συµµόρφωση προς κάποιους περιορισµούς,
προκειµένου να αποφευχθεί η θέση τραπεζογραµµατίων
ευρώ σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

(4)

Ο προεφοδιασµός πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους µε τραπεζογραµµάτια ευρώ
και ο υποπροεφοδιασµός άλλων οργανισµών µπορούν να
πραγµατοποιούνται µόνο δυνάµει κανονιστικών ή συµβατικών ρυθµίσεων που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των
εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) των συµµετεχόντων
κρατών µελών και των πιστωτικών ιδρυµάτων.

(5)

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, τα τραπεζογραµµάτια
ευρώ καταγράφονται εκτός ισολογισµού, στο ακέραιο όµως
της ονοµαστικής τους αξίας, λόγω της ασφάλειας δικαίου η
οποία απορρέει από την πρόβλεψη του άρθρου 10 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 ότι τα εν λόγω τραπεζογραµµάτια θα αποκτήσουν την ιδιότητα νόµιµου χρήµατος από
1ης Ιανουαρίου 2002.

(6)

(7)

Η χρέωση των τραπεζογραµµατίων προεφοδιασµού πραγµατοποιείται αποκλειστικά τις ηµεροµηνίες και σύµφωνα µε το
πρότυπο χρέωσης που καθορίζει η παρούσα κατευθυντήρια
γραµµή. Το πρότυπο χρέωσης λαµβάνει υπόψη τα πρόσθετα
ρευστά διαθέσιµα που συνεπάγεται η µετάβαση από πλευράς
χρηµατικού το 2002.
Είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη τα κατάλληλα
µέσα κάλυψης των πιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται µε
τον προεφοδιασµό. Τα εν λόγω µέσα µπορούν να περιλαµβάνουν τη δυνατότητα παρακράτησης της κυριότητας, την

(1) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:
— µε τον όρο «εταιρείες µεταφοράς χρηµατικού» νοούνται οι
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς, αποθήκευσης και
διαχείρισης τραπεζογραµµατίων και κερµάτων στα πιστωτικά
ιδρύµατα,

24.2.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

— µε τον όρο «πιστωτικά ιδρύµατα» νοούνται τα ιδρύµατα που
είναι επιλέξιµα για πράξεις της νοµισµατικής πολιτικής,
σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Αυγούστου 2000,
σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής
του Ευρωσυστήµατος (1),
— µε τον όρο «Ευρωσύστηµα» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ,
— µε τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών µελών,
— µε τον όρο «προεφοδιασµός» νοείται η υλική παράδοση τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ από τις ΕθνΚΤ σε πιστωτικά
ιδρύµατα ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, από
την 1η Σεπτεµβρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001,
σύµφωνα µε τις κανονιστικές ή συµβατικές ρυθµίσεις που
θεσπίζουν οι ΕθνΚΤ ή που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ των
ΕθνΚΤ και των πιστωτικών ιδρυµάτων, αντίστοιχα,
— µε τον όρο «εθνική κεντρική τράπεζα» (ΕθνΚΤ) νοείται η ΕθνΚΤ
ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους,
— µε τον όρο «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται το Βέλγιο, η
Γερµανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία,
το Λουξεµβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία
και η Φινλανδία,
— µε τον όρο «υποπροεφοδιασµός» νοείται η διενεργούµενη από
την 1η Σεπτεµβρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001
υλική παράδοση τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ από
πιστωτικά ιδρύµατα ή τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους
τους σε τρίτους, σύµφωνα µε τις συµβατικές ρυθµίσεις που
θεσπίζονται µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους και των τρίτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
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Άρθρο 3
Παράδοση

1.
Οι ΕθνΚΤ έχουν τη δυνατότητα έναρξης του προεφοδιασµού
πιστωτικών ιδρυµάτων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους
την 1η Σεπτεµβρίου 2001.
2.
Οι ΕθνΚΤ απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αυτών την ασφαλή φύλαξη των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ του προεφοδιασµού.
3.
Οι ΕθνΚΤ απαγορεύουν σε πιστωτικά ιδρύµατα και στους
εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αυτών τη διάθεση, πριν από την
1η Ιανουαρίου 2002, 00.00, τοπική ώρα, των τραπεζογραµµατίων
ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στην παρούσα κατευθυντήρια γραµµή.
Άρθρο 4
Κυριότητα

επί

των τραπεζογραµµατίων
προεφοδιασµού

ευρώ

του

1.
Τα τραπεζογραµµάτια ευρώ του προεφοδιασµού παραµένουν
στην κυριότητα των ΕθνΚΤ έως την 1η Ιανουαρίου 2002, 00:00,
τοπική ώρα.
2.
Στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ κρίνουν ότι οι ρυθµίσεις περί
παρακράτησης της κυριότητας δεν είναι νοµικά εφικτές ή εκτελεστές, είναι δυνατή η παροχή επιλέξιµων περιουσιακών στοιχείων,
κατά τους ορισµούς του άρθρου 11, προς εξασφάλιση των δικαιωµάτων των ΕθνΚΤ επί των τραπεζογραµµατίων ευρώ του προεφοδιασµού. Είναι επίσης δυνατή η παροχή παρόµοιων περιουσιακών
στοιχείων ως ασφάλειας, παράλληλα µε τις ρυθµίσεις περί παρακράτησης της κυριότητας.

ΠΡΟΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ

Άρθρο 5
Άρθρο 2
Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι
1.
Οι ΕθνΚΤ έχουν το δικαίωµα προεφοδιασµού πιστωτικών
ιδρυµάτων µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ.
2.
Οι ΕθνΚΤ δύνανται να επιτρέπουν σε πιστωτικά ιδρύµατα να
εξουσιοδοτούν εταιρείες µεταφοράς χρηµατικού ή φορείς, όπως ο
Automatia στη Φινλανδία, πού τηρούν λογαριασµό σε ΕθνΚΤ, να
ενεργούν ως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων σε ό,τι αφορά τον προεφοδιασµό.
3.
Οι ΕθνΚΤ νοµιµοποιούνται να προεφοδιάζουν µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ τα ιδρύµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 2000/
12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (2), όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (3), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
κατάθεσης σε φυσικά πρόσωπα.
4.
Οι ΕθνΚΤ δύνανται να επιτρέπουν στα εθνικά ταχυδροµικά
γραφεία πού τηρούν λογαριασµό σε αυτές να λαµβάνουν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ του προεφοδιασµού.
(1) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37.

Κάλυψη των κινδύνων φθοράς, κλοπής και ληστείας που αφορούν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα
Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν, δiq της υπογραφής ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή µε άλλα ενδεδειγµένα µέσα, την κάλυψη από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, ανάλογα µε την περίπτωση, τουλάχιστον των κινδύνων φθοράς, κλοπής
και ληστείας που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ
τον προεφοδιασµού, τα οποία παραµένουν στην κυριότητα των
ΕθνΚΤ. Στους όρους του προεφοδιασµού δεν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την ασφάλιση έναντι ιδίων κινδύνων των πιστωτικών
ιδρυµάτων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, ανάλογα µε
την περίπτωση, µε την οποία είναι επιφορτισµένοι αποκλειστικά οι
ίδιοι.
Άρθρο 6
Πρόληψη της πρόωρης χρήσης από το κοινό
Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση των πιστωτικών ιδρυµάτων και των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες αφορούν την πρόληψη της πρόωρης
χρήσης από το κοινό των τραπεζογραµµατίων ευρώ του προεφοδιασµού, και µε αποκλειστικό σκοπό τη διακρίβωση της ύπαρξης των
τραπεζογραµµατίων προεφοδιασµού, οι ΕθνΚΤ δύνανται να προβαίνουν στη συµπερίληψη διατάξεων λογιστικού ελέγχου και
επιθεώρησης σε οποιεσδήποτε κανονιστικές ή συµβατικές ρυθµίσεις
θεσπίζονται σχετικά µε τον προεφοδιασµό.
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Άρθρο 7

Άρθρο 10

Συµβατικές ή κανονιστικές κυρώσεις

Κάλυψη πιστωτικών κινδύνων

Κάθε παράβαση την οποία διαπράττουν τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους όσον αφορά τις υποχρεώσεις
τους, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά, της θέσης σε κυκλοφορία
ή κάθε συµπεριφοράς που κατατείνει στη θέση σε κυκλοφορία
τραπεζογραµµατίων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, θεωρείται ότι είναι επιζήµια για το στόχο του Ευρωσυστήµατος, ήτοι
για την οµαλή µετάβαση από πλευράς χρηµατικού, επισύρει δε,
ανάλογα µε την περίπτωση, συµβατικές ή κανονιστικές κυρώσεις
αυτές επιβάλλονται από τις ΕθνΚΤ και το ποσό που αντιπροσωπεύουν είναι ανάλογο της επελθείσας ζηµίας. Οι ΕθνΚΤ δεν επιβάλλουν τις εν λόγω κυρώσεις στις περιπτώσεις πού το θεσπιζόµενο
από το οικείο κράτος µέλος κανονιστικό πλαίσιο παρέχει ισοδύναµη προστασία.

Τα οριζόµενα στο άρθρο 11 επιλέξιµα περιουσιακά στοιχεία παρέχονται στις ΕθνΚΤ το αργότερο στο κλείσιµο των εργασιών της
τελευταίας εργάσιµης ηµέρας του 2001, προς εξασφάλιση των
ποσών των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων προεφοδιασµού, η
παράδοση των οποίων πραγµατοποιείται, το αργότερο, την 31η
∆εκεµβρίου 2001. Τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 11 παράγραφος 1 υποβάλλονται µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων, σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7. Έως
την απόσβεση των ασφαλιζόµενων υποχρεώσεων διατηρείται
επαρκής ασφάλεια.

Άρθρο 8

1.
Επιλέξιµο ως ασφάλεια για τους σκοπούς του προεφοδιασµού και υποπροεφοδιασµού είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που
θεωρείται επιλέξιµο ως ασφάλεια για τις πιστωτικές πράξεις του
Ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/
2000/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και κάθε
παρόµοιο περιουσιακό στοιχείο που δύναται να εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν πρότασης κάποιας ΕθνΚΤ.

Υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ
Για τους σκοπούς της κατάρτισης των εβδοµαδιαίων ενοποιηµένων
λογιστικών καταστάσεων και του ενοποιηµένου ισολογισµού του
ΕΣΚΤ (Ευρωσυστήµατος):
α) από την 1η Σεπτεµβρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001,
οι ΕθνΚΤ καταγράφουν εκτός ισολογισµού το ποσό των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ του προεφοδιασµού, στο
ακέραιο της ονοµαστικής τους αξίας. Από την 1η Ιανουαρίου
2002, τα τραπεζογραµµάτια, και κέρµατα ευρώ θεωρούνται
στοιχεία του ισολογισµού, η δε πραγµατική καταγραφή τους
διενεργείται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του 2002·
β) από την 1η Ιανουαρίου 2002, το συνολικό ποσό των τραπεζογραµµατίων προεφοδιασµού καταγράφεται στο στοιχείο «τραπεζογραµµάτια, σε κυκλοφορία», η δε πραγµατική καταγραφή
τους διενεργείται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του 2002. Η
διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού των τραπεζογραµµατίων
προεφοδιασµού και των ποσών των τραπεζογραµµατίων που
έχουν χρεωθεί στους λογαριασµούς που τηρούν στις ΕθνΚΤ τα
πιστωτικά ιδρύµατα ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους,
κατά περίπτωση, αντιµετωπίζεται ως άτοκο δάνειο συνοδευόµενο από ασφάλειες, αποδοτέο σύµφωνα µε τις διατάξεις που
καθορίζονται στο άρθρο 9.
Άρθρο 9
Χρέωση και πίστωση
1.
Τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, µε τα οποία προεφοδιάζονται τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι εξουσιοδοτηµένοι
εκπρόσωποί τους, χρεώνονται στους οικείους λογαριασµούς τους
στις ΕθνΚΤ, ανάλογα µε την περίπτωση, στην ονοµαστική τους
αξία, σύµφωνα µε το ακόλουθο «γραµµικό πρότυπο χρέωσης»: ένα
τρίτο του ποσού του προεφοδιασµού χρεώνεται στις 2 Ιανουαρίου
2002, ένα τρίτο στις 23 Ιανουαρίου 2002 και το υπόλοιπο στις
30 Ιανουαρίου 2002.
2.
Τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, τα οποία παραδίδονται σε πιστωτικά ιδρύµατα ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από 1ης Ιανουαρίου 2002, χρεώνονται στους οικείους
λογαριασµούς τους στις ΕθνΚΤ, ανάλογα µε την περίπτωση,
σύµφωνα µε την τρέχουσα πρακτική τα τραπεζογραµµάτια και
κέρµατα ευρώ, τα οποία επιστρέφονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα
ή τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από 1ης Ιανουαρίου
2002, πιστώνονται στους οικείους λογαριασµούς τους στις ΕθνΚΤ,
ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε την τρέχονσα πρακτική.
3.
Τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, τα οποία εκφράζονται σε
εθνικές νοµισµατικές µονάδες και επιστρέφονται από τα πιστωτικά
ιδρύµατα ή τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, πιστώνονται στους οικείους λογαριασµούς τους στις ΕθνΚΤ, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε την τρέχουσα πρακτική.

Άρθρο 11
Επιλέξιµα περιουσιακά στοιχεία

2.
Επιλέξιµα ως ασφάλεια µπορούν επίσης να είναι τα µετρητά
υπό µορφή κατάθεσης σε ειδικό λογαριασµό, τοκιζόµενο µε το ίδιο
επιτόκιο που εφαρµόζεται για τα ελάχιστα αποθεµατικά, ή υπό
όποια άλλη µορφή κρίνεται κατάλληλη από τις ΕθνΚΤ.
Άρθρο 12
Στατιστικές πτυχές
Για τους σκοπούς της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/
98 της ΕΚΤ της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τον ενοποιηµένο
ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1921/2000 της ΕΚΤ της 31ης Αυγούστου 2000 (2), οι ΕθνΚΤ
διασφαλίζουν ότι τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν
καταγράφουν ως στοιχεία του ισολογισµού τις θέσεις και συναλλαγές που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα προεφοδιασµού από την 1η Σεπτεµβρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2001.
Άρθρο 13
∆ιανοµή σε υποκαταστήµατα εγκατεστηµένα εντός της ζώνης
του ευρώ
Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παρούσα
κατευθυντήρια γραµµή, οι ΕθνΚΤ επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους να διανέµουν,
από την 1η Σεπτεµβρίου 2001, τραπεζογραµµάτια προεφοδιασµού
στα εγκατεστηµένα εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατά
τους.
Άρθρο 14
∆ιανοµή σε υποκαταστήµατα ή έδρες εκτός της ζώνης του
ευρώ
Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής, και ιδίως της καταλληλότητας της παρεχόµενης ασφάλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ΕθνΚΤ επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα ή στους εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους τους να διανέµουν, από την 1η ∆εκεµβρίου 2001,
τραπεζογραµµάτια προεφοδιασµού στα εκτός της ζώνης του ευρώ
υποκαταστήµατα ή έδρες τους, ανάλογα µε την περίπτωση.
(1) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 7.
(2) ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
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Άρθρο 18

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ

Υποπροεφοδιασµός εκτός της ζώνης του εύρώ

Άρθρο 15
Προϋποθέσεις παράδοσης
1.
Οι ΕθνΚΤ επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους να προβαίνουν σε υποπροεφοδιασµό τρίτων µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, από την 1η
Σεπτεµβρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους διεξάγουν τον
υποπροεφοδιασµό µε ίδιο κίνδυνο και ευθύνη, ο δε προαναφερθείς
εφοδιασµός υπόκειται στους όρους που καθορίζουν οι ΕθνΚΤ,
σύµφωνα µε την παρούσα κατευθυντήρια γραµµή.
2.
Οι ΕθνΚΤ δύνανται να θεσπίζουν υποχρεώσεις υποβολής
στοιχείων για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους τους, οι οποίοι διεξάγουν τον υποπροεφοδιασµό.
3.
Οι ΕθνΚΤ απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους να ορίζουν ρητά στις ρυθµίσεις
που αφορούν τον υποπροεφοδιασµό ότι:

1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ΕθνΚΤ απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα και στους εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους τους να προβαίνουν σε υποπροεφοδιασµό τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου, οι
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι εκτός της ζώνης του εύρώ.
2.
Οι ΕβνΚΤ επιτρέπουν τον υποπροεφοδιασµό i) των πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
στοιχείο α της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, τα οποία είναι εγκατεστηµένα
εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών
ιδρυµάτων, τα οποία έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εντός της
ζώνης του εύρώ, και ii) λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία δεν
έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση
εντός της ζώνης του ευρώ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποπροεφοδιασµός διεξάγεται από την 1η ∆εκεµβρίου 2001·
β) εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ·
γ) απαγορεύεται στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο
2, σηµεία i) και ii), ο περαιτέρω υποπροεφοδιασµός οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

α) τρίτοι, οι οποίοι λαµβάνουν τραπεζογραµµάτια ευρώ, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, δεν τα διαθέτουν µε κανένα τρόπο πριν από την
1η Ιανουαρίου 2002, 00.00, τοπική ώρα·

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

β) τρίτοι, οι οποίοι λαµβάνουν τραπεζογραµµάτια προεφοδιασµού,
προβαίνουν σε ασφαλή φύλαξή τους·

Άρθρο 19

γ) κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τρίτων, οι οποίοι λαµβάνουν
τραπεζογραµµάτια προεφοδιασµού, επισύρει συµβατικές κυρώσεις, εκτός εάν οι εν λόγω κυρώσεις συµπίπτουν µε διατάξεις
της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν ισοδύναµο επίπεδο προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Επαλήθευση
Το αργότερο στις 2 Μαρτίου 2001, οι ΕθνΚΤ αποστέλλουν στην
ΕΚΤ αντίγραφα των νοµικών µέσων που έχουν θεσπίσει προκειµένου
να συµµορφωθούν προς την παρούσα κατευθυντήρια, γραµµή.
Άρθρο 20

Άρθρο 16
Εξαίρεση του ευρέος κοινού
Οι ΕθνΚΤ απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα και στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους τη σύναψη οποιωνδήποτε συµφωνιών για τον υποπροεφοδιασµό τραπεζογραµµατίων ευρώ, οι οποίες
θα παρήγαν τα αποτελέσµατα της πρόωρης κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων ευρώ στο ευρύ κοινό.
Άρθρο 17
Κάλυψη πιστωτικών κινδύνων
Εφόσον η παροχή επιλέξιµων περιουσιακών στοιχείων, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 11, δεν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία παρέχονται στις ΕθνΚΤ ως ασφάλεια κατά το χρόνο τον
υποπροεφοδιασµού και για τα ποσά των τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων του υποπροεφοδιασµού, διατηρούνται δε έως την απόσβεση των ασφαλιζόµενων υποχρεώσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 υποβάλλονται µέσω
κατάλληλων ρυθµίσεων, σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή
ΕΚΤ/2000/7.

Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δεν εφαρµόζεται επί, της
υλικής παράδοσης τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ από τις
ΕθνΚΤ σε άλλες κεντρικές τράπεζες, εγκατεστηµένες εκτός της
ζώνης του ευρώ.
2.
Συνιστάται στις ΕθνΚΤ η εφαρµογή των σχετικών µε τα
κέρµατα ευρώ διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής,
εκτός εάν άλλως ορίζεται στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη
σχέση κάθε ΕθνΚΤ µε το οικείο υπουργείο Οικονοµικών.
3.

Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ.

4.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 10 Ιανουαρίου 2001.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος
Willem F. DUISENBERG

