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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21.11.2001

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 25ης Οκτωβρίου 2001
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/6 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/2001/10)
(2001/805/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1 αυτής, καθώς και
τα άρθρα 16 και 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(εφεξής καλούµενου «καταστατικό»),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/6, 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 (1), περιέχει τους όρους υπό τους
οποίους οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των συµµετεχόντων κρατών µελών θα προβαίνουν στην ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών στην
άρτια ισοτιµία τους. Το άρθρο 3 της εν λόγω κατευθυντήριας γραµµής ορίζει ότι τα ανταλλάξιµα τραπεζογραµµάτια
δεν πρέπει να παρουσιάζουν σηµαντικό βαθµό φθοράς και
αναφέρει, ειδικότερα, δύο κατηγορίες µη ανταλλάξιµων τραπεζογραµµατίων.

(2)

Ορισµένες ΕθνΚΤ αποφάσισαν να εφαρµόσουν προγράµµατα
σήµανσης των εθνικών τραπεζογραµµατίων µετά την 1η
Ιανουαρίου 2002, µε σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία
της απόσυρσης των εθνικών τραπεζογραµµατίων από την
κυκλοφορία. Σκοπός της σήµανσης είναι η αποθάρρυνση
της αποδοχής εθνικών τραπεζογραµµατίων από το ευρύ
κοινό και της συνέχισης της χρήσης τους ως νόµιµου
χρήµατος.

(3)

Ενόψει της γενικής υποχρέωσης ανταλλαγής τραπεζογραµµατίων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών, πρέπει να
διασφαλιστεί η εξαίρεση των τραπεζογραµµατίων που έχουν
σηµανθεί, ήτοι η αντιµετώπιση των εν λόγω τραπεζογραµµατίων όπως τα ελλιπή τραπεζογραµµάτια. Για το λόγο αυτό,
το άρθρο 3 της κατευθηντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/6 θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, προκειµένου τα τραπεζογραµµάτια που έχουν σηµανθεί να αναφέρονται ρητά ως
ανήκοντα στις κατηγορίες των µη ανταλλάξιµων τραπεζογραµµατίων.

(1) ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 66· ενοποιηµένη µορφή δηµοσιεύθηκε στην
ΕΕ C 325 της 21.11.2001.

(4)

Επίσης, αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να διατίθενται στην
ιστοσελίδα της ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες
σήµανσης στα διάφορα κράτη µέλη.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Εισαγωγή νέας αιτιολογικής σκέψης
Στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/6, παρεµβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:
«(4α) Αναγνωρίζεται ότι, κατά γενικό κανόνα, τα σε εξαιρετικό
βαθµό ελλιπή τραπεζογραµµάτια δεν είναι ανταλλάξιµα,
θα γίνεται σε ειδική αναφορά σε ορισµένες κατηγορίες
τραπεζογραµµατίων τα οποία θα εξαιρούνται από τους
κανόνες περί ανταλλαγής. Ορισµένες ΕθνΚΤ συµµετεχόντων κρατών µελών θα εφαρµόζουν προγράµµατα
σήµανσης µε σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία της
απόσυρσης εθνικών τραπεζογραµµατίων από την κυκλοφορία και, ως εκ τούτου, τα τραπεζογραµµάτια που
σηµαίνονται θα περιλαµβάνονται δια ρητής αναφοράς
µεταξύ των µη ανταλλάξιµων τραπεζογραµµατίων. Κρίνεται αναγκαίο να διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες σήµανσης στα
διάφορα κράτη µέλη.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 1
Στο άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/6, µετά την
τέταρτη περίπτωση προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«— µε τον όρο “σήµανση” νοείται ο προσδιορισµός των
εθνικών τραπεζογραµµατίων µε κάποιο διακριτικό και
ειδικό σύµβολο —π.χ. οπές δηµιουργούµενες µε τη χρήση
διατρητικών συσκευών— ο οποίος θα διενεργείται από
εξουσιοδοτηµένα ιδρύµατα κατ’ εφαρµογή των νοµικής
φύσεως µέτρων που λαµβάνονται σε κάθε συµµετέχον κράτος µέλος, µε σκοπό τη διευκόλυνση της απόσυρσης των
εθνικών τραπεζογραµµατίων από την κυκλοφορία,».
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Άρθρο 3
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Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Τροποποίηση του άρθρου 3

Το άρθρο 3 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/6 τροποποιείται ως εξής:
«Τα ανταλλάξιµα δυνάµει της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής τραπεζογραµµάτια άλλων συµµετεχόντων κρατών
µελών δεν θα πρέπει να είναι σε εξαιρετικό βαθµό ελλιπή.
Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να αποτελούνται από περισσότερα
από δύο συνενωµένα τµήµατα του αυτού τραπεζογραµµατίου ή
να έχουν φθαρεί από αντικλεπτικές συσκευές. Επιπλέον, δεν θα
πρέπει να έχουν σηµανθεί ή να έχουν φθαρεί µε τρόπο που να
καθιστά αδύνατη την αναγνώριση της σήµανσης.»

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 ΕθνΚΤ των
συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 25 Οκτωβρίου 2001.
Για το ∆οικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

