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Σύσταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί των
νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

EL

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στις 15 Ιουλίου 2003, οι αρχές της Ανδόρας ζήτησαν επίσηµα τη σύναψη νοµισµατικής
συµφωνίας µε την Κοινότητα. Εξέφρασαν την επιθυµία να χορηγηθεί στο Πριγκιπάτο της
Ανδόρας το δικαίωµα να υιοθετήσει επίσηµα το ευρώ ως νόµιµο νόµισµα και να εκδίδει τόσο
κυκλοφορούντα όσο και συλλεκτικά κέρµατα ευρώ.
Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας - ανεξάρτητο κράτος, µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας - αποτελεί
κυρίαρχη χώρα η οποία πρόσφατα απέκτησε σύνταγµα (1993). Ο Επίσκοπος της Urgella
(πόλης της Ισπανίας) και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας (αµφότεροι σε προσωπική
βάση) αποτελούν τους αρχηγούς κράτους της Ανδόρας (συνδιοικούντες πρίγκιπες). Η
Ανδόρα δεν συνήψε καµία νοµισµατική συµφωνία στο παρελθόν µε κανένα κράτος µέλος ή
τρίτη χώρα. Ποτέ δεν διέθετε επίσηµο νόµισµα ούτε κάποιο επίσηµο νοµισµατικό καθεστώς.
Στη χώρα αυτή χρησιµοποιούνταν κατά παράδοση γαλλικά και ισπανικά τραπεζογραµµάτια
και κέρµατα ως επίσηµα νοµίσµατα (εκ παραλλήλου) χωρίς να έχουν χαρακτηρισθεί νόµιµα
µέσα πληρωµής. Αντικαταστάθηκαν µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, το 2002.
Η νοµισµατική συµφωνία θα ωφελήσει αµφότερα τα µέρη. Η Ανδόρα θα µπορέσει να
υιοθετήσει το ευρώ ως επίσηµο νόµισµα ενώ θα µπορούσε να αποκτήσει το δικαίωµα κοπής
κυκλοφορούντων ή/και συλλεκτικών κερµάτων ευρώ. Ταυτόχρονα, η χρήση του ευρώ στην
Ανδόρα θα υπάγεται σε ορισµένους κανόνες µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα σαφές
νοµικό πλαίσιο. Επιπλέον, η νοµισµατική συµφωνία θα εξασφαλίσει τη συνεργασία µε την
Κοινότητα σε τοµείς ιδιαίτερης σπουδαιότητας (πρόληψη της παραχάραξης και της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) ενώ θα εξασφαλίσει και την
εφαρµογή ορισµένων συναφών µέτρων που αποτελούν τµήµα των κοινοτικών τραπεζικών και
χρηµατοπιστωτικών ρυθµίσεων, στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Ανδόρας. Αυτό θα
συµβάλει στη δηµιουργία συγκρίσιµων, σε γενικές γραµµές, συνθηκών και, κατ’ επέκταση,
ενός πλαισίου ισότιµης µεταχείρισης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που βρίσκονται στη
ζώνη του ευρώ και εκείνων που βρίσκονται στην Ανδόρα.
2.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ∆ΟΡΑ

Από τον Ιούνιο του 2002, η Επιτροπή διεξάγει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ευρείας
συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας, η οποία θα καλύπτει ένα µεγάλο
φάσµα θεµάτων. Οι διαπραγµατεύσεις έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο και αναµένεται να
ολοκληρωθούν σύντοµα. Επιπλέον, συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κοινότητας και
Ανδόρας για τη σύναψη συµφωνίας για την φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις. Η εν λόγω συµφωνία θα συµβάλλει στην έναρξη ισχύος από 1ης Ιανουαρίου
2005 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις εντός της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, µια µελλοντική
νοµισµατική συµφωνία µε την Ανδόρα θα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων και
συµφωνιών µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας.
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3.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

Η Κοινότητα συνήψε ορισµένες νοµισµατικές συµφωνίες στο πρόσφατο παρελθόν,
συγκεκριµένα, µε το Κράτος της Πόλης του Βατικανού και τη ∆ηµοκρατία του Αγίου
Μαρίνου (2001), καθώς και µε το Πριγκιπάτο του Μονακό (2002). Σε καθεµία από τις
περιπτώσεις αυτές, υπήρχε προηγούµενη επίσηµη νοµισµατική συµφωνία µε κράτος µέλος
(Ιταλία και Γαλλία, αντίστοιχα) πριν την εισαγωγή του ευρώ, το 1999. ∆εδοµένου ότι η
αρµοδιότητα για νοµισµατικά και συναλλαγµατικά θέµατα µετατοπίσθηκε από την
ηµεροµηνία εκείνη, από τα κράτη µέλη στην Κοινότητα, και δεδοµένου ότι η ∆ήλωση αριθ. 6
στην Τελική Πράξη της Συνθήκης του Μάαστριχ αναφέρει ότι η Κοινότητα ανέλαβε την
αναδιαπραγµάτευση υφιστάµενων διακανονισµών, οι εν λόγω νοµισµατικές συµφωνίες
εξασφάλισαν µε αποτελεσµατικό τρόπο την νοµική συνέχεια των υφιστάµενων
διακανονισµών.
4.

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝ∆ΟΡΑ

Το άρθρο 111 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ αποτελεί τη νοµική βάση σύναψης
νοµισµατικών συµφωνιών µεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία ύστερα από σύσταση της Επιτροπής και µετά από
διαβούλευση µε την ΕΚΤ, αποφασίζει τη µεθόδευση των διαπραγµατεύσεων και της σύναψης
των συµφωνιών αυτών.
Η παρούσα σύσταση της Επιτροπής προτείνει ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου που
προσδιορίζει τη θέση της Κοινότητας στη διαπραγµάτευση µιας συµφωνίας µεταξύ
Κοινότητας και Ανδόρας. Τα διάφορα άρθρα σχολιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
Άρθρο 1
Το άρθρο αυτό αντικατοπτρίζει, συγκεκριµένα, το γεγονός ότι στην Ανδόρα
χρησιµοποιούνταν κατά παράδοση γαλλικά και ισπανικά τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ως
επίσηµα νοµίσµατα και ότι, από τον Ιανουάριο του 2002, το ευρώ αποτελεί το νόµισµα της
Ανδόρας “de facto” µεν, αλλά όχι “de jure”. Υπογραµµίζει, ως εκ τούτου, ότι οι νοµισµατικές
σχέσεις µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας θα µπορούσαν να αποσαφηνισθούν και ότι η
Κοινότητα είναι διατεθειµένη να ανταποκριθεί ευνοϊκά στο αίτηµα που υπέβαλε η χώρα
αυτή, τον Ιούλιο του 2003, σχετικά µε τη σύναψη νοµισµατικής συµφωνίας.
∆εδοµένου ότι η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων (βλ.
άρθρο 7), θα αναλάβει αυτή να πληροφορήσει την Ανδόρα σχετικά µε την ετοιµότητα της
Κοινότητας να αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8.
Άρθρο 2
Οι αρχές που θεσπίζονται στα άρθρα 3 έως 6 πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη θέση που
θα λάβει ο εκπρόσωπος της Κοινότητας στις διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας για νοµισµατικά θέµατα.
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Άρθρο 3
Το άρθρο 3 ορίζει ότι η Κοινότητα δύναται να επιτρέψει στην Ανδόρα να χρησιµοποιεί το
ευρώ ως επίσηµο νόµισµα της χώρας και να εγκρίνει ως νόµιµο µέσο πληρωµής τα
τραπεζογραµµάτια ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών
και τα κέρµατα ευρώ που εκδίδουν τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Με τον
τρόπο αυτόν θα διασφαλιστεί ότι η Ανδόρα θα µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιεί το ευρώ
και να το υιοθετήσει ως επίσηµο νόµισµα της χώρας και ότι τα τραπεζογραµµάτια και τα
κέρµατα που θεωρούνται νόµιµο µέσο πληρωµής στην Κοινότητα, θα κυκλοφορούν, υπό το
ίδιο καθεστώς, στην Ανδόρα.
Άρθρο 4
Το άρθρο 4 ορίζει ότι η Ανδόρα οφείλει να δεσµευθεί ότι δεν θα εκδίδει τραπεζογραµµάτια,
κέρµατα ή νοµισµατικά υποκατάστατα εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στη συµφωνία.
Αυτό ισχύει όχι µόνον για τραπεζογραµµάτια, κέρµατα ή άλλα νοµισµατικά υποκατάστατα
εκφρασµένα σε ευρώ αλλά και για κάθε είδους τραπεζογραµµάτια, κέρµατα και νοµισµατικά
υποκατάστατα, ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο εκφράζονται. Θα εξετασθεί η
δυνατότητα της Ανδόρας να συνεχίσει να εκδίδει χρυσά και αργυρά συλλεκτικά κέρµατα
εκφρασµένα σε diner.
Άρθρο 5
Σκοπός της πρώτης παραγράφου είναι να εξασφαλισθεί ότι θα εφαρµόζονται στην Ανδόρα οι
κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, όπως οι κανόνες
που διέπουν την άσκηση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, την ανταλλαγή
τραπεζογραµµατίων που έχουν υποστεί φθορές και την αναπαραγωγή τραπεζογραµµατίων
και κερµάτων.
Η δεύτερη παράγραφος ορίζει ότι η Ανδόρα οφείλει να αναλάβει τη δέσµευση να
συνεργάζεται στενά µε την Κοινότητα και να υιοθετεί κοινοτικούς κανόνες που αποβλέπουν
στην προστασία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ από την απάτη και την
παραχάραξη. Αυτό αφορά, µεταξύ άλλων, την ανταλλαγή τεχνικών και στατιστικών
δεδοµένων όσον αφορά πλαστά τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, καθώς και την ανταλλαγή
επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών. Η Ανδόρα
οφείλει να εξασφαλίσει την επιβολή ικανών κυρώσεων κατά της απάτης, της παραχάραξης
και της παραποίησης τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ.
Άρθρο 6
Ενόψει της δηµιουργίας παρόµοιων, σε γενικές γραµµές, συνθηκών για όλα τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν σε ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται
εντός ή εκτός της ζώνης του ευρώ, το άρθρο 6 τονίζει την ανάγκη για µια συµφωνία η οποία
θα περιλαµβάνει όλα τα συναφή στοιχεία της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά τον
τραπεζικό και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και, ιδίως, τη δραστηριότητα και την εποπτεία
όλων των ενεχόµενων ιδρυµάτων. Η συµφωνία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη συναφή
κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης µέσων πληρωµής πλην των
µετρητών και την υποβολή στατιστικών στοιχείων.
Το άρθρο 6 ορίζει, επίσης, ότι η Κοινότητα δύναται να επιτρέψει σε πιστωτικά ιδρύµατα,
εγκατεστηµένα στην Ανδόρα, να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών και
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διακανονισµού της ζώνης του ευρώ υπό όρους οι οποίοι θα προσδιορισθούν µε ρητή
συµφωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σκοπός της διάταξης αυτής δεν είναι να
καταστεί δυνατή η επιβολή υποχρέωσης στο ΕΣΚΤ να χορηγήσει πρόσβαση στα συστήµατα
πληρωµών του ΕΣΚΤ. Πρόσβαση χορηγείται µόνον µε συµφωνία των ΕΚΤ/ΕΣΚΤ. Ωστόσο,
πρέπει να προσδιορισθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιας πρόσβασης
στην ίδια τη νοµισµατική συµφωνία.
Άρθρο 7
Το άρθρο 7 προτείνει να διεξάγει η Επιτροπή διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα και,
ενδεχοµένως, να συνάψει συµφωνία εξ ονόµατος της Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το
Συµβούλιο κάνει χρήση της εξουσίας που έχει βάσει του άρθρου 111 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τον καθορισµό της µεθόδευσης των διαπραγµατεύσεων και της
σύναψης συµφωνιών για νοµισµατικά ή συναλλαγµατικά θέµατα. Ορίζεται ότι η Ισπανία και
η Γαλλία θα συµµετάσχουν πλήρως στις διαπραγµατεύσεις. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι πολλές πτυχές της εν λόγω συµφωνίας αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα
συµµετάσχει και αυτή πλήρως στις διαπραγµατεύσεις για θέµατα που εµπίπτουν στους τοµείς
ευθύνης της.
Άρθρο 8
Το άρθρο 8 ορίζει ότι η έναρξη και η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων για νοµισµατικά
θέµατα εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων από την Ανδόρα, ιδίως
όσον αφορά την ικανοποιητική πρόοδο στο θέµα της µονογράφησης και της σύναψης
συµφωνίας για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας.
Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο θα αποφασίσει, βάσει σύστασης της Επιτροπής, αν πληρούνται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη νοµισµατική
συµφωνία. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις µπορούν να ανασταλούν εάν η Ανδόρα δεν
επικυρώσει τη συµφωνία για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων.
Άρθρο 9
Πριν τη σύναψη της συµφωνίας, η Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο συµφωνίας στην
Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή για γνωµοδότηση.
Το άρθρο 9 ορίζει ότι η Ισπανία ή η Γαλλία ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η
Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν την υποβολή του σχεδίου
συµφωνίας στο Συµβούλιο. Ελλείψει τέτοιου αιτήµατος, η Επιτροπή θα µπορεί να προβεί στη
σύναψη της συµφωνίας.
Άρθρο 10
Το άρθρο αυτό διευκρινίζει ότι η απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή. Η απόφαση αρχίζει
να ισχύει από τη στιγµή της κοινοποίησής της στην Επιτροπή.

5

2004/0046 (CNB)
Σύσταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί των
νοµισµατικών σχέσεων µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
111 παράγραφος 3,
τη σύσταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για
την εισαγωγή του ευρώ2, το ευρώ αντικατέστησε το νόµισµα κάθε συµµετέχοντος
κράτους µέλους, από 1ης Ιανουαρίου 1999.

(2)

Η Κοινότητα είναι αρµόδια, από την ίδια ηµεροµηνία, για νοµισµατικά και
συναλλαγµατικά θέµατα στα κράτη µέλη τα οποία υιοθέτησαν το ευρώ.

(3)

Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τον προσδιορισµό της µεθόδευσης των
διαπραγµατεύσεων και της σύναψης των συµφωνιών για νοµισµατικά ή
συναλλαγµατικά θέµατα.

(4)

Η Κοινότητα έχει συνάψει νοµισµατικές συµφωνίες µε το Μονακό3, την Πόλη του
Βατικανού4 και τον Άγιο Μαρίνο5. Οι εν λόγω χώρες είχαν συνάψει παλαιότερα
νοµισµατικές συµφωνίες µε τη Γαλλία ή µε την Ιταλία, πριν την εισαγωγή του ευρώ.

(5)

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας («Ανδόρα») δεν διαθέτει επίσηµο νόµισµα ούτε έχει
συνάψει νοµισµατική συµφωνία µε κανένα κράτος µέλος και καµία τρίτη χώρα. Τα
ισπανικά και γαλλικά τραπεζογραµµάτια και κέρµατα αρχικά χρησιµοποιούνταν de
facto στην Ανδόρα και αντικαταστάθηκαν από τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα
ευρώ, από 1ης Ιανουαρίου 2002.

(6)

Στις 15 Ιουλίου 2003, η Ανδόρα ζήτησε επίσηµα τη σύναψη νοµισµατικής συµφωνίας
µε την Κοινότητα.
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(7)

Λαµβάνοντας υπόψη τους στενούς οικονοµικούς δεσµούς της Ανδόρας µε την
Κοινότητα, µια συµφωνία µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας δέον να περιλαµβάνει
διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, το νοµικό
καθεστώς του ευρώ στην Ανδόρα, καθώς και την πρόσβαση στα συστήµατα
πληρωµών της ζώνης του ευρώ. ∆εδοµένου ότι το ευρώ ήδη χρησιµοποιείται στην
Ανδόρα, πρέπει να συµφωνηθεί ότι η Ανδόρα θα χρησιµοποιεί το ευρώ ως επίσηµο
νόµισµα και ότι θα υπαγάγει στο καθεστώς νόµιµου µέσου πληρωµής τα
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών και τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

(8)

Η ανακήρυξη του ευρώ σε επίσηµο νόµισµα της Ανδόρας δεν της παρέχει κανένα
δικαίωµα να εκδίδει τραπεζογραµµάτια ή κέρµατα είτε σε ευρώ είτε σε άλλο νόµισµα
ούτε να εκδίδει νοµισµατικά υποκατάστατα εκτός εάν η νοµισµατική συµφωνία
περιλαµβάνει ρητές διατάξεις προς τούτο. Η Ανδόρα, επί του παρόντος, εκδίδει
συλλεκτικά κέρµατα σε diner και θα εξετασθεί η δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής
αυτής.

(9)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλίσει η Ανδόρα ότι ισχύουν στο έδαφός της οι κοινοτικοί
κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ. Τα
τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ πρέπει να έχουν τη δέουσα προστασία κατά
της απάτης και της παραχάραξης. Εξίσου σηµαντικό είναι να λάβει η Ανδόρα όλα τα
απαραίτητα µέτρα και να συνεργάζεται µε την Κοινότητα στον τοµέα αυτόν.

(10)

Η Ανδόρα πρέπει να αναλάβει τη δέσµευση να εφαρµόσει όλα τα συναφή µέτρα που
αποτελούν µέρος του κοινοτικού πλαισίου για τη ρύθµιση του τραπεζικού και του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, περιλαµβανοµένης της πρόληψης της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της πρόληψης της απάτης και της
παραχάραξης µέσων πληρωµής πλην των µετρητών και των υποχρεώσεων υποβολής
στατιστικών στοιχείων. Η εφαρµογή µέτρων του τύπου αυτού θα συµβάλει, µεταξύ
άλλων, στη δηµιουργία συγκρίσιµων και δίκαιων συνθηκών µεταξύ των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και εκείνων που
βρίσκονται στην Ανδόρα.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να
διεξάγουν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
βρίσκονται σε τρίτες χώρες. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες µπορούν, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να επιτρέπουν
στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τρίτων χωρών την πρόσβαση στα δικά τους
συστήµατα πληρωµών. H συµφωνία µεταξύ Κοινότητας και Ανδόρας δεν πρέπει να
επιβάλλει υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε εθνική
κεντρική τράπεζα.

(12)

Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να διεξάγει διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα.
Οι γειτονικές χώρες της Ανδόρας, Ισπανία και Γαλλία, πρέπει να συµµετάσχουν
πλήρως στις διαπραγµατεύσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να
συµµετάσχει πλήρως σε ό,τι αφορά τον τοµέα ευθύνης της.

(13)

Η παρούσα απόφαση καλύπτει αποκλειστικά τη συµφωνία που θα συναφθεί µεταξύ
Ανδόρας και Κοινότητας για νοµισµατικά θέµατα, αποκλείοντας άλλα θέµατα τα
οποία πρέπει να τακτοποιηθούν µε χωριστές συµφωνίες. Η Ανδόρα κλήθηκε να
συµφωνήσει ως προς τη λήψη ισοδύναµων µέτρων σε ορισµένους τοµείς, ιδίως όσον
αφορά στη φορολόγηση των, υπό µορφή τόκων, εσόδων από αποταµιεύσεις. Το
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Συµβούλιο θα εξετάσει, βάσει της προόδου των διαπραγµατεύσεων και της
µονογράφησης της συµφωνίας για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων, καθώς και µε
βάση σύσταση της Επιτροπής, αν πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την
έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τη νοµισµατική συµφωνία.
(14)

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει το σχέδιο συµφωνίας στην Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή προς γνωµοδότηση. Το σχέδιο συµφωνίας πρέπει, επίσης,
να υποβληθεί στο Συµβούλιο εφόσον η Γαλλία ή η Ισπανία, ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, ή η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή το θεωρήσουν αναγκαίο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η Επιτροπή ενηµερώνει το Πριγκιπάτο της Ανδόρας σχετικά µε την ετοιµότητα της
Κοινότητας να συνάψει το νωρίτερο δυνατό συµφωνία µε την Ανδόρα για νοµισµατικά
θέµατα και προτείνει τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων προς τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 2
Η θέση την οποία πρόκειται να λάβει η Κοινότητα στις διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα για
συµφωνία σχετικά µε τα θέµατα τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, θα βασίζεται στις αρχές
που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 6.
Άρθρο 3
1.

Η Ανδόρα επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το ευρώ ως επίσηµο νόµισµα.

2.

Η Ανδόρα επιτρέπεται να υπαγάγει τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, στο
καθεστώς του νόµιµου µέσου πληρωµής.
Άρθρο 4

1.

Η Ανδόρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να µην εκδώσει τραπεζογραµµάτια, κέρµατα ή
νοµισµατικά υποκατάστατα οιουδήποτε είδους, εκτός εάν οι προϋποθέσεις για µια
τέτοια έκδοση συµφωνηθούν µε την Κοινότητα.

2.

Ωστόσο, θα εξετασθεί η δυνατότητα της Ανδόρας να συνεχίσει να εκδίδει χρυσά και
αργυρά συλλεκτικά κέρµατα εκφρασµένα σε diner.
Άρθρο 5

1.

Η Ανδόρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να συµµορφώνεται µε τους κοινοτικούς
κανόνες όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ.

2.

Η Ανδόρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να συνεργάζεται στενά µε την Κοινότητα όσον
αφορά την προστασία των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ κατά της απάτης
και της παραχάραξης και να θεσπίσει κανόνες εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας
στον τοµέα αυτόν.
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Άρθρο 6
1.

Η Ανδόρα αναλαµβάνει τη δέσµευση να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, είτε µε
ισοδύναµες ενέργειες είτε µε άµεση µεταφορά νοµοθεσίας, για την εφαρµογή όλης
της συναφούς κοινοτικής νοµοθεσίας στον τραπεζικό και τον χρηµατοπιστωτικό
τοµέα, ιδίως της νοµοθεσίας η οποία αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των
υπόψη ιδρυµάτων, καθώς και την εφαρµογή όλης της συναφούς κοινοτικής
νοµοθεσίας περί πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, πρόληψης της απάτης και παραχάραξης µέσων πληρωµής πλην των
µετρητών και περί υποχρεώσεων ανταλλαγής πληροφοριών και υποβολής
στατιστικών στοιχείων.

2.

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που βρίσκονται στο έδαφος της Ανδόρας µπορούν
να έχουν πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού εντός της ζώνης
ευρώ, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες θα περιλαµβάνονται στη συµφωνία
περί νοµισµατικών θεµάτων και θα προσδιορισθούν σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Άρθρο 7

Η Επιτροπή θα διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις µε την Ανδόρα για τα θέµατα που αναφέρονται
στα άρθρα 3 έως 6, εξ ονόµατος της Κοινότητας. Η Ισπανία και η Γαλλία θα συµµετάσχουν
πλήρως στις διαπραγµατεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συµµετάσχει πλήρως
στις διαπραγµατεύσεις που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της.
Άρθρο 8
Οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας για νοµισµατικά θέµατα θα αρχίσουν µόλις
το Συµβούλιο αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής, ότι
πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων.
Μέρος των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί η προηγούµενη µονογράφηση, από αµφότερα τα
µέρη, της συµφωνίας για την φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις, καθώς και η δέσµευση της Ανδόρας να υπογράψει µια τέτοια συµφωνία εντός
προθεσµίας την οποία θα συµφωνήσει µε την Κοινότητα.
Σε περίπτωση που η συµφωνία για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων δεν υπογραφεί από
την Ανδόρα εντός της προθεσµίας, οι διαπραγµατεύσεις για τη νοµισµατική συµφωνία θα
ανασταλούν µέχρι τη σύναψη της συµφωνίας.
Άρθρο 9
Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο συµφωνίας στην Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή
προς γνωµοδότηση.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συνάψει τη συµφωνία εξ ονόµατος της Κοινότητας, εκτός
εάν η Ισπανία ή η Γαλλία ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή θεωρήσουν ότι η συµφωνία πρέπει να υποβληθεί στο Συµβούλιο.
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Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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