ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ*
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ,
ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ΣΥΜΦΩNΗΣΑN τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑIΟ I

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
Άρθρο 1
Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών
1.1.
Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής καλούµενο ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (εφεξής καλούµενη ΕΚΤ) ιδρύονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας Συνθήκης,
εκτελούν δε τις λειτουργίες τους και ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας Συνθήκης και του παρόντος καταστατικού.
1.2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, το ΕΣΚΤ αποτελείται από την
ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών (καλούµενες στο εξής εθνικές κεντρικές τράπεζες). Το
Institut Monétaire Luxembourgeois θα είναι η κεντρική τράπεζα του Λουξεµβούργου.
ΚΕΦΑΛΑIΟ II

ΣΤΟΧΟI ΚΑI ΚΑΘΗΚΟNΤΑ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
Άρθρο 2
Στόχοι
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, ο πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η
διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, το
ΕΣΚΤ στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Κοινότητα προκειµένου να συµβάλλει στην
υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Συνθήκης. Το ΕΣΚΤ
ενεργεί σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την
αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, και σύµφωνα µε τις αρχές που εξαγγέλλονται στο άρθρο 4 της
παρούσας Συνθήκης.
Άρθρο 3
Καθήκοντα
3.1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 της παρούσας Συνθήκης, τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ
είναι:
— να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας,
— να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111 της παρούσας Συνθήκης,

*
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Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βλέπε επίσης ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 68.
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— να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών µελών,
— να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών.
3.2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 3 της παρούσας Συνθήκης, η τρίτη περίπτωση του άρθρου
3.1 δεν θίγει την εκ µέρους των κυβερνήσεων των κρατών µελών κατοχή και διαχείριση των τρεχόντων
ταµειακών υπολοίπων σε συνάλλαγµα.
3.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 5 της παρούσας Συνθήκης, το ΕΣΚΤ συµβάλλει στην εκ
µέρους των αρµόδιων αρχών οµαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Άρθρο 4
Συµβουλευτικές λειτουργίες
Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 4 της παρούσας Συνθήκης:
α) Η γνώµη της ΕΚΤ ζητείται:
— για κάθε προτεινόµενη κοινοτική πράξη που εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της,
— από τις εθνικές αρχές για κάθε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης που εµπίπτει στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων της, εντός όµως των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Συµβούλιο µε τη
διαδικασία του άρθρου 42·
β) η ΕΚΤ µπορεί να διατυπώνει γνώµες προς τα κατάλληλα κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς ή τις εθνικές
αρχές για θέµατα του πεδίου των αρµοδιοτήτων της.
Άρθρο 5
Συλλογή στατιστικών πληροφοριών
5.1.
Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ, µε τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές είτε
απευθείας από οικονοµικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε τα κοινοτικά όργανα ή
οργανισµούς και µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή τρίτων χωρών και µε διεθνείς οργανισµούς.
5.2.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτελούν, στο βαθµό που είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που
αναφέρονται στο άρθρο 5.1.
5.3.
Η ΕΚΤ προωθεί την εναρµόνιση, όπου είναι αναγκαίο, των κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη
συλλογή, επεξεργασία και διανοµή των στατιστικών στοιχείων στους τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων της.
5.4.
Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42, ορίζει τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες, το καθεστώς απορρήτου και τις κατάλληλες διατάξεις επιβολής
κυρώσεων.
Άρθρο 6
∆ιεθνής συνεργασία
6.1.
Στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας σχετικά µε τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ
αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ.
6.2.
Η ΕΚΤ και, µε την έγκρισή της, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να συµµετέχουν σε διεθνείς
νοµισµατικούς οργανισµούς.
6.3.
Οι διατάξεις του άρθρου 6.1 και 6.2 ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 111
παράγραφος 4 της παρούσας Συνθήκης.
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ΚΕΦΑΛΑIΟ III

ΟΡΓΑNΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
Άρθρο 7
Ανεξαρτησία
Σύµφωνα µε το άρθρο 108 της παρούσας Συνθήκης, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των
καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συνθήκη και το παρόν καταστατικό, ούτε η
ΕΚΤ ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα µέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων των εν λόγω
οργανισµών, ζητά ή δέχεται υποδείξεις από κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς, από οποιαδήποτε κυβέρνηση
κράτους µέλους ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισµό. Τα κοινοτικά όργανα ή οργανισµοί, καθώς και οι
κυβερνήσεις των κρατών µελών αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να µην
επιδιώκουν να επηρεάζουν τα µέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών
τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 8
Γενική αρχή
Το ΕΣΚΤ διοικείται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ.
Άρθρο 9
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
9.1.
Η ΕΚΤ, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 2 της παρούσας Συνθήκης, έχει νοµική
προσωπικότητα, έχει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νοµικά
πρόσωπα από το δίκαιο του κράτους µέλους. Η ΕΚΤ µπορεί ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή ή ακίνητη
περιουσία και να είναι διάδικος.
9.2.
Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι η αποστολή που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 105
παράγραφοι 2, 3 και 5 της παρούσας Συνθήκης εκτελείται είτε µε δικές της ενέργειες σύµφωνα µε το παρόν
καταστατικό είτε µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών σύµφωνα µε το άρθρο 12.1 και το άρθρο 14.
9.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 3 της παρούσας Συνθήκης, τα όργανα λήψεως αποφάσεων
της ΕΚΤ είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 10
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
10.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
απαρτίζεται από τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
10.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10.3, µόνο τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρίστανται
αυτοπροσώπως έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, ο εσωτερικός
κανονισµός που αναφέρεται στο άρθρο 12.3 µπορεί να ορίζει ότι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν
να ψηφίζουν µέσω τηλεσύσκεψης. Ο κανονισµός αυτός προβλέπει επίσης ότι εάν µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κωλύεται να ψηφίσει επί µακρό χρονικό διάστηµα µπορεί να ορίσει αναπληρωτή για να τον
αντικαθιστά ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10.3 και του άρθρου 11.3, κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Προκειµένου να γίνει ψηφοφορία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των µελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία οι αποφάσεις
µπορούν να λαµβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόµενη απαρτία.
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10.3. Για κάθε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει των άρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51, οι ψήφοι στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο σταθµίζονται σύµφωνα µε την κατανοµή του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της ΕΚΤ
µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, ενώ οι ψήφοι των µελών της Eκτελεστικής Eπιτροπής έχουν
µηδενική στάθµιση. Μία απόφαση λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία εφόσον οι υπέρ αυτής ψήφοι
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της ΕΚΤ και αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον τους µισούς µεριδιούχους. Αν ένας διοικητής αδυνατεί να είναι παρών, µπορεί να ορίζει
αναπληρωτή ο οποίος θα συµµετέχει στη σταθµισµένη ψηφοφορία.
10.4. Οι εργασίες των συνεδριάσεων είναι µυστικές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να
δηµοσιεύσει το αποτέλεσµα των συσκέψεών του.
10.5.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.
Άρθρο 11
Η Εκτελεστική Επιτροπή

11.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας Συνθήκης, η Εκτελεστική
Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη.
Τα µέλη ασκούν τα καθήκοντά τους σε βάση πλήρους απασχόλησης. Κανένα µέλος δεν αναλαµβάνει
οιαδήποτε άλλη απασχόληση, επικερδή ή µη, εκτός εάν κατ' εξαίρεση του δοθεί η άδεια από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
11.2. Σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας Συνθήκης, ο πρόεδρος, ο
αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται µε κοινή συµφωνία των
κυβερνήσεων των κρατών µελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, κατά σύσταση του
Συµβουλίου το οποίο προηγουµένως διαβουλεύεται µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε νοµισµατικά ή
τραπεζικά θέµατα.
Η θητεία τους είναι οκταετής και µη ανανεώσιµη.
Μόνο υπήκοοι κράτους µέλους µπορούν να γίνονται µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
11.3. Οι όροι απασχόλησης των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, και ιδίως οι αποδοχές, συντάξεις και
λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές παροχές τους περιλαµβάνονται σε συµβάσεις που συνάπτονται µε την ΕΚΤ
και καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση επιτροπής απαρτιζόµενης από τρία µέλη
τα οποία διορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και από τρία µέλη που διορίζει το Συµβούλιο. Τα µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωµα ψήφου για θέµατα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
11.4. Εάν ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωµα, το ∆ικαστήριο µπορεί, αιτήσει του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του.
11.5. Κάθε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που παρίσταται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις έχει
δικαίωµα ψήφου και διαθέτει, για το σκοπό αυτό, µία ψήφο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται
διαφορετικά, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των ψήφων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι διατάξεις για την ψηφοφορία καθορίζονται στον
εσωτερικό κανονισµό που αναφέρεται στο άρθρο 12.3.
11.6.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα τρέχοντα θέµατα της ΕΚΤ.

11.7. Οι κενές θέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή πληρούνται µε το διορισµό νέων µελών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11.2.
Άρθρο 12
Καθήκοντα των οργάνων λήψεως αποφάσεων
12.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και λαµβάνει τις αναγκαίες
αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο ΕΣΚΤ σύµφωνα µε την παρούσα
Συνθήκη και το παρόν καταστατικό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τη νοµισµατική πολιτική της
Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, αποφάσεων σχετικών µε ενδιάµεσους νοµισµατικούς
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στόχους, βασικά επιτόκια και προσφορά διαθεσίµων στο ΕΣΚΤ, και χαράζει τις απαραίτητες κατευθυντήριες
γραµµές για την εκτέλεσή τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή τη νοµισµατική πολιτική σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες
γραµµές και τις αποφάσεις που θεσπίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ενεργώντας έτσι, η Εκτελεστική
Επιτροπή δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει ορισµένες εξουσίες στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Εφόσον κρίνεται δυνατόν και εύλογο και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η ΕΚΤ
προσφεύγει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες για την εκτέλεση των πράξεων που υπάγονται στα καθήκοντα
του ΕΣΚΤ.
12.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την προετοιµασία των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
12.3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος καθορίζει την εσωτερική
οργάνωση της ΕΚΤ και των οργάνων λήψεως αποφάσεων.
12.4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τις συµβουλευτικές λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 4.

12.5.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.
Άρθρο 13
Ο πρόεδρος

13.1. Ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.
13.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπός του που ορίζει εκπροσωπεί την
ΕΚΤ προς τα έξω.
Άρθρο 14
Εθνικές κεντρικές τράπεζες
14.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 109 της παρούσας Συνθήκης, κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει, το αργότερο
µέχρι την ηµεροµηνία ίδρυσης του ΕΣΚΤ, ότι η εθνική του νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του
καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, συµβιβάζεται µε την παρούσα Συνθήκη και το παρόν
καταστατικό.
14.2. Τα καταστατικά των εθνικών κεντρικών τραπεζών προβλέπουν ειδικότερα ότι η θητεία του διοικητή
εθνικής κεντρικής τράπεζας δεν είναι µικρότερη από πέντε έτη.
Ο διοικητής µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µόνο εάν δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα. Σχετική απόφαση
µπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου από τον ενδιαφερόµενο διοικητή ή από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, λόγω παράβασης της παρούσας Συνθήκης ή κανόνα δικαίου σχετικού µε την εφαρµογή της. Η
διαδικασία κινείται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της στον
προσφεύγοντα, ή ελλείψει των ανωτέρω, από την ηµέρα που ο προσφεύγων έλαβε γνώση, ανάλογα µε την
περίπτωση.
14.3. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ΕΣΚΤ και ενεργούν σύµφωνα µε
τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της ΕΚΤ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για
να διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της ΕΚΤ και απαιτεί να της
παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία.
14.4. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να εκτελούν και λειτουργίες άλλες από εκείνες που
καθορίζονται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφανθεί, µε πλειοψηφία δύο
τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Οι εν
λόγω λειτουργίες εκτελούνται υπ' ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν θεωρούνται ότι
αποτελούν µέρος των λειτουργιών του ΕΣΚΤ.
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Άρθρο 15
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
15.1. Η ΕΚΤ συντάσσει και δηµοσιεύει εκθέσεις για τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ τουλάχιστον κάθε
τρίµηνο.
15.2.

Κάθε εβδοµάδα δηµοσιεύεται ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του ΕΣΚΤ.

15.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 3 της παρούσας Συνθήκης, η ΕΚΤ απευθύνει ετήσια έκθεση
για τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη νοµισµατική πολιτική του προηγούµενου και του τρέχοντος έτους
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
15.4. Οι εκθέσεις και καταστάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατίθενται δωρεάν στα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Άρθρο 16
Τραπεζογραµµάτια
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το
αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων µέσα στην Κοινότητα. Η ΕΚΤ και οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραµµάτια. Τα τραπεζογραµµάτια που
εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα µόνα τραπεζογραµµάτια που θα
αποτελούν νόµιµο χρήµα µέσα στην Κοινότητα.
Η ΕΚΤ σέβεται κατά το δυνατόν τις υπάρχουσες πρακτικές σχετικά µε την έκδοση και την όψη των
τραπεζογραµµατίων.
ΚΕΦΑΛΑIΟ IV

NΟΜIΣΜΑΤIΚΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΕΣ ΚΑI ΕΡΓΑΣIΕΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
Άρθρο 17
Λογαριασµοί στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
Για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να ανοίγουν
λογαριασµούς υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων, δηµόσιων οργανισµών και άλλων φορέων της αγοράς, και να
δέχονται περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων τίτλων υπό µορφήν λογιστικής εγγραφής, ως ασφάλεια.
Άρθρο 18
Πράξεις ανοικτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες
18.1. Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ και την εκτέλεση των καθηκόντων του, η ΕΚΤ και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες µπορούν:
— να συναλλάσσονται στις χρηµαταγορές, αγοράζοντας και πωλώντας είτε µε οριστικές πράξεις (άµεσης και
προθεσµιακής εκτελέσεως) είτε µε σύµφωνο επαναγοράς, είτε δανείζοντας και δανειζόµενες απαιτήσεις και
διαπραγµατεύσιµους τίτλους, εκφρασµένους σε κοινοτικά ή µη κοινοτικά νοµίσµατα, καθώς και πολύτιµα
µέταλλα,
— να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις µε πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς της
αγοράς, µε επαρκή ασφάλεια προκειµένου για δάνεια.
18.2. Η ΕΚΤ καθορίζει τις γενικές αρχές για πράξεις ανοικτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες που
διενεργούνται από την ίδια ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, περιλαµβανοµένης της ανακοινώσεως των όρων
υπό τους οποίους δέχονται να µετάσχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους.
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Άρθρο 19
Υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά
19.1. Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 2, η ΕΚΤ µπορεί να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα που
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη την υποχρέωση της διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών σε
λογαριασµούς τους στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στα πλαίσια των στόχων της νοµισµατικής
πολιτικής. Οι κανόνες υπολογισµού και προσδιορισµού των ελαχίστων υποχρεωτικών αποθεµατικών
µπορούν να ορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η ΕΚΤ
έχει την εξουσία να επιβάλλει επιτόκια ποινής και άλλες κυρώσεις µε ανάλογο αποτέλεσµα.
19.2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42,
ορίζει τη βάση για τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεµατικά και τις µέγιστες επιτρεπόµενες αναλογίες µεταξύ
των αποθεµατικών αυτών και της βάσης τους, καθώς και τις κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης.
Άρθρο 20
Λοιπά µέσα νοµισµατικού ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, µε πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, τη χρησιµοποίηση
και άλλων λειτουργικών µεθόδων νοµισµατικού ελέγχου τις οποίες κρίνει κατάλληλες σύµφωνα µε το άρθρο
2.
Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42, καθορίζει την εµβέλεια των µεθόδων αυτών, εάν
µε αυτές επιβάλλονται υποχρεώσεις σε τρίτους.
Άρθρο 21
Συναλλαγές µε δηµόσιους φορείς
21.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 101 της παρούσας Συνθήκης, απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή
οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
υπέρ κοινοτικών οργάνων ή οργανισµών, κεντρικών διοικήσεων, περιφερειακών, τοπικών ή άλλων δηµόσιων
αρχών, άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων των κρατών µελών· απαγορεύεται
επίσης να αγοράζουν απευθείας χρεόγραφα από τους οργανισµούς ή φορείς αυτούς η ΕΚΤ ή οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες.
21.2. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να ενεργούν ως δηµοσιονοµικοί αντιπρόσωποι
των οργάνων και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
21.3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα που ανήκουν στο δηµόσιο,
στα οποία οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ επιφυλάσσουν την ίδια µεταχείριση όπως και στα
ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα όσον αφορά την προσφορά διαθεσίµων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Άρθρο 22
Συστήµατα συµψηφισµού και πληρωµών
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ µπορεί να
θεσπίζει κανονισµούς µε σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων συµψηφισµού και
πληρωµών, εντός της Κοινότητας και µε άλλες χώρες.
Άρθρο 23
Εξωτερικές σχέσεις
Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν:
— να συνάπτουν σχέσεις µε κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε άλλες χώρες και, όπου
ενδείκνυται, µε διεθνείς οργανισµούς,
— να αποκτούν και να πωλούν, είτε µε άµεση είτε µε προθεσµιακή εκτέλεση, παντός τύπου περιουσιακά
στοιχεία σε συνάλλαγµα και πολύτιµα µέταλλα. Ο όρος περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγµα
περιλαµβάνει τίτλους και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκφρασµένο στο νόµισµα οποιασδήποτε
χώρας ή σε λογιστικές µονάδες, σε οποιαδήποτε µορφή και αν κατέχονται,
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— να κατέχουν και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
— να διεξάγουν παντός τύπου τραπεζικές συναλλαγές µε τρίτες χώρες και µε διεθνείς οργανισµούς,
περιλαµβανοµένων των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων.
Άρθρο 24
Άλλες πράξεις
Πέρα από τις πράξεις που απορρέουν από τα καθήκοντά τους, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
µπορούν να διενεργούν πράξεις για τους διοικητικούς τους σκοπούς ή για το προσωπικό τους.
ΚΕΦΑΛΑIΟ V

ΠΡΟΛΗΠΤIΚΗ ΕΠΟΠΤΕIΑ
Άρθρο 25
Προληπτική εποπτεία
25.1. Η ΕΚΤ δύναται να παρέχει συµβουλές και να δίνει τη γνώµη της την οποία της ζητούν το Συµβούλιο,
η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών σχετικά µε την εµβέλεια και εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας που αφορά την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
25.2. Σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 105 παράγραφος 6 της παρούσας
Συνθήκης, η ΕΚΤ µπορεί να εκτελεί ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
ΚΕΦΑΛΑIΟ VI

ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟNΟΜIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ
Άρθρο 26
Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί
26.1. Το οικονοµικό έτος της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών αρχίζει την πρώτη ηµέρα του
Iανουαρίου και τελειώνει την τελευταία ηµέρα του ∆εκεµβρίου.
26.2. Οι ετήσιοι λογαριασµοί της ΕΚΤ καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τις
αρχές που έχει θέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι λογαριασµοί εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και ακολούθως δηµοσιεύονται.
26.3. Για αναλυτικούς και λειτουργικούς σκοπούς, η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει ενοποιηµένο
ισολογισµό του ΕΣΚΤ, ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εθνικών
κεντρικών τραπεζών που υπάγονται σ' αυτό.
26.4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει τους αναγκαίους κανόνες
για την τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις πράξεις των
εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Άρθρο 27
Λογιστικός έλεγχος
27.1. Οι λογαριασµοί της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από ανεξάρτητους
εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνει το Συµβούλιο. Οι
ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασµούς της ΕΚΤ και
των εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε τις συναλλαγές τους.
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27.2. Οι διατάξεις του άρθρου 248 της παρούσας Συνθήκης έχουν εφαρµογή µόνο στην εξέταση της
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ.
Άρθρο 28
Κεφάλαιο της ΕΚΤ
28.1. Το κεφάλαιο της ΕΚΤ, που καθίσταται λειτουργικό κατά την ίδρυσή της, ανέρχεται σε 5
δισεκατοµµύρια ECU. Το κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται κατά ποσά τα οποία αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µε την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 10.3, εντός των ορίων και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του άρθρου 42.
28.2. Μόνοι εγγεγραµµένοι µεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ είναι οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες. Η εγγραφή στο κεφάλαιο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κλείδα κατανοµής που καθορίζεται
από το άρθρο 29.
28.3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο
10.3, καθορίζει το εκάστοτε ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου.
28.4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28.5, τα µερίδια των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο εγγεγραµµένο
κεφάλαιο της ΕΚΤ δεν µεταβιβάζονται ούτε ενεχυριάζονται ούτε κατάσχονται.
28.5. Αν η κλείδα κατανοµής που αναφέρεται στο άρθρο 29 προσαρµοστεί, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
µεταβιβάζουν µεταξύ τους τόσα µερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανοµή
µεριδίων κεφαλαίου αντιστοιχεί στην προσαρµοσµένη κλείδα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τις
λεπτοµερείς διατάξεις για τις µεταβιβάσεις αυτές.
Άρθρο 29
Κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο
29.1. Η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα καθοριστεί όταν ιδρυθούν το ΕΣΚΤ
και η ΕΚΤ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 123 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης. Σε κάθε
εθνική κεντρική τράπεζα, αποδίδεται στάθµιση σ' αυτήν την κλείδα η οποία ισούται µε το άθροισµα:
— του 50 % του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στον πληθυσµό της Κοινότητας κατά το
προτελευταίο έτος πριν από την ίδρυση του ΕΣΚΤ,
— του 50 % του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
Κοινότητας σε τιµές αγοράς όπως µετρήθηκε κατά την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου
έτους πριν από την ίδρυση του ΕΣΚΤ.
Τα ποσοστά στρογγυλεύονται στο αµέσως ανώτερο ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,05 %.
29.2. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου παρέχονται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες που εγκρίνει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του άρθρου 42.
29.3. Οι σταθµίσεις που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες αναπροσαρµόζονται ανά πενταετία
µετά την ίδρυση του ΕΣΚΤ, κατ' αναλογία µε τις διατάξεις του άρθρου 29.1. Η προσαρµοσµένη κλείδα
κατανοµής αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του εποµένου έτους.
29.4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει κάθε άλλο µέτρο που απαιτείται για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 30
Μεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων στην ΕΚΤ
30.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µεταβιβάζουν στην
ΕΚΤ συναλλαγµατικά διαθέσιµα, άλλα εκτός από νοµίσµατα των κρατών µελών, ECU, αποθεµατικές θέσεις
του ∆NΤ και ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, µέχρι ποσού ισοδυνάµου προς 50 δισεκατοµµύρια ECU. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για το ποσοστό που θα ζητήσει η ΕΚΤ να της καταβληθεί κατά την ίδρυσή
της και τα ποσά που θα ζητήσει σε µεταγενέστερες ηµεροµηνίες. Η ΕΚΤ έχει πλήρως το δικαίωµα να κατέχει
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και να διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα που της µεταβιβάζονται και να τα χρησιµοποιεί για τους
σκοπούς που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
30.2. Οι εισφορές κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας ορίζονται κατ' αναλογία µε το µερίδιο συµµετοχής της
στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
30.3. Κάθε εθνική κεντρική τράπεζα πιστώνεται από την ΕΚΤ µε µια απαίτηση ισοδύναµη προς την
εισφορά της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει το νόµισµα στο οποίο εκφράζονται οι εν λόγω απαιτήσεις
και την απόδοσή τους.
30.4. Η ΕΚΤ µπορεί να ζητήσει να της καταβληθούν συναλλαγµατικά διαθέσιµα πέραν του ορίου που
τίθεται στο άρθρο 30.1, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30.2, εντός των ορίων και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζει το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του άρθρου 42.
30.5. Η ΕΚΤ δικαιούται να κατέχει και να διαχειρίζεται αποθεµατικές θέσεις του ∆NΤ και ειδικά
τραβηκτικά δικαιώµατα και να φροντίζει για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων.
30.6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα άλλα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 31
Συναλλαγµατικά διαθέσιµα που κατέχονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
31.1. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επιτρέπεται να πραγµατοποιούν συναλλαγές σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους προς διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 23.
31.2. Όλες οι λοιπές πράξεις σε συναλλαγµατικά διαθέσιµα τα οποία παραµένουν στην κατοχή των
εθνικών κεντρικών τραπεζών µετά τις µεταβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 καθώς και οι συναλλαγές
των κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα, εφόσον
υπερβαίνουν ένα όριο που θα καθορισθεί στα πλαίσια του άρθρου 31.3, υπόκεινται στην έγκριση της ΕΚΤ,
προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέπεια µε τη νοµισµατική πολιτική και την πολιτική συναλλαγµατικών
ισοτιµιών της Κοινότητας.
31.3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό τη διευκόλυνση των εν λόγω
πράξεων.
Άρθρο 32
Κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών
32.1. Το εισόδηµα που συγκεντρώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής του ΕΣΚΤ (εφεξής ονοµαζόµενο νοµισµατικό εισόδηµα)
κατανέµεται κατά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
32.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32.3, το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε εθνικής κεντρικής
τράπεζας ισούται µε το ετήσιο εισόδηµα το οποίο της αποφέρουν τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην
κατοχή της έναντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις
καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού ταυτοποιούνται από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
32.3. Εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει, µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης, ότι οι δοµές του ισολογισµού των εθνικών κεντρικών τραπεζών δεν επιτρέπουν την
εφαρµογή του άρθρου 32.2, µπορεί να αποφασίσει, µε ειδική πλειοψηφία, ότι, κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 32.2, το νοµισµατικό εισόδηµα θα υπολογίζεται σύµφωνα µε µια εναλλακτική µέθοδο για περίοδο που
δεν θα υπερβαίνει την πενταετία.
32.4. Από το ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας αφαιρείται ποσό το
οποίο αντιστοιχεί µε τους τόκους που καταβάλλει η εν λόγω κεντρική τράπεζα επί των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 19.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει να αποζηµιώνει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για τις
δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται κατά την έκδοση των τραπεζογραµµατίων ή, σε έκτακτες περιπτώσεις, για
ειδικές ζηµίες που αφορούν πράξεις νοµισµατικής πολιτικής τις οποίες διενεργούν για λογαριασµό του
ΕΣΚΤ. Η αποζηµίωση καταβάλλεται υπό µορφή που κρίνεται κατάλληλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα
ποσά αυτά µπορούν να συµψηφίζονται µε το νοµισµατικό εισόδηµα των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
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32.5. Το συνολικό ποσό του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών κατανέµεται
µεταξύ τους κατ' αναλογία µε τα καταβεβληµένα µερίδια συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, µε την
επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 33.2.
32.6. Ο συµψηφισµός και ο διακανονισµός των υπολοίπων που προέρχονται από την κατανοµή του
νοµισµατικού εισοδήµατος πραγµατοποιούνται από την ΕΚΤ σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που
καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
32.7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα υπόλοιπα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Κατανοµή των καθαρών κερδών και ζηµιών της ΕΚΤ
33.1.

Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ µεταβιβάζονται µε την ακόλουθη σειρά:

α) ένα ποσό το οποίο καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20 % του
καθαρού κέρδους, µεταβιβάζεται στα γενικά αποθεµατικά µε ανώτατο όριο το 100 % του κεφαλαίου,
β) το υπόλοιπο καθαρό κέρδος διανέµεται µεταξύ των µεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ' αναλογία προς τα
καταβεβληµένα µερίδιά τους.
33.2. Σε περίπτωση ζηµίας της ΕΚΤ, η ζηµία αυτή µπορεί να καλυφθεί από το γενικό αποθεµατικό της
ΕΚΤ και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ, από το
νοµισµατικό εισόδηµα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, κατ' αναλογία και µέχρι το ύψος των ποσών που
κατανέµονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύµφωνα µε το άρθρο 32.5.
ΚΕΦΑΛΑIΟ VII

ΓΕNIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ
Άρθρο 34
Nοµικές πράξεις
34.1.

Σύµφωνα µε το άρθρο 110 της παρούσας Συνθήκης, η ΕΚΤ:

— εκδίδει κανονισµούς αναγκαίους προς εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 3.1 πρώτη
περίπτωση, στο άρθρο 19.1, στο άρθρο 22 ή στο άρθρο 25.2 καθώς και στις περιπτώσεις που θα
προβλεφθούν στις πράξεις του Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 42,
— λαµβάνει αποφάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο ΕΣΚΤ από την
παρούσα Συνθήκη και το παρόν καταστατικό,
— διατυπώνει συστάσεις και γνώµες,
34.2. Ο κανονισµός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος
Οι συστάσεις και γνώµες δεν δεσµεύουν.
Η απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα της τα µέρη για τους αποδέκτες της.
Τα άρθρα 253, 254 και 256 της παρούσας Συνθήκης εφαρµόζονται επί των κανονισµών και των αποφάσεων
που θεσπίζονται από την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ µπορεί να αποφασίσει να δηµοσιεύσει τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις γνώµες της.

12

EKT • Compendium • 2002

34.3. Εντός των ορίων και µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συµβούλιο µε τη διαδικασία του
άρθρου 42, η ΕΚΤ δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµα και περιοδικές χρηµατικές ποινές στις επιχειρήσεις
λόγω µη συµµόρφωσης µε υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισµούς ή τις αποφάσεις της.
Άρθρο 35
∆ικαστικός έλεγχος και συναφή θέµατα
35.1. Οι πράξεις ή παραλείψεις της ΕΚΤ υπόκεινται σε έλεγχο ή ερµηνεία από το ∆ικαστήριο στις
περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη. Η ΕΚΤ µπορεί να κινήσει
δικαστική διαδικασία στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη.
35.2. Οι διαφορές µεταξύ της ΕΚΤ, αφενός, και των πιστωτών και χρεοφειλετών της ή οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, αφετέρου, εκδικάζονται από τα αρµόδια εθνικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου.
35.3. Η ΕΚΤ υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 288 της παρούσας Συνθήκης.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ευθύνονται σύµφωνα µε το οικείο εθνικό τους δίκαιο.
35.4. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται δυνάµει διαιτητικής ρήτρας, περιλαµβανοµένης σε
σύµβαση δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει συναφθεί από την ΕΚΤ ή για λογαριασµό της.
35.5.

Η απόφαση της ΕΚΤ να προσφύγει στο ∆ικαστήριο λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

35.6. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για διαφορές που αφορούν την εκπλήρωση εκ µέρους µιας εθνικής
κεντρικής τράπεζας των υποχρεώσεών της δυνάµει του παρόντος καταστατικού. Αν η ΕΚΤ διαπιστώσει ότι
µια εθνική κεντρική τράπεζα έχει αθετήσει υποχρέωσή της δυνάµει του παρόντος καταστατικού, διατυπώνει
αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος αφού δώσει στην ενδιαφερόµενη εθνική κεντρική τράπεζα την
ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν η ενδιαφερόµενη εθνική κεντρική τράπεζα δεν συµµορφωθεί
µε τη γνώµη εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την ΕΚΤ, η ΕΚΤ µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο.
Άρθρο 36
Προσωπικό
36.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει τους όρους
απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ.
36.2. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για όλες τις διαφορές ανάµεσα στην ΕΚΤ και τους υπαλλήλους της
εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους όρους απασχόλησής τους.
Άρθρο 37
Έδρα
Η απόφαση ως προς τον τόπο της έδρας της ΕΚΤ θα ληφθεί πριν από το τέλος του 1992, µε κοινή συµφωνία
των κυβερνήσεων των κρατών µελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.
Άρθρο 38
Επαγγελµατικό απόρρητο
38.1. Τα µέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών
τραπεζών υποχρεούνται, ακόµη και όταν θα έχουν παύσει να ασκούν τα καθήκοντά τους, να µην
αποκαλύπτουν πληροφορίες οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του
επαγγελµατικού απορρήτου.
38.2. Τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που καλύπτονται από κοινοτική νοµοθεσία η οποία
επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου υπόκεινται στην εν λόγω νοµοθεσία.
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Άρθρο 39
∆ικαίωµα υπογραφής
Η ΕΚΤ δεσµεύεται νοµίµως έναντι τρίτων από τον πρόεδρο ή δύο µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή µε τις
υπογραφές δύο µελών του προσωπικού της ΕΚΤ, δεόντως εξουσιοδοτηµένων από τον πρόεδρο να
υπογράφουν εξ ονόµατος της ΕΚΤ.
Άρθρο 40*
Προνόµια και ασυλίες
Η ΕΚΤ απολαύει στην επικράτεια των κρατών µελών των αναγκαίων προνοµίων και ασυλιών για την
εκπλήρωση της αποστολής της, υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο περί προνοµίων και
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑIΟ VIII
ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ ΚΑI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ NΟΜΟΘΕΣIΑ
Άρθρο 41
Απλοποιηµένη διαδικασία τροποποίησης
41.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 5 της παρούσας Συνθήκης, τα άρθρα 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18,
19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 στοιχείο α) και 36 του παρόντος καταστατικού µπορούν να
τροποποιούνται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει είτε µε ειδική πλειοψηφία έπειτα από σύσταση της
ΕΚΤ και διαβούλευση µε την Επιτροπή, είτε µε οµοφωνία έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και
διαβούλευση µε την ΕΚΤ. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
41.2. Οι συστάσεις που διατυπώνει η ΕΚΤ δυνάµει του παρόντος άρθρου απαιτούν οµόφωνη απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 42
Συµπληρωµατική νοµοθεσία
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 6 της παρούσας Συνθήκης, αµέσως µετά την απόφαση για την
ηµεροµηνία έναρξης του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, το Συµβούλιο θεσπίζει
τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 και 34.3 του παρόντος
καταστατικού αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, είτε έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ, είτε έπειτα από σύσταση της ΕΚΤ και
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑIΟ IX

ΜΕΤΑΒΑΤIΚΕΣ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΟ ΕΣΚΤ
Άρθρο 43
Γενικές διατάξεις
43.1. Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης συνεπάγεται
ότι τα ακόλουθα άρθρα του παρόντος καταστατικού δεν δηµιουργούν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για το
κράτος µέλος µε παρέκκλιση: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 και
52.

*
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Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 ενότητα ΙΙΙ σηµείο 4) της Συνθήκης του Άµστερνταµ.
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43.2. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών µε παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου 122
παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης διατηρούν τις εξουσίες τους στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.
43.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 122 παράγραφος 4 της παρούσας Συνθήκης, µε τον όρο κράτη µέλη εννοείται
κράτη µέλη χωρίς παρέκκλιση στα εξής άρθρα του παρόντος καταστατικού: 3, 11.2, 19, 34.2 και 50.
43.4. Με τον όρο εθνικές κεντρικές τράπεζες εννοείται κεντρικές τράπεζες κρατών µελών χωρίς
παρέκκλιση στα εξής άρθρα του παρόντος καταστατικού: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31,
32, 33.2 και 52.
43.5. Με τον όρο µεριδιούχοι εννοούνται οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση στα
άρθρα 10.3 και 33.1.
43.6. Με τον όρο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ εννοείται κεφάλαιο της ΕΚΤ στο οποίο έχουν εγγραφεί
οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση στα άρθρα 10.3 και 30.2.
Άρθρο 44
Μεταβατικά καθήκοντα της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ αναλαµβάνει τα καθήκοντα του ΕNI που πρέπει να συνεχίσουν να ασκούνται κατά το τρίτο στάδιο
λόγω των παρεκκλίσεων που θα ισχύουν για ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.
Η ΕΚΤ παρέχει συµβουλές κατά την προετοιµασία της κατάργησης των παρεκκλίσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 122 της παρούσας Συνθήκης.
Άρθρο 45
Το γενικό συµβούλιο της ΕΚΤ
45.1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 107 παράγραφος 3 της παρούσας Συνθήκης, το γενικό συµβούλιο
συγκροτείται ως τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.
45.2. Το γενικό συµβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές
των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Τα λοιπά µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του γενικού συµβουλίου.
45.3. Οι αρµοδιότητες του γενικού συµβουλίου απαριθµούνται εξαντλητικά στο άρθρο 47 του παρόντος
καταστατικού.
Άρθρο 46
Εσωτερικός κανονισµός του γενικού συµβουλίου
46.1. Ο πρόεδρος ή, εν απουσία του, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ προεδρεύει του γενικού συµβουλίου της
ΕΚΤ.
46.2. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου και ένα µέλος της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, στις συνεδριάσεις του γενικού συµβουλίου.
46.3.

Ο πρόεδρος προετοιµάζει τις συνεδριάσεις του γενικού συµβουλίου.

46.4.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12.3, το γενικό συµβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.

46.5.

Η γραµµατεία του γενικού συµβουλίου εξασφαλίζεται από την ΕΚΤ.
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Άρθρο 47
Αρµοδιότητες του γενικού συµβουλίου
47.1.

Το γενικό συµβούλιο:

— ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 44,
— συµβάλλει στις συµβουλευτικές λειτουργίες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 25.1.
47.2.

Το γενικό συµβούλιο συµβάλλει:

— στη συλλογή στατιστικών πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 5,
— στις δραστηριότητες της ΕΚΤ σχετικά µε τις εκθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 15,
— στη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την εφαρµογή του άρθρου 26, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 26.4,
— στη λήψη όλων των άλλων µέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου 29, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 29.4,
— στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36.
47.3. Το γενικό συµβούλιο συµβάλλει στις αναγκαίες προετοιµασίες για τον αµετάκλητο καθορισµό των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των κρατών µελών µε παρέκκλιση έναντι των νοµισµάτων, ή
του ενιαίου νοµίσµατος, των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 123 παράγραφος
5 της παρούσας Συνθήκης.
47.4. Το γενικό συµβούλιο ενηµερώνεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ σχετικά µε τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε το κεφάλαιο της ΕΚΤ
Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1, σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα αποδίδεται στάθµιση στην κλείδα κατανοµής
για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28.3, οι κεντρικές τράπεζες των
κρατών µελών µε παρέκκλιση δεν καταβάλλουν το εγγεγραµµένο τους κεφάλαιο εκτός εάν το γενικό
συµβούλιο αποφασίσει, µε ειδική πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
εγγεγραµµένου κεφαλαίου της ΕΚΤ και τουλάχιστον το ήµισυ των µεριδιούχων, ότι πρέπει να καταβληθεί
ένα ελάχιστο ποσοστό ως συµβολή στις δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΤ.
Άρθρο 49
Καθυστερηµένη καταβολή του κεφαλαίου, των αποθεµατικών και των εξοµοιωµένων λογαριασµών της
ΕΚΤ
49.1. Η κεντρική τράπεζα κράτους µέλους του οποίου καταργήθηκε η παρέκκλιση καταβάλλει το µερίδιό
της στο εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ στην ίδια έκταση όπως και οι κεντρικές τράπεζες των άλλων
κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση, και µεταβιβάζει στην ΕΚΤ συναλλαγµατικά διαθέσιµα σύµφωνα µε το
άρθρο 30.1. Το µεταβιβαστέο ποσό ορίζεται ως το γινόµενο της αξίας σε ECU, υπολογιζόµενης σε τρέχουσες
τιµές, των συναλλαγµατικών διαθεσίµων που έχουν ήδη µεταβιβαστεί στην ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο
30.1, επί τον λόγο του αριθµού µεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί η εν λόγω εθνική κεντρική τράπεζα προς
τον αριθµό µεριδίων τα οποία έχουν ήδη καταβάλει οι άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες.
49.2. Επιπλέον της καταβολής που γίνεται µε το άρθρο 49.1, η εν λόγω κεντρική τράπεζα εισφέρει στα
αποθεµατικά της ΕΚΤ και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς, καθώς και στο ποσό που αποµένει
να πιστωθεί στα αποθεµατικά και λογαριασµούς σύµφωνα µε το υπόλοιπο του λογαριασµού κερδών και
ζηµιών της 31ης ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται της κατάργησης της παρέκκλισης. Το καταβλητέο
ποσό καθορίζεται ως το γινόµενο του ποσού των αποθεµατικών, όπως ορίζεται ανωτέρω και αναφέρεται
στον εγκεκριµένο ισολογισµό της ΕΚΤ, επί τον λόγο του αριθµού µεριδίων για τα οποία έχει εγγραφεί η εν
λόγω κεντρική τράπεζα προς τον αριθµό µεριδίων τα οποία έχουν ήδη καταβάλει οι άλλες κεντρικές
τράπεζες.
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Άρθρο 50
Αρχικός διορισµός των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
Κατά την ίδρυση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων των κρατών µελών σε επίπεδο
αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, κατά σύσταση του Συµβουλίου και µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο του ΕNI. Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζεται για
περίοδο οκτώ ετών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11.2, ο αντιπρόεδρος διορίζεται για περίοδο τεσσάρων
ετών και τα άλλα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για θητεία µεταξύ πέντε και οκτώ ετών. Η θητεία τους
δεν είναι ανανεώσιµη. Ο αριθµός των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορεί να είναι µικρότερος από
τον προβλεπόµενο στο άρθρο 11.1, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τεσσάρων.
Άρθρο 51
Παρέκκλιση από το άρθρο 32
51.1. Εάν, µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει ότι η εφαρµογή του
άρθρου 32 συνεπάγεται σηµαντικές µεταβολές στις σχετικές εισοδηµατικές θέσεις των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, το εισόδηµα που κατανέµεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 µειώνεται κατά ενιαίο ποσοστό το οποίο
δεν υπερβαίνει το 60 % κατά το πρώτο οικονοµικό έτος µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου και µειώνεται
κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες τουλάχιστο σε κάθε επόµενο οικονοµικό έτος.
51.2. Το άρθρο 51.1 δεν εφαρµόζεται για περισσότερα από πέντε οικονοµικά έτη µετά την έναρξη του
τρίτου σταδίου.
Άρθρο 52
Ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων κοινοτικών νοµισµάτων
Μετά τον αµετάκλητο καθορισµό των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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.
Άρθρο 53
Εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων
Οι διατάξεις των άρθρων 43 έως 48 ισχύουν για όσο διάστηµα υπάρχουν κράτη µέλη µε παρέκκλιση.
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