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Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Κούλογλου,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της
Επιτροπής

Οικονομικής

και

Νομισματικής

Πολιτικής,

μαζί

με

συνοδευτική

επιστολή,

στις 13 Φεβρουαρίου 2018.
Η ΕΚΤ έχει λάβει γνώση της εξελισσόμενης έρευνας που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα όσον αφορά την
υπόθεση της ελβετικής εταιρείας φαρμακευτικών προϊόντων Novartis την οποία αναφέρετε στην επιστολή
σας, καθώς και της εικαζόμενης εμπλοκής του εν ενεργεία διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο
παλαιότερων δραστηριοτήτων του οι οποίες δεν σχετίζονταν με το Ευρωσύστημα.
Η ΕΚΤ προφανώς μεριμνά για την ορθή συμπεριφορά όλων των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεων
των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών, καθώς κρίνει ότι η συμπεριφορά αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης
του κοινού στην άμεμπτη άσκηση δημόσιου λειτουργήματος.
Από την άλλη, η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης και στις τέσσερις διαστάσεις της (θεσμική, προσωπική, λειτουργική και οικονομική) 1.
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Το άρθρο 130 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει: «Κατά την άσκηση των εξουσιών και την
εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που τους ανατίθενται από τις Συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της
ΕΚΤ, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψης
αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών, δεν ζητάει ούτε δέχεται υποδείξεις από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς, από
την κυβέρνηση κράτους μέλους ή από άλλο οργανισμό. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης, 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 λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.» Βλ. επίσης τα άρθρα 7 και 14.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
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Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική ανεξαρτησία των διοικητών κατά την άσκηση των σχετιζόμενων με το
Ευρωσύστημα καθηκόντων τους αποτελεί βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος και τη
νομική ενσωμάτωση κάθε ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστημα. Αυτή η αρχή κατοχυρώνεται αυστηρά στη Συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «Συνθήκη») και στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ (στο εξής το «Καταστατικό»). Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά
τυχόν ενδείξεις πίεσης ασκούμενης ιδίως σε διοικητές ΕθνΚΤ και αδικαιολόγητης παρέμβασης κατά την
άσκηση των σχετικών με το Ευρωσύστημα καθηκόντων τους, οι οποίες θα ήταν ασύμβατες με τη νομική
προστασία που παρέχουν η Συνθήκη και το Καταστατικό όσον αφορά την ανεξαρτησία των κεντρικών
τραπεζών.
Το Καταστατικό ορίζει ότι ο διοικητής μιας ΕθνΚΤ μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο σε δύο
συγκεκριμένες περιπτώσεις: (i) εάν δεν πληροί πλέον της απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των
καθηκόντων του ή (ii) εάν διαπράξει βαρύ παράπτωμα. 2 Τα καταστατικά των ΕθνκΤ πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι διοικητές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους για λόγους πέραν των δύο
προαναφερόμενων. Ως «βαρύ παράπτωμα» νοείται μια κατάσταση κατά την οποία ο διοικητής μιας ΕθνΚΤ
κρίνεται ένοχος από δικαστήριο για σοβαρό αδίκημα. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι το τεκμήριο
αθωότητας, θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται στους διοικητές των ΕθνΚΤ. Τέλος, αν ο διοικητής μιας
ΕθνΚΤ απαλλασσόταν από τα καθήκοντά του παρανόμως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα είχε το
δικαίωμα να αμφισβητήσει τη σχετική εθνική απόφαση παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλούμενο παράβαση της Συνθήκης ή κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή
της. 3
Η ΕΚΤ δεν παρεμβαίνει σε εθνικές δικαστικές διαδικασίες και σέβεται απόλυτα τη δικαιοδοσία και την
ανεξαρτησία των εθνικών δικαστηρίων και δικαστικών συστημάτων. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί
στενά κάθε εξέλιξη σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα.
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi
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Άρθρο 14.2, δεύτερη πρόταση, του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
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Άρθρο 14.2, τρίτη και τέταρτη πρόταση, του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
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