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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD

van 6 december 2004

betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 1 januari 1999 werd de euro het wettige betaalmid-
del van de deelnemende lidstaten overeenkomstig de ver-
eisten van Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van
3 mei 1998 over de invoering van de euro (2) en van de
derde landen die met de Gemeenschap over de invoering
van de euro een overeenkomst hebben gesloten, namelijk
Monaco, San Marino en Vaticaanstad.

(2) In Verordening (EG) nr. 975/98 van de Raad van 3 mei
1998 over de denominaties en technische specificaties
van voor circulatie bestemde euromuntstukken (3) zijn
de basiskenmerken van euromuntstukken vastgesteld.
De euromuntstukken zijn sinds hun invoering in januari
2002 in het gehele eurogebied in omloop als enig wettig
betaalmiddel van metaal.

(3) Aanbeveling 2002/664/EG van de Commissie van
19 augustus 2002 betreffende medailles en penningen
die gelijkenis vertonen met de euromunten (4) heeft be-
paalde visuele kenmerken genoemd die zouden moeten
worden vermeden bij de verkoop, productie, opslag, in-
voer en verdeling voor verkoop of andere commerciële
doeleinden van medailles en penningen met ongeveer
dezelfde afmetingen als de euromunten.

(4) De mededeling van de Commissie van 23 juli 1997 over
het gebruik van het euroteken heeft het euroteken (€)
vastgesteld en alle gebruikers verzocht het euroteken te
gebruiken om bedragen in euro aan te geven.

(5) De mededeling van de Commissie van 22 oktober 2001
over de auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp
van de gemeenschappelijke zijde van de euromuntstuk-
ken (5) heeft de regeling vastgesteld die van toepassing is
op de reproductie van het ontwerp van de gemeenschap-
pelijke zijde van de euromunten.

(6) De visuele kenmerken van de euromunten zijn op
28 december 2001 (6) door de Commissie gepubliceerd.

(7) Bij de burgers zou de indruk kunnen worden gewekt dat
medailles en penningen met de vermelding „euro” of
„eurocent”, het euroteken of een ontwerp dat lijkt op
dat van de gemeenschappelijke zijde of een van de na-
tionale zijden van de euromunten, de status van wettig
betaalmiddel hebben in de lidstaten die de euro hebben
aangenomen of in een deelnemend derde land.

(8) Het risico dat medailles en penningen met ongeveer de-
zelfde afmetingen en metaaleigenschappen als euromun-
ten op onwettige wijze in plaats van euromunten worden
gebruikt, wordt steeds groter.

(9) Medailles en penningen met visuele kenmerken, afmetin-
gen of metaaleigenschappen die lijken op die van euro-
munten, mogen derhalve niet worden verkocht, geprodu-
ceerd, ingevoerd of verdeeld voor verkoop of voor andere
commerciële doeleinden.

(10) Elke lidstaat dient toepasbare sancties voor inbreuken in
te voeren, zodat er in de gehele Gemeenschap een gelijk-
waardige bescherming tegen op euromunten gelijkende
medailles en penningen tot stand komt,
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(1) PB C 134 van 12.5.2004, blz. 11.
(2) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verorde-

ning (EG) nr. 2596/2000 (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 2).
(3) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verorde-

ning (EG) nr. 423/1999 (PB L 52 van 27.2.1999, blz. 2).
(4) PB L 225 van 22.8.2002, blz. 34.

(5) PB C 318 van 13.11.2001, blz. 3.
(6) PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.



HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende
definities:

a) „euro”: de wettelijke munteenheid van de deelnemende lid-
staten zoals gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 974/98, en van de deelnemende derde landen die een
overeenkomst met de Gemeenschap hebben gesloten over de
invoering van de euro (hierna „deelnemende derde landen”
genoemd);

b) „euroteken”: het teken dat de euro weergeeft (€) zoals afge-
beeld en beschreven in bijlage I;

c) „medailles en penningen”: andere metalen voorwerpen dan
voor het slaan van munten bestemde muntplaatjes, die er-
uitzien als munten en/of de technische eigenschappen van
een munt hebben, maar niet volgens de wettelijke bepalingen
van de lidstaten, deelnemende derde landen of andere landen
worden uitgegeven en die dus geen wettig betaalmiddel zijn;

d) „goud”, „zilver” en „platina”: legeringen die goud, dan wel
zilver of platina bevatten met een gewichtsgehalte van res-
pectievelijk ten minste 375, 500 en 850 duizendsten. Deze
definitie heeft geen betrekking op overeenkomsten betref-
fende keurmerken die in de lidstaten van toepassing zijn;

e) „Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum” (hierna
„ETWC” genoemd): de entiteit die is opgericht bij besluit van
de Commissie van 29 oktober 2004;

f) „referentieband”: de betekenis zoals bedoeld in bijlage II,
punt 1.

Artikel 2

Beschermende bepalingen

Onverminderd de artikelen 3 en 4 is het in de volgende gevallen
verboden medailles en penningen te produceren of te verkopen,
alsmede in te voeren of te verdelen voor verkoop of andere
commerciële doeleinden:

a) wanneer zij de vermelding „euro” of „eurocent” of het euro-
teken dragen, of

b) wanneer de afmetingen binnen de referentieband liggen, of

c) wanneer een ontwerp op medailles en penningen gelijkenis
vertoont met een van de nationale ontwerpen voor de voor-
zijde of op de gezamenlijke keerzijde van de euromunten, of
wanneer een ontwerp gelijk is aan of gelijkenis vertoont met
het ontwerp voor de rand van de 2 euro-munt.

Artikel 3

Uitzonderingen

1. Medailles en penningen waarop „euro”, „eurocent” of het
euroteken vermeld staat, maar geen nominale waarde, zijn niet
verboden wanneer de afmetingen ervan buiten de referentieband
liggen.

2. Medailles en penningen waarvan de afmetingen binnen de
referentieband liggen, zijn niet verboden wanneer:

a) in het midden ervan een gat van meer dan 6 mm zit of de
vorm ervan veelhoekig is met ten hoogste zes kanten, mits
aan de voorwaarde van punt c), onder ii), wordt voldaan, of

b) zij van goud, zilver of platina zijn gemaakt, of

c) zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

i) de combinatie van diameter en randdikte van medailles
en penningen ligt steeds buiten de marges die zijn vast-
gesteld voor elk van de in bijlage II, punt 2, genoemde
gevallen, en

ii) de combinatie van diameter en metaaleigenschappen van
medailles en penningen ligt steeds buiten de marges die
zijn vastgesteld voor elk van de in bijlage II, punt 3,
genoemde gevallen.

Artikel 4

Afwijking bij machtiging

1. De Commissie kan specifieke afwijkingen toestaan voor
het gebruik van de vermeldingen „euro”, „eurocent” of het euro-
teken, indien de voorwaarden voor gebruik gecontroleerd wor-
den en er geen gevaar voor verwarring bestaat. In dergelijke
gevallen moet het betrokken economische subject in een lidstaat
duidelijk herkenbaar op de medaille of penning zijn vermeld en
moet op de voorzijde of de keerzijde van de medaille of pen-
ning de vermelding „geen wettig betaalmiddel” worden aange-
bracht.

2. De Commissie is bevoegd de „gelijkenis” van een ontwerp
in de zin van artikel 2, onder c), vast te stellen.

Artikel 5

Bestaande medailles en penningen

Vóór de inwerkingtreding van deze verordening uitgegeven me-
dailles en penningen die niet aan de voorwaarden van de arti-
kelen 2, 3 en 4 voldoen, mogen verder worden gebruikt tot
uiterlijk eind 2009, tenzij zij in de plaats van euromuntstukken
kunnen worden gebruikt. Deze medailles en penningen worden,
in voorkomend geval, geregistreerd volgens de in de lidstaten
geldende procedures, en gemeld aan het ETWC.
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Artikel 6

Sancties

1. De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sanc-
ties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen
van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De vastgestelde
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten nemen vóór 1 juli 2005 de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen aan die nodig zijn voor de toe-
passing van dit artikel. Zij stellen de Commissie daarvan onver-
wijld in kennis.

Artikel 7

Toepasselijkheid

Deze verordening is van toepassing in de deelnemende lidstaten
zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 974/98.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar be-
kendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 6 december 2004.

Voor de Raad
De voorzitter

H. HOOGERVORST

NL21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/3



BIJLAGE I

VORM VAN HET EUROTEKEN ZOALS VERMELD IN ARTIKEL 1
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BIJLAGE II

1. Definitie van de in artikel 1 bedoelde referentieband

a) De referentieband voor de afmetingen van medailles en penningen is de reeks combinaties van de waarden voor
diameter en de waarden voor randdikte binnen de referentiemarge voor diameter respectievelijk de referentiemarge
voor randdikte.

b) De referentiemarge voor diameter ligt tussen 19,00 mm en 28,00 mm.

c) De referentiemarge voor randdikte ligt tussen 7,00 % en 12,00% van elke waarde binnen de referentiemarge voor
diameter.

2. In artikel 3, lid 2, onder c), i), bedoelde marges

Vastgestelde marges

Diameter
(mm)

Randdikte
(mm)

1. 19,45-20,05 1,63-2,23

2. 21,95-22,55 1,84-2,44

3. 22,95-23,55 2,03-2,63

4. 23,95-24,55 2,08-2,68

5. 25,45-26,05 1,90-2,50

3. In artikel 3, lid 2, onder c), ii), bedoelde marges

Diameter (mm) Metaaleigenschappen

1. 19,00-21,94 Elektrische geleidbaarheid tussen 14,00 en 18,00% IACS

2. 21,95-24,55 Elektrische geleidbaarheid tussen:

— 14,00 en 18,00% IACS, of
— 4,50 en 6,50% IACS, tenzij de medaille of penning van één metaal is gemaakt en

het magnetische moment buiten de marge 1,0 tot 7,0 μVs.cm ligt

3. 24,56-26,05 Elektrische geleidbaarheid tussen:

— 15,00 en 18,00% IACS of
— 13,00 en 15,00% IACS, tenzij de medaille of penning van één metaal is gemaakt

en het magnetische moment buiten de marge 1,0 tot 7,0 μVs.cm ligt

4. 26,06-28,00 Elektrische geleidbaarheid tussen 13,00 en 15,00% IACS, tenzij de medaille of pen-
ning van één metaal is gemaakt en het magnetische moment buiten de marge 1,0 tot
7,0 μVs.cm ligt
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4. Grafische voorstelling

De volgende grafiek illustreert de definities in deze bijlage:
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