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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2001,
rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden sellaisten säännösten kumoamisesta, joilla rajoitetaan yhdessä maksussa käytettävien kansallisen valuuttayksikön määräisten metallirahojen määrää
(EKP/2001/17)

(2001/C 356/05)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) ja erityisesti sen 105 artiklan 4
kohdan viimeisen virkkeen, 106 artiklan ja 110 artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä perussääntö) ja
erityisesti sen 4 artiklan b kohdan ja 34.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euromääräisten setelien asema laillisena maksuvälineenä on
vahvistettu perustamissopimuksen 106 artiklan 1 kohdassa
sekä perussäännön 16 artiklassa ja euron käyttöönotosta 3
päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 974/98 (1) 10 artiklassa.

(2) Asetuksen (EY) N:o 974/98 11 artiklassa säädetään siitä, että
euromääräisillä metallirahoilla on laillisen maksuvälineen
asema, ja rajoitetaan velvollisuus hyväksyä euromääräisiä
metallirahoja samassa maksussa 50 metallirahaan.

(3) Asetuksen (EY) N:o 974/98 14 artiklassa säädetään, että
siirtymäkauden päättyessä oikeudellisissa asiakirjoissa esiintyviä viittauksia kansallisiin valuuttayksiköihin pidetään viittauksina euroyksikköön kyseisten vaihtokurssien mukaisesti.

(4) Joissain jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet euron käyttöön
perustamissopimuksen mukaisesti, on voimassa säännöksiä,
joilla rajoitetaan yhdessä maksussa käytettävien kansallisen
valuutan määräisten metallirahojen määrää; tällaiset kansalliset säännökset saattavat aiheuttaa epäselvyyksiä ja vaarantaa lain selkeyttä ja oikeusvarmuutta näiden metallirahojen menetettyä asemansa laillisena maksuvälineenä; asetuksen (EY) N:o 974/98 14 artiklan sanamuodon perusteella
(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

osapuolille saattavat jäädä epäselviksi lain mukaiset rajoitukset niiden metallirahojen määrästä, joita voidaan käyttää
maksamisessa; osapuolet voivat etenkin edelleen soveltaa
kansallisissa säännöksissä asetettuja rajoituksia euromääräisiin metallirahoihin sen jälkeen kun euron ja kansallisen
valuutan rinnakkaiskäyttö on päättynyt, tai mikäli tällaista
vaihetta ei ole, siirtymävaiheen päätyttyä.

(5) Selkeys ja oikeusvarmuus voisivat vaarantua, mikäli rahaliittoon kuuluvat jäsenvaltiot sisällyttävät tuleviin kansallisten keskuspankkien kanssa tekemiin euromääräisten metallirahojen liikkeeseen laskemista koskeviin sopimusjärjestelyihin sellaisia lausekkeita tai sanamuotoja, joissa viitataan
kansallisiin valuuttayksikön määräisten metallirahojen määrää, mikäli kyseisiä kansallisia säännöksiä ei ole kumottu.

(6) EKP voi toimivaltaansa kuuluvilla aloilla antaa suosituksia
asianomaisille yhteisön toimielimille ja laitoksille sekä kansallisille viranomaisille; rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden on laskiessaan liikkeeseen metallirahoja laillisena
maksuvälineenä saatava Euroopan keskuspankin (EKP) hyväksyminen liikkeeseen laskemisen määrälle; jotta vältettäisiin väärinkäsitykset rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemien ja EKP:n hyväksymien euromääräisten metallirahojen asemasta laillisena maksuvälineenä,
EKP katsoo, että on välttämätöntä antaa suositus rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille kansallisista säännöksistä,
joita saattaa edelleen olla voimassa ja joilla rajoitetaan samassa maksussa käytettävien kansallisten valuuttayksiköiden määräisten metallirahojen määrää,

ON ANTANUT T˜M˜N SUOSITUKSEN:

1 artikla
Määritelmät
Tässä suosituksessa tarkoitetaan

 rahaliittoon osallistuvilla jäsenvaltioilla: kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan perustamissopimuksen mukaisesti,
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 kansallisella valuuttayksiköllä: rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttayksikköjä, sellaisina kuin kyseiset valuuttayksiköt om määritelty talous- ja rahaliiton kolmannen
vaiheen alkua edeltävänä päivänä tai sitä päivää edeltävänä
päivänä, jona euron myöhemmin käyttöön ottaneen jäsenvaltion valuutta on korvattu eurolla.

14.12.2001

eivät ole enää voimassa, kun kansallisen valuuttayksikön määräiset metallirahat menettävät asemansa laillisena maksuvälineenä asetuksen (EY) N:o 974/98 ja käteisen euron käyttöönottoa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
3 artikla

2 artikla

Loppusäännökset

Yhdessä maksussa käytettävien metallirahojen määrää rajoittavien kansallisten säännösten kumoaminen

Tämä suositus osoitetaan rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille.

1.
Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi nimenomaisesti kumottava kaikki säännökset, joita saattaa edelleen olla
voimassa niiden kansallisessa oikeusjärjestyksessä ja joilla rajoitetaan niiden kansallisen valuuttayksikön määräisten metallirahojen määrää, jotka osapuolella on velvollisuus hyväksyä yhdessä maksussa.

Tämä suositus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2.
Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä
kumoamaan 1 kohdassa tarkoitetut säännökset siten, että ne

Annettu Frankfurt am Mainissa 6 päivänä joulukuuta 2001.
EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

