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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION
av den 6 december 2001
om upphävandet av deltagande medlemsstaters bestämmelser som begränsar det antal mynt i en
nationell valuta som kan användas vid en enskild betalning
(ECB/2001/17)

(2001/C 356/05)
ECB-R¯DET UTF˜RDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (nedan kallat fördraget), särskilt sista meningen
i artikel 105.4, artikel 106 och artikel 110.1 tredje strecksatsen
i detta,

med beaktande av Stadgan för Europeiska cetralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt
artikel 4 b och artikel 34.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Ställningen som lagligt betalningsmedel för sedlar som noteras i euro fastställs dels i artikel 106.1 i fördraget, dels i
artikel 16 i stadgan och i artikel 10 i rådets förordning (EG)
nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (1).

(2) I artikel 11 i förordning (EG) nr 974/98 fastställs ställningen
som lagligt betalningsmedel för mynt som noteras i euro,
samtidigt som skyldigheten begränsas att vid en enskild
betalning ta emot mynt noterade i euro till högst 50 mynt.

(3) I artikel 14 i förordning (EG) nr 974/98 föreskrivs att efter
övergångsperiodens slut skall hänvisningar som görs i rättsliga instrument till de nationella valutaenheterna betraktas
som hänvisningar till enheten euro enligt respektive omräkningskurs.

nr 974/98 kan parterna bli osäkra om vilka lagliga begränsningar som gäller beträffande det antal mynt som kan användas för att reglera penningskulder. I synnerhet kan parter komma att tillämpa de begränsningar som fastställs i
nationella rättsliga bestämmelser på mynt noterade i euro
efter utgången av perioden med parallella betalningsmedel
eller, i avsaknad av en sådan period, efter övergångsperiodens slut.

(5) Rättslig klarhet och säkerhet skulle kunna äventyras om de
deltagande medlemsstaterna i sina framtida överenskommelser med nationella centralbanker avseende utgivningen
av euromynt tar in klausuler eller ordalydelser rörande icke
upphävda nationella bestämmelser, som begränsar det antal
mynt noterade i en nationell valuta som kan användas vid
en enskild betalning.

(6) Europeiska centralbanken (ECB) får inom sitt behörighetsområde avge rekommendationer till berörda institutioner
eller organ inom gemenskapen eller till nationella myndigheter. När de deltagande medlemsstaterna skall ge ut mynt
som utgör lagligt betalningsmedel, måste de erhålla godkännande av ECB rörande omfattningen. För att undvika
eventuella missförstånd beträffande den ställning som lagligt betalningsmedel som euromynt har, vilka utgivits av
deltagande medlemsstater med EBC:s godkännande, anser
ECB att det är nödvändigt att rikta en rekommendation
till deltagande medlemsstater om de nationella bestämmelser, som fortfarande kan vara i kraft och som begränsar det
antal mynt noterade i nationella valutaenheter som kan
användas vid en enskild betalning.

H˜RIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

(4) Vissa av de medlemsstater som har antagit euron i enlighet
med fördraget har gällande rättsliga bestämmelser som begränsar det antal mynt noterade i den nationella valutan
som kan användas vid en enskild betalning. Den fortsatta
giltigheten av sådana nationella bestämmelser kan, sedan
dessa mynt förlorat sin ställning som lagligt betalningsmedel, ge upphov till oklara förhållanden och äventyra en
klar och säker förståelse av vilka regler som gäller. Mot
bakgrund av ordalydelsen i artikel 14 i förordning (EG)
(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

Artikel 1
Definitioner
I denna rekommendation avses med

 deltagande medlemsstater: alla medlemsstater som har antagit
den gemensamma valutan i enlighet med fördraget,
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 nationell valutaenhet: de deltagande medlemsstaternas valutaenheter, såsom de definierades dagen före början av den
tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen
eller, i förekommande fall, dagen före det att euron ersatte
valutan i en medlemsstat som har antagit euron vid ett
senare datum.

Artikel 2
Upphävande av nationella bestämmelser som begränsar
det antal mynt som kan användas vid en enstaka betalning
1.
Deltagande medlemsstater bör uttryckligen upphäva alla
rättsliga bestämmelser som fortfarande kan vara i kraft i deras
respektive rättsordningar och som begränsar det antal mynt
noterade i en nationell valutaenhet som en part är skyldig att
ta emot vid en enskild betalning.
2.
Deltagande medlemsstater bör sträva efter att upphäva de
rättsliga bestämmelser som avses i punkt 1 så att de inte längre
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är i kraft när mynt noterade i en nationell valutaenhet förlorar
sin ställning som lagligt betalningsmedel i enlighet med förordning (EG) nr 974/98 och relevant nationell lagstiftning avseende utbytet av sedlar och mynt.
Artikel 3
Slutbestämmelser
Denna rekommendation riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.
Denna rekommendation skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 6 december 2001.
ECB:s ordförande
Willem F. DUISENBERG

