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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8.4.2004

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 31ης Μαρτίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που
υιοθετούν το ευρώ (κωδικοποιηµένη έκδοση)
(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)
1. Στις 2 Φεβρουαρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και
των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ (στο
εξής «πρόταση κανονισµού»).
2. Η ΕΚΤ έχει αρµοδιότητα να διατυπώσει τη γνώµη της, δεδοµένου ότι η πρόταση κανονισµού έχει ως βάση την τρίτη περίοδο
του άρθρου 123 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο προβλέπει διαβούλευση
µε την ΕΚΤ. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό
συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του
εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.
3. Προσβλέποντας στην αποσαφήνιση και απλούστευση των τροποποιηµένων κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων, η πρόταση κανονισµού κωδικοποιεί σε ενιαίο κείµενο, χωρίς να επιφέρει µεταβολές επί της ουσίας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2866/98 της
31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του
ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το
ευρώ (1) και την τροποποιητική αυτού πράξη. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2866/98 καθόρισε αµετάκλητα τις τιµές µετατροπής
µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των έντεκα κρατών µελών
που επρόκειτο να υιοθετήσουν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου
1999, τροποποιήθηκε δε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1478/2000, προκειµένου να συµπεριλάβει την τιµή µετατροπής
µεταξύ του ευρώ και της ελληνικής δραχµής. Η ΕΚΤ διατύπωσε
τις γνώµες CON/98/61 (2) και CON/00/12 (3) σχετικά µε τους
κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2866/98 και αριθ. 1478/2000, αντίστοιχα.
4. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει εν γένει την κωδικοποίηση του κοινοτικού
κεκτηµένου -ιδιαίτερα στον τοµέα της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης-, καθώς η κωδικοποίηση αυτή συντελεί στη δηµιουργία ενός σαφούς, αποτελεσµατικού και λειτουργικού νοµικού πλαισίου.
5. Η ΕΚΤ σηµειώνει επίσης µε ικανοποίηση ότι η πρόταση κανονισµού δεν επιφέρει µεταβολές ουσίας στους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2866/98 και αριθ. 1478/2000. Λαµβάνοντας υπόψη ότι
ο κανονισµός (ΕΚ) 2866/98 τροποποιήθηκε µία µόνο φορά,
προκειµένου να συµπεριλάβει την τιµή µετατροπής της ελληνικής δραχµής, η ΕΚΤ προτείνει τη διαγραφή της φράσης «κατά
τρόπο ουσιαστικό» από την αιτιολογική σκέψη 1 της πρότασης
κανονισµού.

(1) ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1. Κανονισµός, όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 (ΕΕ L 167 της 7.7.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ C 412 της 31.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ C 177 της 27.6.2000, σ. 11.

6. Η ΕΚΤ σηµειώνει περαιτέρω ότι οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ.
2866/98 και αριθ. 1478/2000 εκδόθηκαν µε οµόφωνη απόφαση βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 4, πρώτη περίοδος,
και του άρθρου 123 παράγραφος 5 της συνθήκης, αντίστοιχα.
Αντίθετα, η πρόταση κανονισµού πρόκειται να υιοθετηθεί µε
βάση το άρθρο 123 παράγραφος 4, τρίτη περίοδος, της συνθήκης. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, λαµβάνει τα λοιπά µέτρα που
είναι αναγκαία για την ταχεία εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίου
νοµίσµατος. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι στα εν λόγω «λοιπά µέτρα» δεν
περιλαµβάνονται µέτρα σχετικά µε τις τιµές µετατροπής.
7. Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η κωδικοποίηση αποτελεί διαδικασία
κατάργησης των κωδικοποιούµενων πράξεων και αντικατάστασής
τους, επίσηµα, από µία νέα, ενιαία νοµική πράξη (4). Σύµφωνα
µε τη θεώρηση της ΕΚΤ, το γεγονός ότι η κωδικοποίηση δεν
σκοπεί στην ουσιαστική τροποποίηση των πράξεων αυτών δεν
αποκλείει, όσον αφορά την έκδοση της κωδικοποιητικής πράξης,
χρήση της νοµικής βάσης που απαιτείται ως εκ του περιεχοµένου αυτής. Σε σχέση µε την παράγραφο 6, όσον αφορά το
πεδίο εφαρµογής των µέτρων που αναφέρονται στην τρίτη
περίοδο του άρθρου 123 παράγραφος 4 της συνθήκης, η
ΕΚΤ θέτει το ερώτηµα εάν η διάταξη αυτή συνιστά κατάλληλη
νοµική βάση για την κωδικοποίηση κανονισµών σχετικά µε τις
τιµές µετατροπής, όπως είναι οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2866/98
και αριθ. 1478/2000. Λαµβανοµένου υπόψη ότι ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2866/98 τροποποιήθηκε µία µόνο φορά, µία εναλλακτική λύση θα µπορούσε να είναι η κωδικοποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2866/98 και αριθ. 1478/2000 µε την
έκδοση του επόµενου κανονισµού του Συµβουλίου βάσει του
άρθρου 123 παράγραφος 5 της συνθήκης, δηλαδή εάν και όταν
καταργηθεί παρέκκλιση κράτους µέλους που δεν συµµετέχει στη
ζώνη του ευρώ. Εάν, για οποιουσδήποτε λόγους (πολιτικής),
καταστεί απαραίτητη η άµεση κωδικοποίηση, το άρθρο 123
παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, της συνθήκης, κατά προτίµηση
σε συνδυασµό µε το άρθρο 123 παράγραφος 5 της συνθήκης,
θα µπορούσε να αποτελέσει πιο κατάλληλη βάση για την
έκδοση του κωδικοποιητικού κανονισµού.
Φρανκφούρτη, 31 Μαρτίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

(4) Βλ. ∆ιοργανική συµφωνία της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, παράγραφος 1
(ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2).

