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1.

Den 16. februar 2004 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske
Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning
om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter
(i det følgende benævnt »den foreslåede forordning«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel
123, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første
punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske
Centralbank er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

henblik på salg eller andre kommercielle formål af medaljer
og møntefterligninger, som har bestemte visuelle karakteristika eller er af en nærmere angivet størrelse, som svarer til
euromønternes. ECB er enig i, at der er behov for yderligere forholdsregler på fællesskabsplan på dette område, og
ser positivt på, at Kommissionen har valgt at regulere ved
hjælp af en forordning. Denne fremgangsmåde vil sikre en
harmoniseret anvendelse i hele Den Europæiske Union af
de beskyttende regler, som er fastsat i den foreslåede
forordning, og garantere tilstrækkeligt ensartede betingelser
for alle økonomiske aktører, som er beskæftigede med
fremstilling, distribution, import eller salg af medaljer og
møntefterligninger. ECB mener endvidere, at vedtagelsen af
den foreslåede forordning er en hensigtsmæssig foranstaltning til sikring af euromønters integritet som betalingsmiddel.

Generelle betragtninger

3.

4.

Ifølge Kommissionens begrundelse regulerer den foreslåede
forordning anvendelsen af udtrykkene »euro« og »eurocent«
samt af eurosymbolet på metalgenstande, der ser ud som
og/eller har de samme tekniske egenskaber som mønter
(medaljer og møntefterligninger), og definerer, i hvilket
omfang lighed med euromønter bør forbydes for medaljer
og møntefterligninger. Formålet med den foreslåede
forordning er at beskytte offentligheden mod bedrageri og
forveksling med hensyn til euromønter, idet offentligheden
kunne tro, at medaljer og møntefterligninger er lovlige
betalingsmidler, hvis ordene »euro« eller »eurocent« eller
eurosymbolet optræder på dem, og medaljer og møntefterligninger kunne anvendes på bedragerisk vis i møntautomater, hvis deres størrelse og egenskaber ligger tæt på
euromønternes. Samtidig skabes der med den foreslåede
forordning ensartede betingelser for fremstilling af sådanne
medaljer og møntefterligninger. ECB er enig i de målsætninger, der ligger til grund for den foreslåede forordning,
og deler den bekymring med hensyn til risiciene for
forveksling og/eller bedrageri, som medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, giver anledning til.

ECB forstår, at den foreslåede forordning er resultat af
Kommissionens vurdering af behovet for yderligere
forholdsregler på fællesskabsplan som omhandlet i artikel
3, sidste punktum, i Kommissionens henstilling
2002/664/EF af 19. august 2002 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (i det følgende benævnt
»henstillingen«) (1). Den foreslåede forordning vil forbyde
fremstilling og salg samt indførsel og distribution med

(1) EFT L 225 af 22.8.2002, s. 34.

Nærmere betragtninger

5.

Den foreslåede forordning indleder med at fastlægge en
række definitioner. ECB konstaterer, at definitionen af
»medaljer og møntefterligninger« i artikel 1, litra c), i den
foreslåede forordning er en forbedring af definitionen i
henstillingens artikel 1, litra c). Især er råemner til udmøntning af skillemønt specifikt udelukket fra den nye definitions anvendelsesområde. Endvidere omfatter den nu
medaljer og møntefterligninger, som har en mønts
tekniske egenskaber, og ikke kun dem, der ligner mønter. I
denne henseende ser ECB med tilfredshed på nøjagtigheden
af og det brede anvendelsesområde for den nye definition
af »medaljer og møntefterligninger«, som skaber retlig
klarhed og vil muliggøre en effektiv anvendelse af den
foreslåede forordning.

6.

Med hensyn til fortegnelsen over udpegede myndigheder i
bilag II anerkender ECB, at de nationale udpegede myndigheder højst sandsynligt vil være de myndigheder i
medlemsstaterne, som er ansvarlige for at udstede mønter,
men er af den opfattelse, at der kan være medlemsstater,
som ønsker at udpege andre myndigheder i forbindelse
med den foreslåede forordning. ECB foreslår derfor, at
medlemsstaterne angiver deres »udpegede myndigheder«,
når den foreslåede forordning er vedtaget.
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ECB ser positivt på definitionen af »referencebåndet« i
artikel 1, litra g), i den foreslåede forordning, hvor der
henvises til den betydning, der er defineret i afsnit 1 i bilag
III. Afsnit 1, pkt. a), definerer referencebåndet for størrelsen
af medaljer og møntefterligninger som et »sæt af kombinationer mellem værdierne for diameter og værdier for
kanthøjde, som indgår i hhv. referenceværdien for
diameter og referenceværdien for kanthøjde«. Afsnit 1, pkt.
b) og c), angiver de tekniske specifikationer for »referenceværdien for diameter« og »referenceværdien for
kanthøjden«. ECB er af den opfattelse, at en definition af
»referencebåndet« i den foreslåede forordning forbedrer den
retlige klarhed i anvendelsen af den foreslåede forordning,
idet den fastlægger de tekniske specifikationer for bestemmelsen af forbudte medaljer og møntefterligninger og
således muliggør, at offentligheden, navnlig producenter og
detailhandlende, er bekendt med deres retlige forpligtelser,
når de fremstiller og/eller sælger medaljer og møntefterligninger.

ECB ser med tilfredshed på de beskyttende bestemmelser i
artikel 2 i den foreslåede forordning. De dækker situationer, hvor medaljer eller møntefterligninger, på grund af
enten deres udseende eller deres størrelse, kan forveksles
med ægte euromønter. ECB bemærker især, at der i artikel
2, litra a) og b), skelnes klart mellem medaljer og møntefterligninger, der bærer udtrykkene »euro« eller »eurocent«
eller eurosymbolet, og medaljer og møntefterligninger,
som blot ligger inden for referencebåndet, uanset om de
bærer disse udtryk eller dette symbol. I denne henseende
synes forbuddet mod fremstilling og salg samt indførsel og
distribution med henblik på salg eller andre kommercielle
formål af begge kategorier af medaljer og møntefterligninger at være tilstrækkeligt til at forhindre enhver risiko
for forveksling blandt offentligheden. De samme betragtninger med hensyn til at forhindre enhver risiko for
forveksling gælder i forbindelse med forbuddet i den foreslåede forordnings artikel 2, litra c), vedrørende ethvert
design, der optræder på overfladen af medaljer og møntefterligninger, der »ligner et af de nationale forsidedesign
eller euromønternes fælles bagside eller er identisk med
eller ligner kantdesignet på 2-euromønten«. ECB bemærker
dog, at henvisningen i artikel 2, litra b), i henstillingen til
et »symbol, der minder om eurosymbolet kombineret med
en angivelse af en nominel værdi« ikke er medtaget i artikel
2 i den foreslåede forordning. ECB vil anbefale, at denne
henvisning bibeholdes i den foreslåede forordning, da
anvendelsen af sådanne symboler også kan føre til forveksling blandt offentligheden. Det er ECB's opfattelse, at en
bibeholdelse af denne henvisning vil udvide de beskyttende
bestemmelsers anvendelsesområde og gøre dem mere
effektive.

9.
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Artikel 3 i den foreslåede forordning fastsætter undtagelser
fra de beskyttende foranstaltninger, som er gennemgået
ovenfor. ECB konstaterer, at denne bestemmelse omfatter
medaljer og møntefterligninger, som ikke kan forveksles
med euromønter, enten fordi deres størrelse ligger uden
for referencebåndet, selv om de bærer udtrykket »euro«
eller »eurocent« eller eurosymbolet uden en tilknyttet
nominel værdi, eller, hvis størrelsen ligger inden for referencebåndet, på grund af deres form eller sammensætning.
ECB forstår, at sådanne medaljer og møntefterligninger
anses for kun at indebære ubetydelige risici for forveksling
og bør tillades.

10. Artikel 4 i den foreslåede forordning indfører en undtagelsesordning i form af tilladelser, som gives af de udpegede
myndigheder i den medlemsstat, hvor en medalje eller
møntefterligning fremstilles eller først indføres, eller af
Kommissionen i tilfælde af forespørgsler fra tredjelande.
ECB bemærker, at de tilladelser, som gives i henhold til
artikel 4, stk. 1, vil gøre det muligt at anvende udtrykkene
»euro« eller »eurocent« under kontrollerede anvendelsesforhold i tilfælde, hvor der ikke er risiko for forveksling.
Artikel 4, stk. 1, fastsætter imidlertid ikke specifikke undtagelser, hvormed der kan gives tilladelse til at anvende eurosymbolet. ECB ser ingen grund til at skelne mellem anvendelse af eurosymbolet og anvendelse af udtrykkene »euro«
og »eurocent«. Endvidere henvises i Kommissionens
begrundelse vedrørende artikel 4, stk. 1, udtrykkeligt til
specifikke undtagelser fra artikel 2, litra a), hvor blandt
andet »anvendelsen af … eurosymbolet er praktisk«. ECB
anbefaler derfor, at eurosymbolet ligeledes nævnes i den
foreslåede forordnings artikel 4, stk. 1. ECB forstår endvidere, at den pågældende erhvervsdrivende i en medlemsstat
klart skal kunne identificeres på medaljens eller møntefterligningens overflade i de tilfælde, hvor der gives en sådan
tilladelse, og angivelsen »Ikke lovligt betalingsmiddel« skal
være stemplet på forsiden eller bagsiden af medaljen eller
møntefterligningen. I denne henseende vil ECB anbefale, at
der i artikel 4, stk. 1, indgår en angivelse af minimumstørrelsen af ordene »Ikke lovligt betalingsmiddel«, da der
uden en sådan specifikation er risiko for, at der anvendes
næsten ulæselige bogstaver. ECB konstaterer endvidere, at
de tilladelser, som udstedes i henhold til artikel 4, stk. 2,
vedrører medaljer og møntefterligninger, hvis størrelse
ligger inden for referencebåndet, forudsat at der ikke er
nogen risiko for forveksling, og at betingelserne med
hensyn til kombinationerne af diameter og kanthøjde og
kombinationerne af diameter og metalegenskaber er
opfyldt. ECB har ikke noget at indvende mod den undtagelsesordning, der er fastlagt i artikel 4 i den foreslåede
forordning, da de tilladte medaljer og møntefterligninger
skal opfylde strenge visuelle eller fysiske betingelser, så
enhver risiko for forveksling elimineres.
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11. ECB konstaterer, at artikel 4, stk. 3, i den foreslåede forordning giver den udpegede myndighed i medlemsstaten eller
Kommissionen, alt efter omstændighederne, kompetence til
at afgive en erklæring om, hvorvidt et design ligner nogle
af de nationale forsidedesign eller euromønternes fælles
bagside eller kantdesignet på 2-euromønten. ECB ser positivt på denne bestemmelses indhold, men vil henlede
Rådets opmærksomhed på, at den ikke udgør en undtagelse fra de beskyttende bestemmelser i den foreslåede
forordnings artikel 2, men snarere en beføjelse til at afgive
en erklæring, som tildeles enten medlemsstaternes myndigheder eller Kommissionen. Af hensyn til den retlige
sammenhæng og klarhed i anvendelsen af den foreslåede
forordning vil ECB anbefale, at artikel 4, stk. 3, flyttes til
artikel 2.
12. ECB bemærker, at artikel 5, stk. 2, i den foreslåede forordning indeholder en overgangsbestemmelse, der tillader
fortsat anvendelse indtil udgangen af 2012 af medaljer og
møntefterligninger, som er udstedt før den foreslåede
forordnings ikrafttræden og ikke opfylder betingelserne
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heri. ECB forstår, at denne bestemmelse er nødvendig for
at opfylde de berettigede forventninger hos disse medaljers
og møntefterligningers ejere og/eller indehavere.
13. ECB konstaterer, at medlemsstaterne i henhold til artikel 6
i den foreslåede forordning forpligtes til inden den 1.
januar 2005 at fastlægge love og administrative bestemmelser om straf for overtrædelser af den foreslåede forordning, som skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og være præventive. ECB ser med tilfredshed
på denne bestemmelse, da en vedtagelse af retlige rammer
for sanktioner på medlemsstatsplan uden tvivl er
nødvendig for at sikre en effektiv anvendelse af bestemmelserne i den foreslåede forordning.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. april 2004.
Formand for ECB
Jean-Claude TRICHET

