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Γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 16ης Απριλίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε τα µετάλλια και τις «µάρκες» που προσοµοιάζουν µε κέρµατα ευρώ
[COM(2004) 39 τελικό]
(CON/2004/13)
(2004/C 134/07)
1.

Στις 16 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 τα µετάλλια και τις «µάρκες»
που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ (στο εξής «προτεινόµενος κανονισµός»).

2.

Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 123 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. H παρούσα γνώµη εκδόθηκε από
το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη
περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«σύσταση») (1). Ο προτεινόµενος κανονισµός θα απαγορεύει
την παραγωγή και πώληση, καθώς και την εισαγωγή και διανοµή για πώληση ή για άλλους εµπορικούς σκοπούς, µεταλλίων και µαρκών που εµφανίζουν συγκεκριµένα οπτικά
χαρακτηριστικά ή διαθέτουν καθορισµένο µέγεθος, τα οποία
προσοµοιάζουν µε εκείνα των κερµάτων ευρώ. Η ΕΚΤ
υποστηρίζει την ανάγκη λήψης επιπλέον µέτρων στο πεδίο
αυτό σε κοινοτικό επίπεδο και καλωσορίζει το γεγονός της επιλογής του κανονισµού ως µέσου ρύθµισης από την Επιτροπή.
Μια τέτοια προσέγγιση θα διασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, των προστατευτικών κανόνων που καθορίζονται στον προτεινόµενο κανονισµό, παρέχοντας ένα πλαίσιο επαρκώς ισότιµων όρων όσον
αφορά το σύνολο των οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανοµή, εισαγωγή ή πώληση
µεταλλίων και µαρκών. Επίσης, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η έκδοση του
προτεινόµενου κανονισµού αποτελεί κατάλληλο µέτρο για τη
διασφάλιση της ακεραιότητας των κερµάτων ευρώ ως µέσου
πληρωµής.

Γεvικά

3.

4.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, ο προτεινόµενος κανονισµός ρυθµίζει τη χρήση των όρων «ευρώ»
(euro) και «λεπτά ευρώ» (euro cent), καθώς και του συµβόλου
του ευρώ, επί µεταλλικών αντικειµένων που εµφανίζουν
χαρακτηριστικά ή/και τεχνικές ιδιότητες των κερµάτων (µεταλλίων και µαρκών), καθορίζει δε την ανάγκη απαγόρευσης
µεταλλίων και µαρκών, ανάλογα µε το βαθµό οµοιότητάς τους
µε τα κέρµατα ευρώ. Ο προτεινόµενος κανονισµός σκοπεί στην
προστασία του ευρέος κοινού από φαινόµενα απάτης και
σύγχυσης σε σχέση µε τα κέρµατα ευρώ, καθώς µετάλλια και
µάρκες που απεικονίζουν τις λέξεις «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή
το σύµβολο του ευρώ ενδέχεται να θεωρηθεί από το ευρύ
κοινό ότι αποτελούν νόµιµο χρήµα, ενώ µετάλλια και µάρκες
που, λόγω του µεγέθους και των ιδιοτήτων τους, προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν παράνοµα σε µηχανές, οι οποίες λειτουργούν µε κέρµατα. Ταυτόχρονα, µε τον εν λόγω κανονισµό θεσπίζεται πλαίσιο ισότιµων
όρων παραγωγής παρόµοιων µεταλλίων και µαρκών. Η ΕΚΤ
συµφωνεί µε τις επιδιώξεις του προτεινόµενου κανονισµού και
συµµερίζεται τις ανησυχίες όσον αφορά τους κινδύνους
σύγχυσης ή/και απάτης που προκαλούν τα µετάλλια και οι
µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ.

5.

Στην αρχή του προτεινόµενου κανονισµού παρατίθεται µία
δέσµη ορισµών. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι ο ορισµός της έννοιας
«µετάλλια και µάρκες», στο άρθρο 1 στοιχείο (γ) του προτεινόµενου κανονισµού, βελτιώνει τον αντίστοιχο ορισµό του
άρθρου 1 στοιχείο γ) της σύστασης. Συγκεκριµένα, από το
ρυθµιστικό πεδίο του νέου ορισµού αποκλείονται ρητά οι
µήτρες κοπής κερµάτων. Επίσης, συµπεριλαµβάνονται πλέον
όχι µόνον µετάλλια και µάρκες που οπτικά οµοιάζουν µε
κέρµατα, αλλά και µετάλλια και µάρκες που έχουν τις τεχνικές
ιδιότητες κερµάτων. Από την άποψη αυτή, η ΕΚΤ επιδοκιµάζει
την ακρίβεια και το ευρύ πεδίο εφαρµογής του νέου ορισµού
της έννοιας «µετάλλια και µάρκες», ο οποίος παρέχει ασφάλεια
δικαίου και πρόκειται να καταστήσει δυνατή την αποτελεσµατική εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού.

6.

Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι η έκδοση του προτεινόµενου κανονισµού απορρέει από την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, της
ανάγκης λήψης επιπλέον µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο,
σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην τελευταία περίοδο του
άρθρου 3 της σύστασης 2002/664/ΕΚ της Επιτροπής της
19ης Αυγούστου 2002 σχετικά µε τα µετάλλια και τις
«µάρκες» που προσοµοιάζουν µε το ευρώ (στο εξής

Όσον αφορά τον κατάλογο των ορισθεισών αρχών του παρατήµατος ΙΙ, παρόλο που η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι αρχές αυτές θα
είναι µάλλον οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών για την
κοπή των κερµάτων, θεωρεί ότι τα κράτη µέλη ίσως επιθυµούσαν να ορίσουν άλλες αρχές για τους σκοπούς του προτεινόµενου κανονισµού. Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ προτείνει να υποδείξουν τα κράτη µέλη τις «ορισθείσες αρχές» τους µόλις
εκδοθεί ο προτεινόµενος κανονισµός.

(1) ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 34.

Ειδικότερα ζητήµατα
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Η ΕΚΤ καλωσορίζει το γεγονός ότι για τον ορισµό των «ορίων
αναφοράς» του άρθρου 1 στοιχείο ζ) του προτεινόµενου κανονισµού γίνεται παραποµπή στην έννοια που δίδεται στην
ενότητα Ι του παραρτήµατος ΙΙΙ. Στο στοιχείο α) της εν λόγω
ενότητας τα όρια αναφοράς ως προς το µέγεθος των µεταλλίων και µαρκών ορίζονται ως «σειρά συνδυασµών µεταξύ των
τιµών για τη διάµετρο και των τιµών για το ύψος της
στεφάνης που περιλαµβάνονται εντός του εύρους αναφοράς
τιµών για τη διάµετρο και για το ύψος στεφάνης αντίστοιχα».
Υπό τα στοιχεία β) και γ) της ίδιας ενότητας παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές του «εύρους αναφοράς για τη διάµετρο»
και του «εύρους αναφοράς για το ύψος της στεφάνης». Η ΕΚΤ
θεωρεί ότι µε τη συµπερίληψη ορισµού των «ορίων αναφοράς»
στον προτεινόµενο κανονισµό ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου
ως προς την εφαρµογή του, καθώς καθορίζονται σε αυτόν οι
τεχνικές προδιαγραφές για τον προσδιορισµό των απαγορευόµενων µεταλλίων και µαρκών και ότι, ως εκ τούτου, το ευρύ
κοινό, και, συγκεκριµένα, οι κατασκευαστές και µεταπωλητές,
έχουν τη δυνατότητα να είναι ενήµεροι των νοµικών τους
υποχρεώσεων κατά την παραγωγή ή/και πώληση µεταλλίων και
µαρκών.

Η ΕΚΤ καλωσορίζει τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου
2 του προτεινόµενου κανονισµού. Οι εν λόγω διατάξεις καλύπτουν ρυθµιστικά καταστάσεις, κατά τις οποίες µετάλλια και
µάρκες ενδέχεται να εκληφθούν ως γνήσια κέρµατα ευρώ,
λόγω της όψης ή του µεγέθους τους. Συγκεκριµένα, η ΕΚΤ
παρατηρεί ότι στο άρθρο 2, στοιχεία α) και β), γίνεται σαφής
διάκριση µεταξύ, αφενός, των µεταλλίων και µαρκών που
φέρουν τους όρους «ευρώ», «λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του
ευρώ και, αφετέρου, εκείνων που απλά εµπίπτουν στα όρια
αναφοράς, ανεξάρτητα από το εάν φέρουν τους παραπάνω
όρους ή το εν λόγω σύµβολο. Εν προκειµένω, η απαγόρευση
της παραγωγής και πώλησης αµφότερων των κατηγοριών
µεταλλίων και µαρκών, καθώς και της εισαγωγής και διανοµής
τους για πώληση ή για άλλους εµπορικούς σκοπούς, φαίνεται
επαρκής ενόψει της πρόληψης οποιουδήποτε κινδύνου
σύγχυσης στο ευρύ κοινό. Οι ίδιες παρατηρήσεις σχετικά µε
την πρόληψη πιθανού κινδύνου σύγχυσης ισχύουν και όσον
αφορά την απαγόρευση του άρθρου 2 στοιχείο γ) του προτεινόµενου κανονισµού σε σχέση µε µετάλλια και µάρκες που
φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο «προσοµοιάζει µε
εκείνο των εθνικών εµπρόσθιων όψεων ή των κοινών οπίσθιων
όψεων των κερµάτων ευρώ ή είναι πανοµοιότυπο ή παρόµοιο
µε το σχέδιο της στεφάνης των κερµάτων των 2 ευρώ».
Πάντως, η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η αναφορά του άρθρου 2 στοιχείο β) της σύστασης σε «σύµβολο παραπλήσιο µε αυτό του
ευρώ σε συνδυασµό µε ένδειξη ονοµαστικής αξίας» δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 του προτεινόµενου κανονισµού. Η
ΕΚΤ προτείνει τη διατήρηση της αναφοράς αυτής στον προτεινόµενο κανονισµό, καθώς και η χρήση των συγκεκριµένων συµβόλων ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στο ευρύ κοινό. Η
ΕΚΤ πιστεύει ότι η συµπερίληψη της εν λόγω αναφοράς θα
διευρύνει το πεδίο εφαρµογής των προστατευτικών διατάξεων
και θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά τους.

9.

12.5.2004

Το άρθρο 3 του προτεινόµενου κανονισµού θεσπίζει εξαιρέσεις
στα προστατευτικά µέτρα που αναλύονται παραπάνω. Η ΕΚΤ
παρατηρεί ότι στο ρυθµιστικό πεδίο της διάταξης αυτής εµπίπτουν µετάλλια και µάρκες που δεν µπορούν να εκληφθούν ως
κέρµατα ευρώ είτε επειδή το µέγεθός τους είναι εκτός των
ορίων αναφοράς — παρόλο που φέρουν τους όρους «ευρώ» ή
«λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του ευρώ χωρίς ένδειξη ονοµαστικής αξίας — είτε λόγω του σχήµατος ή της σύνθεσής τους,
αν και το µέγεθός τους βρίσκεται εντός των ορίων αναφοράς.
Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι παρόµοια µετάλλια και µάρκες θεωρείται ότι δηµιουργούν ελάχιστους µόνο κινδύνους σύγχυσης
και ότι θα πρέπει να επιτρέπονται.

10. Το άρθρο 4 του προτεινόµενου κανονισµού προβλέπει
σύστηµα παρεκκλίσεων, υπό τη µορφή αδειών οι οποίες χορηγούνται από τις ορισθείσες αρχές στο κράτος µέλος, στο οποίο
παράγεται ή εισάγεται για πρώτη φορά το µετάλλιο ή η µάρκα,
ή —στην περίπτωση αιτηµάτων εκ µέρους τρίτων χωρών—
από την Επιτροπή. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι οι άδειες που χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 πρόκειται να
επιτρέψουν τη χρήση των ενδείξεων «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ»
υπό ελεγχόµενους όρους, σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται
κίνδυνος σύγχυσης. Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν
προβλέπει συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που να επιτρέπουν τη
χρήση του συµβόλου του ευρώ. Η ΕΚΤ δεν βλέπει το δικαιολογητικό λόγο ύπαρξης διαφοροποίησης µεταξύ του συµβόλου του ευρώ και των όρων «ευρώ» και «λεπτά ευρώ». Επίσης,
όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 1, η αιτιολογική έκθεση
της Επιτροπής ρητώς αναφέρεται σε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις από το άρθρο 2 στοιχείο α) και σε περιπτώσεις όπου «η
χρήση … του συµβόλου του ευρώ γίνεται για πρακτικούς
λόγους». Για το λόγο αυτό, η ΕΚΤ προτείνει να περιληφθεί στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 αναφορά στο σύµβολο του ευρώ. Η
ΕΚΤ αντιλαµβάνεται επίσης ότι, σε περίπτωση χορήγησης
τέτοιας άδειας, ο εκάστοτε οικονοµικός φορέας του κράτους
µέλους πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στην όψη του µεταλλίου ή της µάρκας, στη δε εµπρόσθια ή οπίσθια όψη αυτών
πρέπει να επιτίθεται σφραγίδα µε τη µνεία «Όχι νόµιµο νόµισµα». Εν προκειµένω, η ΕΚΤ προτείνει να συµπεριληφθεί στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 αναφορά στο ελάχιστο µέγεθος των
λέξεων «Όχι νόµιµο νόµισµα», καθώς η απουσία παρόµοιας
προδιαγραφής ενέχει τον κίνδυνο χρήσης γραµµατοσειρών
µετά βίας αναγνώσιµων. Επίσης, η ΕΚΤ παρατηρεί ότι οι άδειες
που πρόκειται να χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 2 αφορούν µετάλλια και µάρκες, το µέγεθος των
οποίων βρίσκεται εντός των ορίων αναφοράς, εφόσον δεν
υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης και εφόσον πληρούνται οι όροι
ως προς τους συνδυασµούς της διαµέτρου και του ύψους της
στεφάνης, καθώς και ως προς τους συνδυασµούς της διαµέτρου και των ιδιοτήτων του µετάλλων. Η ΕΚΤ δεν έχει καµία
αντίρρηση όσον αφορά το σύστηµα παρεκκλίσεων που θεσπίζεται στο άρθρο 4 του προτεινόµενου κανονισµού, καθώς τα
µετάλλια και οι µάρκες που εγκρίνονται δυνάµει αυτού πρέπει
να πληρούν αυστηρές οπτικές ή υλικές προδιαγραφές, ώστε να
αποκλείεται κάθε πιθανός κίνδυνος σύγχυσης.
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11. Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του προτεινόµενου κανονισµού χορηγεί στην ορισθείσα αρχή κράτους
µέλους ή στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, την αρµοδιότητα να
αποφαίνεται εάν ορισµένο σχέδιο προσοµοιάζει µε σχέδιο
εθνικής εµπρόσθιας όψης ή της κοινής οπίσθιας όψης των
κερµάτων ευρώ ή µε το σχέδιο της στεφάνης των κερµάτων
των δύο (2) ευρώ. Ενώ επιδοκιµάζει το περιεχόµενο της
παραπάνω διάταξης, η ΕΚΤ επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή
του Συµβουλίου στο γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη δεν θεσπίζει παρέκκλιση από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου
2 του προτεινόµενου κανονισµού, αλλά µάλλον εισαγάγει την
προαναφερόµενη αρµοδιότητα που απονέµεται είτε στις αρχές
των κρατών µελών είτε στην Επιτροπή. Για λόγους νοµικής
συνοχής και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την εφαρµογή
του προτεινόµενου κανονισµού, η ΕΚΤ προτείνει τη µεταφορά
της τρίτης παραγράφου του άρθρου 4 στο άρθρο 2.
12. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 του προτεινόµενου κανονισµού περιέχει µεταβατική διάταξη, βάσει της
οποίας µετάλλια και µάρκες που έχουν εκδοθεί πριν από τη
θέση σε ισχύ του προτεινόµενου κανονισµού και δεν συνάδουν
µε τις διατάξεις του είναι δυνατό να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, το αργότερο µέχρι το τέλος του 2012. Η ΕΚΤ αντι-
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λαµβάνεται τη διάταξη αυτή ως αναγκαία για την εµπέδωση
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των κυρίων ή/και κατόχων
παρόµοιων µεταλλίων και µαρκών.
13. Η ΕΚΤ επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του προτεινόµενου κανονισµού, τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίσουν,
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005, νόµους, κανονισµούς και
διοικητικές διατάξεις σχετικά µε τις εφαρµοστέες κυρώσεις στις
περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του προτεινόµενου
κανονισµού, που να λειτουργούν αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικά. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει την εν λόγω διάταξη, καθώς η θέσπιση νοµικού πλαισίου κυρώσεων σε επίπεδο κρατών µελών είναι, χωρίς αµφιβολία, αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του προτεινόµενου κανονισµού.

Φρανκφούρτη, 16 Απριλίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

