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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 6ης Ιουλίου 2006
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ και µε
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά
µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ
(CON/2006/36)
(2006/C 163/07)
Εισαγωγή και νοµική βάση
Στις 4 Ιουλίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ (εφεξής «πρώτος προτεινόµενος κανονισµός») και µε
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά µε τις
τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ (εφεξής «δεύτερος
προτεινόµενος κανονισµός»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 123 παράγραφος 5 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο και αποτελεί τη βάση των δύο προτεινόµενων κανονισµών. H
παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.

Σκοπός των προτεινόµενων κανονισµών

1.1 Οι προτεινόµενοι κανονισµοί θα καταστήσουν δυνατή την εισαγωγή του ευρώ ως του νοµίσµατος της
Σλοβενίας, µετά την κατάργηση της παρέκκλισης που ισχύει για την τελευταία, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 122 παράγραφος 2 της συνθήκης.

2.

Ειδικές παρατηρήσεις

2.1 Σε ό,τι αφορά τον πρώτο προτεινόµενο κανονισµό η ΕΚΤ συνιστά την αποφυγή ρητής αναφοράς του άρθρου
2 δεύτερη παράγραφος στα πρωτόκολλα 25 και 26 ή στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της συνθήκης και την
αντικατάστασή της από µία γενική αναφορά στη συνθήκη σύµφωνα µε το παράρτηµα V παράγραφος Α
σηµείο 4 α) ii) της απόφασης 2004/338/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 2004 για την
έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του Συµβουλίου (1). Εν προκειµένω πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ (2), ο οποίος είχε εκδοθεί µε την ευκαιρία της εισαγωγής του
ευρώ στην Ελλάδα, δεν περιείχε αναφορά στα ως άνω πρωτόκολλα ή στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της
συνθήκης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ παράγραφος Α σηµείο 4 α) ii) της απόφασης 2000/396/ΕΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2005 περί εγκρίσεως του εσωτερικού του κανονισµού (3).
2.2 Η ΕΚΤ επικροτεί τον δεύτερο προτεινόµενο κανονισµό, ο οποίος πρόκειται να καθορίσει αµετάκλητα τη
συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι του σλοβενικού τόλαρ στα 239,640 SIT (δηλαδή 1 ευρώ
= 239,640 SIT) — ισοτιµία που αντιστοιχεί στην κεντρική ισοτιµία του σλοβενικού τόλαρ στο µηχανισµό
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ). Η ΕΚΤ δεν φέρει καµία αντίρρηση στην έκδοση του δεύτερου προτεινόµενου κανονισµού αρκετούς µήνες πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβενία. Ως διάταξη του
κοινοτικού δικαίου µε γενική εφαρµογή (δηλαδή νοµικά δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της και µε άµεση
ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη), η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι του σλοβενικού τόλαρ θα τυγχάνει
εφαρµογής από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε όλες τις νοµικές πράξεις που περιέχουν αναφορά στο νόµισµα της
Σλοβενίας, όπως συνέβη και µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ευρώ έναντι των νοµισµάτων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών, όταν αυτά υιοθέτησαν το ευρώ.
(1) ΕΕ L 106 της 15.4.2004, σ. 22. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2006/34/ΕΚ, Ευρατόµ (ΕΕ L 22
της 26.1.2006, σ. 32).
(2) ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2.
(3) ΕΕ L 149 της 23.6.2000, σ. 21. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2002/682/EK, Ευρατόµ
(ΕΕ L 230 της 28.8.2000, σ. 7).
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Πρόταση διατύπωσης

Εκτός από τις παραπάνω παρατηρήσεις συµβουλευτικού χαρακτήρα, µία πρόταση διατύπωσης περιέχεται στο
παράρτηµα.
Φρανκφούρτη, 6 Ιουλίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόταση διατύπωσης (όσον αφορά τον πρώτο προτεινόµενο κανονισµό)

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποίηση που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 1
Άρθρο 2 δεύτερη παράγραφος
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη
του και ισχύει άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των πρωτοκόλλων 25 και 26 και του άρθρου 122 παράγραφος 1.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη
του και ισχύει άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(1) Οι πλάγιοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, τη διαγραφή των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.
(2) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, την προσθήκη των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.

