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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 1ης ∆εκεµβρίου 2005
σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ
(CON/2005/51)
(2005/C 316/11)
Στις 10 Νοεµβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διατυπώσει γνώµη σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την
εισαγωγή του ευρώ [COM(2005) 357 τελικό (1), εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»]. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση
γνώµης ερείδεται στο άρθρο 123 παράγραφος 4, τρίτη περίοδος
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που
συνιστά τη βάση του προτεινόµενου κανονισµού. Η παρούσα γνώµη
εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο
17.5, πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
1.

Γενικές παρατηρήσεις

1.1.

Με τον προτεινόµενο κανονισµό επιδιώκεται η θέσπιση του
κατάλληλου νοµικού πλαισίου για τη µελλοντική εισαγωγή
του ευρώ στα κράτη µέλη που δεν το έχουν ακόµη υιοθετήσει (εφεξής «µη συµµετέχοντα κράτη µέλη»). Tα εν λόγω
κράτη µέλη έχουν κάθε συµφέρον να µεριµνήσουν για τη
θέσπιση, αρκετό διάστηµα πριν από τη µετάβασή τους στο
ευρώ, ενός εύρωστου νοµικού πλαισίου σε κοινοτικό
επίπεδο, προκειµένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη νοµοθετική
και πρακτική προπαρασκευή σε εθνικό επίπεδο, ενόψει της
εισαγωγής του ευρώ. Εξάλλου, και η ΕΕ εν γένει και τα
κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει ήδη το ευρώ (εφεξής
«συµµετέχοντα κράτη µέλη») έχουν κάθε συµφέρον να
µεριµνήσουν για την όσο το δυνατό οµαλότερη και επιτυχέστερη διεκπεραίωση των µελλοντικών διευρύνσεων της
ζώνης του ευρώ, όπως συνέβη στην περίπτωση της
υιοθέτησής του από τα πρώτα έντεκα συµµετέχοντα κράτη
µέλη και την Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό η διεύρυνση της
ζώνης του ευρώ θα ασκήσει θετική επίδραση. Πράγµατι, η
ΕΚΤ θεωρεί ότι η επιτυχής εισαγωγή του ευρώ στα σηµερινά
συµµετέχοντα κράτη µέλη διαδραµάτισε καίριο ρόλο στην
παγίωση της αξιοπιστίας του τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ
όσο και στην ευρύτερη διεθνή σκηνή.

2.

Ειδικές παρατηρήσεις

2.1.

∆ιαµόρφωση τριών σεναρίων µετάβασης στο ευρώ

2.1.1. Υπενθυµίζεται ότι ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 974/98 του
Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του
ευρώ (2), ο οποίος ρύθµιζε την εισαγωγή του ευρώ στα
(1) Κείµενο της 2ας Αυγούστου 2005.
(2) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000,
σ. 2).

πρώτα έντεκα συµµετέχοντα κράτη µέλη και την Ελλάδα,
βασίστηκε στην προσέγγιση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Μαδρίτης το 1995 (εφεξής «σενάριο της
Μαδρίτης»). Το σενάριο της Μαδρίτης προέβλεπε µεταβατική περίοδο εκτεινόµενη από την εισαγωγή του ευρώ σε
λογιστική µορφή έως την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων
και κερµάτων ευρώ και αποτελεί τη βάση των διατάξεων που
αφορούν την εισαγωγή του ευρώ, όπως περιέχονται σήµερα
στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 974/98. Όσον αφορά τις
µελλοντικές περιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ, σηµειώνεται
ότι µία σειρά σηµαντικών πρακτικών πτυχών µεταβλήθηκαν
ουσιωδώς µετά την πρώτη µετάβαση, η οποία ξεκίνησε την
1η Ιανουαρίου 1999. Ειδικότερα, η ευρεία διαθεσιµότητα
των τραπεζογραµµατίων ευρώ σήµερα στη ζώνη του ευρώ,
αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ, δηµιούργησε την ανάγκη
διαµόρφωσης πρόσθετων σεναρίων µετάβασης, πέραν του
σεναρίου της Μαδρίτης.

2.1.2. Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο κανονισµό, το Συµβούλιο
πρόκειται να παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα
προσχώρησης σε ένα από τα ακόλουθα τρία διαφορετικά
σενάρια µετάβασης: α) µία µεταβατική περίοδο τύπου
Μαδρίτης, δηλαδή µία περίοδο κατά την οποία το ευρώ θα
έχει νοµική υπόσταση µόνο ως λογιστικό νόµισµα, τα δε
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ δεν θα αναγνωρίζονται
επίσηµα ως νόµιµο χρήµα σε εθνικό επίπεδο, ακόµη κι αν
είναι διαθέσιµα και χρησιµοποιήσιµα στο πλαίσιο ιδιωτικών
συναλλαγών, β) ένα σενάριο τύπου «big bang», δηλαδή µία
απευθείας µετάβαση στο ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας οι
ηµεροµηνίες εισαγωγής του ευρώ σε λογιστική µορφή και
µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή θα συµπίπτουν ή γ)
ένα σενάριο τύπου «big bang» σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή περιόδου σταδιακής απόσυρσης µέγιστης
διάρκειας ενός έτους, εντός της οποίας θα εξακολουθεί να
είναι δυνατό πράξεις που παράγουν νοµικά αποτελέσµατα
(π.χ. τιµολόγια, έγγραφα λογιστικής φύσης και εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποδοχών) να κάνουν αναφορά στην
εθνική νοµισµατική οµάδα.

2.1.3. Ο βασικός σκοπός του προτεινόµενου κανονισµού, όπως
αποσαφηνίζεται και στην αιτιολογική του έκθεση, συνίσταται
στη διαµόρφωση των τριών αυτών εναλλακτικών σεναρίων
µετάβασης για τα µελλοντικά κράτη µέλη που θα υιοθετούσαν το ευρώ (3). Προς διασφάλιση ενός υψηλότερου
(3) Βλέπε αιτιολογική έκθεση του προτεινόµενου κανονισµού, σ. 3.
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επιπέδου διαφάνειας για τους πολίτες της ΕΕ και συνέπειας
προς τους στόχους που θέτει το πρόγραµµα της ΕΕ για τη
βελτίωση της νοµοθεσίας, η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή,
στον προτεινόµενο κανονισµό, ρητής διάταξης η οποία θα
λαµβάνει άµεσα και πληρέστερα υπόψη τα τρία διαφορετικά
σενάρια µετάβασης που θα ισχύουν στα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη.
2.1.4. Ειδικότερα, ορισµένα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ
την 1η Μαΐου 2004 (1) δήλωσαν δηµόσια ότι προτιµούν
την εισαγωγή του ευρώ βάσει ενός σεναρίου τύπου «big
bang». Σύµφωνα µε την τρέχουσα διατύπωση του προτεινόµενου κανονισµού, η ιδέα ενός σεναρίου µετάβασης στο
ευρώ τύπου «big bang» µπορεί να συναχθεί µόνο από τον
ορισµό της µεταβατικής περιόδου, σε συνδυασµό µε τη
δυνατότητα σύµπτωσης των ηµεροµηνιών υιοθέτησης του
ευρώ και µετάβασης σε αυτό σε φυσική µορφή, στο
παράρτηµα του προτεινόµενου κανονισµού (2). Αν και
θεωρητικά το σενάριο τύπου «big bang» είναι δυνατό να
νοηθεί ως µία µεταβατική περίοδος που διαρκεί µόνο ένα
δευτερόλεπτο, επισηµαίνεται ότι το εν λόγω σενάριο θα
µπορούσε να οριστεί µε µεγαλύτερη διαφάνεια για τον
πολίτη της ΕΕ ως «µία απευθείας εισαγωγή του ευρώ, στο
πλαίσιο της οποίας οι ηµεροµηνίες υιοθέτησης του ευρώ και
µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή συµπίπτουν».

2.2.

Σενάριο µετάβασης µε εφαρµογή µεταβατικής περιόδου

2.2.1. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 974/98, ως «µεταβατική περίοδος» ορίζεται η τριετής
περίοδος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1999 και τελειώνει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2001, µε εξαίρεση στην περίπτωση της
Ελλάδας, όπου η µεταβατική περίοδος είναι ενιαύσια, µε
ηµεροµηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2001 και
ηµεροµηνία λήξης την 31η ∆εκεµβρίου 2001 (3). Με άλλα
λόγια, στον ισχύοντα κανονισµό (EΚ) αριθ. 974/98 ορίζεται
καθορισµένη χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας
εφαρµόζονται µεταβατικές διατάξεις. Αντίθετα, στον ορισµό
της µεταβατικής περιόδου κατά τον προτεινόµενο κανονισµό
δεν προβλέπεται κάποια καθορισµένη ή µέγιστη διάρκεια: η
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου για κάθε κράτος µέλος
θα καθορίζεται κατά περίπτωση στο προτεινόµενο
παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98, υπό την
έννοια ότι η εν λόγω διάρκεια θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο πλήρους επαναδιαπραγµάτευσης κατά το χρόνο
κατάργησης της παρέκκλισης του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους (4).
2.2.2. Η ΕΚΤ συνιστά ένθερµα το ρητό καθορισµό, στο κείµενο
του προτεινόµενου κανονισµού, µέγιστης διάρκειας τριών
ετών για τη µεταβατική περίοδο. Πέραν του γενικού αυτού
ορίου, η ΕΚΤ συνιστά οι αιτιολογικές σκέψεις του προτεινόµενου κανονισµού να αποσαφηνίσουν ότι η µεταβατική
περίοδος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντοµότερη,
έτσι ώστε να αυτό λειτουργήσει προτρεπτικά για τον καθορισµό µεταβατικών περιόδων συντοµότερων της µέγιστης
επιτρεπόµενης τριετίας. Τα επιχειρήµατα στα οποία ερείδεται
η τοποθέτηση της ΕΚΤ εν προκειµένω παρατίθενται στη
(1) Κύπρος, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία.
(2) Προτεινόµενο άρθρο 1 στοιχείο η) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98
και προτεινόµενο παράρτηµα αυτού.
(3) Άρθρα 1 και 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(4) Προτεινόµενο άρθρο 1 στοιχείο η) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
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συνέχεια, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από το
Συµβούλιο.
2.2.3. Πρώτον, οι πρακτικές πτυχές της µετάβασης στο ευρώ
σήµερα διαφέρουν από εκείνες της αρχικής µετάβασης που
ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν δεν υπήρχαν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ. ∆εδοµένης της ευρείας
διαθεσιµότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ σήµερα, όχι
µόνο εντός της ζώνης του ευρώ αλλά και σε ολόκληρη την
Κοινότητα, το να πρέπει οι πολίτες των ενδιαφερόµενων
κρατών µελών να περιµένουν περισσότερο από τρία έτη µετά
την εισαγωγή του ευρώ ως του νοµίσµατος των κρατών
µελών τους, προτού τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα
ευρώ αποκτήσουν την ιδιότητα νόµιµου χρήµατος, δεν θα
ήταν ευλογοφανές.
2.2.4. ∆εύτερον, η διάρκεια της µεταβατικής περιόδου δεν θα
πρέπει να είναι παρατεταµένη, διότι από την αρχή της
κιόλας το ευρώ θα έχει νόµιµα αναχθεί σε επίσηµο νόµισµα
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους (5). Ακολούθως προς
τα παραπάνω, η ΕΚΤ θα διαµόρφωνε τη νοµισµατική
πολιτική του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους (6), η δε
εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) του τελευταίου θα εκτελούσε όλες τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σε ευρώ (7).
Οι νέες εκδόσεις διαπραγµατεύσεων κρατικών χρεογράφων
θα γίνονταν από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη σε ευρώ (8).
Μπορεί κανείς να αναµένει ότι θα αυξανόταν η χρήση του
ευρώ στις εγχώριες αλλά και, κυρίως, στις διασυνοριακές
πληρωµές µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος (9). Εξάλλου,
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα ήταν σε θέση να λάβει
τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να καταστήσει δυνατή
την αλλαγή της λογιστικής µονάδας του καθεστώτος
λειτουργίας των οργανωµένων αγορών και συστηµάτων
πληρωµών µε αντικατάσταση της συγκεκριµένης εθνικής
νοµισµατικής µονάδας από το ευρώ (10). Η εµπειρία των
πρώτων έντεκα συµµετεχόντων κρατών µελών υποδηλώνει
ότι µπορεί κανείς να αναµένει από την αρχή κιόλας της
µεταβατικής περιόδου τη µετάβαση του τοµέα των τραπεζικών υπηρεσιών χονδρικής και των χρηµατοπιστωτικών
αγορών στο ευρώ. Με αυτή την προοπτική, η ΕΚΤ δεν
θεωρεί εύλογη µία διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ετών για
τη µεταβατική περίοδο, ήτοι για την περίοδο που εκτείνεται
από την εισαγωγή του ευρώ ως του νοµίσµατος του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους έως την επίσηµη εισαγωγή των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ.
2.2.5. Τρίτον, είναι αληθές ότι, δεδοµένου ότι η συγχώνευση των
νοµισµάτων και µονάδων νόµιµου χρήµατος των έντεκα
κρατών µελών σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα αποτέλεσε
µία υλικοτεχνική πρόκληση άνευ προηγουµένου, είχε κριθεί
συνετός ο καθορισµός τριετούς µεταβατικής περιόδου κατά
την πρώτη µετάβαση στο ευρώ. Παρ' όλα αυτά, σηµειώνεται
ότι η Ελλάδα, η οποία υιοθέτησε το ευρώ µία διετία µετά
την υιοθέτησή του από τα πρώτα έντεκα συµµετέχοντα
κράτη µέλη, ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην ενιαύσια µεταβατική περίοδο. Αυτό υποδηλώνει ότι, εάν για οποιαδήποτε
εισαγωγή του ευρώ στο µέλλον εφαρµοστεί µεταβατική
περίοδος τύπου Μαδρίτης, η διάρκειά της θα πρέπει να είναι
µικρότερη των τριών ετών.
(5) Προτεινόµενο άρθρο 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(6) Άρθρο 105 παράγραφος 2 της συνθήκης και άρθρο 12.1, πρώτη παράγραφος του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(7) Αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(8) Αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(9) Άρθρο 8 παράγραφος 3 και αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 974/98.
(10) Άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
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2.2.6. Τέταρτον, δύο αρχές θεωρούνται σηµαντικές για την παροχή
κατευθύνσεων ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ: οι αρχές
της ίσης µεταχείρισης και της διευκόλυνσης. Η µεν αρχή
της ίσης µεταχείρισης συνεπάγεται ότι τα κράτη µέλη που
προσχωρούν µεταγενέστερα δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζουν
πρόσθετα εµπόδια, ούτε και θα πρέπει να τους επιτρέπεται η
προσχώρηση υπό ελαστικότερους όρους, η δε αρχή της
διευκόλυνσης υποδηλώνει την ανάγκη ύπαρξης ευελιξίας
κατά τη διεκπεραίωση της µετάβασης. Παρ' όλο που η ίση
µεταχείριση σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη που προσχωρούν
µεταγενέστερα δικαιούνται να κάνουν χρήση της ίδιας συνολικής µέγιστης περιόδου που προβλέπεται για τα αρχικά
συµµετέχοντα κράτη µέλη βάσει του σεναρίου της
Μαδρίτης, σύµφωνα µε την αρχή της διευκόλυνσης θα
πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης ολοκλήρωσης της µετάβασης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται σκόπιµο
και πρόσφορο. Έτσι, ο καθορισµός µεταβατικής περιόδου
µέγιστης διάρκειας τριών ετών θα ήταν συµβατός µε την
αρχή της ίσης µεταχείρισης, εφόσον θα λαµβανόταν υπόψη
η τριετής µεταβατική περίοδος που εφαρµόστηκε στα πρώτα
έντεκα συµµετέχοντα κράτη µέλη δυνάµει του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 974/98. Παράλληλα, η εξασφάλιση της δυνατότητας σύντµησης της τριετούς αυτής µεταβατικής
περιόδου θα ικανοποιούσε την αρχή της διευκόλυνσης.
2.2.7. Πέµπτον, ο καθορισµός µέγιστης διάρκειας για τη µεταβατική περίοδο θα ήταν συµβατός µε τη νοµική τεχνική που
χρησιµοποιείται για τον καθορισµό άλλων περιόδων
συναφών µε τα ποικίλα σενάρια µετάβασης στο ευρώ, όπως
η περίοδος σταδιακής απόσυρσης και η περίοδος διπλής
κυκλοφορίας. Για την περίοδο σταδιακής απόσυρσης ο
προτεινόµενος κανονισµός θεσπίζει µέγιστη διάρκεια ενός
έτους (1). Για την περίοδο διπλής κυκλοφορίας ο κανονισµός
(EΚ) αριθ. 974/98 καθορίζει µέγιστη διάρκεια έξι µηνών (2).
2.2.8. Ανακεφαλαιώνοντας, η ΕΚΤ θεωρεί ότι προς διασφάλιση της
αξιοπιστίας της διαδικασίας µετάβασης στο ευρώ, προαγωγή
της ασφάλειας δικαίου και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, υφίσταται µία επιτακτική ανάγκη καθορισµού, στο
κείµενο του προτεινόµενου κανονισµού, µεταβατικής
περιόδου µέγιστης διάρκειας τριών ετών. Εξάλλου,
προκειµένου τα προτρέψει στον καθορισµό µεταβατικών
περιόδων συντοµότερων της µέγιστης επιτρεπόµενης
τριετίας, η ΕΚΤ συστήνει να αποσαφηνιστεί στις αιτιολογικές
σκέψεις του προτεινόµενου κανονισµού ότι η µεταβατική
περίοδος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντοµότερη.
Τέλος, σηµειώνεται ότι µία τέτοια σαφής διάταξη που
καθορίζει µέγιστη διάρκεια για τη µεταβατική περίοδο θα
απέτρεπε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά µε την όποια
µελλοντική κατάργηση των παρεκκλίσεων των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και τις ακόλουθες τροποποιήσεις του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98, καθιστώντας τη διαδικασία
µετάβασης στο ευρώ πιο προβλέψιµη.

2.3.

Σενάριο µετάβασης µε εφαρµογή περιόδου σταδιακής
απόσυρσης

2.3.1. Γενικά η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται τους λόγους που υπαγορεύουν το συνδυασµό ενός σεναρίου τύπου «big bang» µε
(1) Προτεινόµενο άρθρο 9α του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(2) Άρθρο 15 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98. Σηµειώνεται ότι και τα
δώδεκα υφιστάµενα συµµετέχοντα κράτη µέλη σύντµησαν τη διάρκεια
της περιόδου διπλής κυκλοφορίας σε δύο µήνες.
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εφαρµογή περιόδου σταδιακής απόσυρσης έως ένα έτος,
στη διάρκεια της οποίας θα ήταν δυνατή η συνέχιση της
χρήσης της εθνικής νοµισµατικής µονάδας σε ορισµένες
νοµικές πράξεις, όπως, σύµφωνα και µε την αιτιολογική
έκθεση, σε τιµολόγια ή λογιστικά βιβλία εταιρειών (3). Παρ'
όλο που ενδεχοµένως αµφισβητείται κατά πόσο τα τιµολόγια ή τα λογιστικά βιβλία εταιρειών αποτελούν νοµικές
πράξεις κατά την έννοια του προτεινόµενου κανονισµού, η
ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι η έννοια της περιόδου σταδιακής
απόσυρσης ως στόχο έχει επίσης να επιτρέψει τη συνέχιση
της χρήσης της εθνικής νοµισµατικής µονάδας σε νέες
νοµικές πράξεις, όπως είναι οι τυποποιηµένες συµβάσεις που
παράγονται µε ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. συµβάσεις ενοικίασης
αυτοκινήτου).

2.3.2. Ενώ στην αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι η περίοδος
σταδιακής απόσυρσης θα επέτρεπε τη διατήρηση µόνο «σε
κάποιο βαθµό της χρήσης του εθνικού νοµίσµατος σε
ορισµένες νοµικές πράξεις» (4), οι διατάξεις του προτεινόµενου κανονισµού δεν περιέχουν κανέναν περιορισµό όσον
αφορά τα είδη των νέων νοµικών πράξεων, οι οποίες είναι
δυνατό να εξακολουθήσουν και κατά τη διάρκεια της
περιόδου σταδιακής απόσυρσης να περιέχουν αναφορά στις
εθνικές νοµισµατικές µονάδες (5). Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η
προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει στα κράτη µέλη ένα σηµαντικό βαθµό ευελιξίας και επικουρικότητας όσον αφορά την
εφαρµογή της περιόδου σταδιακής απόσυρσης σε διάφορα
είδη νοµικών πράξεων.

2.3.3. Ένα σηµείο που η ΕΚΤ επιθυµεί να τονίσει συνίσταται στο
ότι, σύµφωνα µε τον προτεινόµενο κανονισµό, oι δικαιοπραξίες οι εκτελούµενες κατά τη διάρκεια της περιόδου
σταδιακής απόσυρσης δυνάµει νοµικών πράξεων που περιέχουν αναφορές στην εθνική νοµισµατική µονάδα πρέπει να
εκτελούνται µόνο σε ευρώ. (6). Αυτό µπορεί να αποτρέψει
τους συµβαλλόµενους από το να περιλαµβάνουν στα µέσα
πληρωµών αναφορές σε εθνικές νοµισµατικές µονάδες,
δεδοµένου ότι τα µέσα πληρωµών θα πρέπει να εκτελούνται
σε ευρώ κι όχι στην οικεία εθνική νοµισµατική µονάδα.
Ωστόσο, στο βαθµό που τα µέσα πληρωµών, π.χ. επιταγές
και εντολές πληρωµής, θα εκφράζονταν στην εθνική νοµισµατική µονάδα, αυτό θα προκαλούσε κάποια δυσχέρεια
στους φορείς διαχείρισης των πληρωµών, καθώς αυτοί θα
πρέπει να µεριµνούν για τη διενέργεια της µετατροπής από
την εθνική νοµισµατική µονάδα σε ευρώ πριν από την
εκτέλεση της συναλλαγής. Εξάλλου, εφόσον τα µέσα
πληρωµών δυνητικά κυκλοφορούν εκτός των κρατών µελών
για τα οποία ισχύει περίοδος σταδιακής απόσυρσης, είναι
σηµαντικό από άποψη καθεστώτος λειτουργίας να αποκλειστεί η δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης µέσων
πληρωµών εκφρασµένων στις οικείες εθνικές νοµισµατικές
µονάδες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε περιορισµό της
εφαρµογής των διατάξεων για την περίοδο σταδιακής
απόσυρσης στις νοµικές πράξεις που εκτελούνται στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος (δηλαδή µόνο στο κράτος µέλος
για το οποίο ισχύει περίοδος σταδιακής απόσυρσης). Μία
τέτοια προσέγγιση θα προωθούσε την ευελιξία στην
εφαρµογή των διατάξεων για την περίοδο σταδιακής
απόσυρσης και θα την περιόριζε σε εθνικό επίπεδο.
(3) Βλέπε αιτιολογική έκθεση του προτεινόµενου κανονισµού, σ. 4.
(4) Βλέπε αιτιολογική έκθεση του προτεινόµενου κανονισµού, σ. 4.
(5) Προτεινόµενο άρθρο 1 στοιχείο θ) και προτεινόµενο άρθρο 9α του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(6) Τρίτη περίοδος του προτεινόµενου άρθρου 9α του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 974/98.
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2.3.4. H EKT σηµειώνει ότι η πρώιµη φάση της περιόδου
σταδιακής απόσυρσης (έως ένα έτος µετά την ηµεροµηνία
µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή) θα συµπέσει κατά
µέρος µε την περίοδο διπλής κυκλοφορίας (έως έξι µήνες),
στη διάρκεια της οποίας τόσο τα τραπεζογραµµάτια και
κέρµατα ευρώ όσο και τα εθνικά τραπεζογραµµάτια και
κέρµατα θα γίνονταν δεκτά ως νόµιµο χρήµα στην επικράτεια των ενδιαφερόµενων κρατών µελών (1). Η ΕΚΤ επισηµαίνει ότι υπάρχει ασυµβατότητα µεταξύ της διάταξης,
σύµφωνα µε την οποία οι δικαιοπραξίες οι εκτελούµενες στη
διάρκεια της περιόδου σταδιακής απόσυρσης βάσει νέων
νοµικών πράξεων που περιέχουν αναφορές στην παλαιά
εθνική νοµισµατική µονάδα πρέπει να εκτελούνται µόνο σε
ευρώ, και του γεγονότος ότι τα τραπεζογραµµάτια και
κέρµατα του εθνικού νοµίσµατος θα εξακολουθήσουν να
έχουν την ιδιότητα νόµιµου χρήµατος εντός της επικράτειάς
τους στη διάρκεια της περιόδου διπλής κυκλοφορίας. Η
ασυµβατότητα αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τροποποίηση του κειµένου του προτεινόµενου κανονισµού, κατά
τρόπο ώστε η παραπάνω διάταξη να ισχύει χωρίς να θίγει τις
διατάξεις του άρθρου 15 του κανονισµού (EΚ) αριθ.
974/98 (δηλαδή τις διατάξεις τις σχετικές µε την περίοδο
διπλής κυκλοφορίας).
2.4.

Ονοµασία του ευρώ

2.4.1. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται ότι ένα από τα κράτη µέλη διατύπωσε µία επιφύλαξη γλωσσικής φύσης αναφορικά µε την
ονοµασία «euro» για τον προσδιορισµό του ενιαίου
νοµίσµατος στο κείµενο του προτεινόµενου κανονισµού
στην οικεία γλώσσα. Εν προκειµένω η ΕΚΤ τονίζει ότι η
ονοµασία «euro» πρέπει να χρησιµοποιείται ορθά και οµοιόµορφα στο κείµενο του προτεινόµενου κανονισµού σε όλες
τις γλώσσες, ακολούθως προς την επιταγή του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 974/98, κατά την οποία η ονοµασία του ενιαίου
νοµίσµατος πρέπει να είναι ίδια σε όλες τις επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβανοµένης υπόψη της
ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων (2). Όπως σηµειώνει η
ΕΚΤ σε πρόσφατη γνώµη της αναφορικά µε σχέδιο λιθουανικού νόµου για την εισαγωγή του ευρώ (3), οι συναφείς
διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98 καθιστούν
σαφές, µεταξύ άλλων, ότι η ονοµασία του ενιαίου
νοµίσµατος είναι «euro» και ότι η ονοµασία αυτή θα πρέπει
να είναι ίδια στις νοµικές πράξεις που δηµοσιεύονται σε
όλες τις κοινοτικές γλώσσες· ότι µόνη η Κοινότητα, ως
αποκλειστικά αρµόδια σε νοµισµατικά θέµατα, καθορίζει την
ονοµασία του εναιαίου νοµίσµατος· ότι η ονοµασία του
ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος πρέπει να είναι ίδια στην
ονοµαστική του ενικού σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες,
προκειµένου να προκύπτει ευκρινώς ο ενιαίος του
χαρακτήρας.
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δικαίου, η ΕΚΤ συστήνει την ενσωµάτωση στο διατακτικό
του προτεινόµενου κανονισµού διάταξης που να επιβεβαιώνει ότι «η ορθογραφία της ονοµασίας του ευρώ θα είναι
ίδια στην ονοµαστική του ενικού σε όλες τις επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβανοµένης υπόψη της
ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων».
2.5.

Συγκεκριµένες προτάσεις διατύπωσης
Επιπλέον, η ΕΚΤ παραθέτει µία σειρά συγκεκριµένων
προτάσεων διατύπωσης.

2.5.1. Πρώτον, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 974/98 επιτρέπει σε κάθε
κράτος µέλος που επιλέγει την εφαρµογή µεταβατικής
περιόδου τύπου Μαδρίτης να λαµβάνει τα µέτρα που ενδεχοµένως απαιτούνται προκειµένου να καταστεί δυνατή η
αλλαγή —µε αντικατάσταση της συγκεκριµένης εθνικής
νοµισµατικής µονάδας από το ευρώ— της λογιστικής
µονάδας του καθεστώτος λειτουργίας των καθιερωµένων
αγορών ανταλλαγής, συµψηφισµού και διακανονισµού κάθε
µέσου που παρατίθεται στο τµήµα B του παραρτήµατος της
οδηγίας 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου
1993 σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των
κινητών αξιών (5) (εφεξής «ISD»), καθώς και των βασικών
προϊόντων (6). ∆εδοµένου ότι η ISD καταργήθηκε από την
οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (7) (εφεξής
«MiFID»), η αναφορά στα µέσα που παρατίθενται στο
τµήµα B του παραρτήµατος της ISD θα πρέπει να αντικατασταθεί από αναφορά στα µέσα που παρατίθενται στο τµήµα
Γ του παραρτήµατος I της MiFID, το οποίο περιέχει αναλυτικότερο και διεξοδικότερο κατάλογο χρηµατοπιστωτικών
µέσων σε σχέση µε την ISD, συµπεριλαµβάνοντας, παραδείγµατος χάριν, τα παράγωγα επί εµπορευµάτων, τα πιστωτικά
παράγωγα και τα παράγωγα καιρού.
2.5.2. ∆εύτερον, συνιστάται η απλοποίηση της πρώτης
παραγράφου του προτεινόµενου άρθρου 10 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98, έτσι ώστε να προβλέπεται
ότι «η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ στα συµµετέχοντα κράτη µέλη µε ισχύ από
τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες µετάβασης στο ευρώ σε φυσική
µορφή».

2.4.2. Ακολούθως προς τα παραπάνω, τα τραπεζογραµµάτια ευρώ
που η ΕΚΤ έχει επιτρέψει στον εαυτό της και στις ΕθνΚΤ
των συµµετεχόντων κρατών µελών να εκδίδουν από την 1η
Ιανουαρίου 2002 προσδιορίζουν την ονοµασία του ενιαίου
νοµίσµατος αποκλειστικά ως «EURO» και «ΕΥΡΩ», χρησιµοποιείται δηλαδή η ονοµασία του νοµίσµατος στο λατινικό
και το ελληνικό αλφάβητο (4). Για λόγους ασφάλειας

2.5.3. Τρίτον, όσον αφορά τη χρήσιµη µνεία των «διατάξεων τυχόν
συµφωνίας για νοµισµατικά θέµατα βάσει του άρθρου 111
της συνθήκης» στο προτεινόµενο άρθρο 11 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 974/98 (το οποίο πραγµατεύεται την ιδιότητα
νόµιµου χρήµατος των κερµάτων ευρώ που εκδίδουν τρίτες
χώρες, όπως το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και η Πόλη του
Βατικανού), η ΕΚΤ επιθυµεί να υποδείξει, ακολούθως προς
τη διατύπωση του κειµένου του προτεινόµενου κανονισµού
σε ορισµένες γλώσσες (π.χ. γερµανική), ότι η αναφορά στο
άρθρο 111 της συνθήκης θα µπορούσε να εξειδικευτεί
περαιτέρω ως αναφορά στην παράγραφο 3 αυτού, καθώς
είναι η µόνη παράγραφος του άρθρου 111 που αναφέρεται
σε συµφωνίες σχετικές µε νοµισµατικά θέµατα (δηλαδή
άρθρο 111 παράγραφος 3).

(1) Άρθρο 15 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(2) Άρθρο 2 και αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
Βλέπε επίσης παράγραφο 10 της γνώµης CON/2005/21 της 14ης
Ιουνίου 2005 που εξέδωσε η ΕΚΤ κατόπιν αιτήµατος της Lietuvos
bankas σχετικά µε σχέδιο νόµου για την εισαγωγή του ευρώ. Η γνώµη
αυτή διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.int).
(3) Παράγραφος 10 της γνώµης CON/2005/21.
(4) Άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 της 20ής Μαρτίου
2003 σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ
(ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 16).

(5) ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).
(6) Άρθρο 8, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση, στοιχείο α) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.
(7) Οδηγία 2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και
93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και για την κατάργηση της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
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2.5.4. Τέταρτον, όσον αφορά τις «τράπεζες» και την προτεινόµενη
υποχρέωσή τους να ανταλλάσσουν χωρίς έξοδα εθνικά
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα των πελατών τους µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ µέχρις ανώτατου ποσού,
σύµφωνα µε το προτεινόµενο άρθρο 15 παράγραφος 3 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98, η ΕΚΤ σηµειώνει ότι,
αυστηρά από άποψη διατύπωσης, ο όρος που συνήθως
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις τράπεζες, βάσει της
συνθήκης και του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, είναι ο
όρος «πιστωτικά ιδρύµατα».
Για το λόγο αυτό, εάν η αναφορά σε «τράπεζες» αντικατασταθεί από αναφορά σε «πιστωτικά ιδρύµατα», κατά τους
ορισµούς της ενοποιηµένης τραπεζικής οδηγίας, πρέπει να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισµένα «πιστωτικά»
ιδρύµατα που καταλαµβάνονται από το πεδίο εφαρµογής
της εν λόγω οδηγίας δεν συµµετέχουν στη διενέργεια
ταµειακών πράξεων (π.χ. ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος) (1) ενώ κάποια άλλα, που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (π.χ. γραφεία ταχυδροµικών
επιταγών), αποδείχτηκαν σηµαντικά για τους σκοπούς της

(1) Άρθρα 1 παράγραφος 1 και 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/12/EΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου
2000 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/1/ΕΚ (ΕΕ L 79 της
24.3.2005, σ. 9).
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µετάβασης στο ευρώ στο παρελθόν. Υπό το φως των
παραπάνω, θα ήταν λογικό να παρασχεθεί σε κάποιο βαθµό
διακριτική ευχέρεια στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη όσον
αφορά τον ορισµό των άλλων ιδρυµάτων που ίσως χρειαστεί
να καλυφθούν από την εν λόγω υποχρέωση ανταλλαγής
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων χωρίς έξοδα.
2.6.

Προτάσεις διατύπωσης

2.6.1. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προτάσεις οδηγήσουν σε
τροποποιήσεις του προτεινόµενου κανονισµού, το
παράρτηµα της παρούσας γνώµης περιέχει σχετικές
προτάσεις διατύπωσης.

Φρανκφούρτη, 1 ∆εκεµβρίου 2005.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτάσεις διατύπωσης

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 1
Αιτιολογικές σκέψεις του προτεινόµενου κανονισµού

[Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία πρόταση]

Η ορθογραφία της ονοµασίας του ευρώ πρέπει να είναι
ίδια στην ονοµαστική του ενικού σε όλες τις επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προκύπτει ευκρινώς ο ενιαίος του χαρακτήρας.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παραγράφους 2.4.1 — 2.4.2 της γνώµης

Τροποποίηση 2
Αιτιολογική σκέψη 4 του προτεινόµενου κανονισµού

Για να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στο ευρώ, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 προβλέπει µια υποχρεωτική µεταβατική περίοδο από τη στιγµή κατά την οποία το ευρώ θα
αντικαταστήσει τα νοµίσµατα των συµµετεχόντων κρατών
µελών µέχρι την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων ευρώ.

Για να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στο ευρώ, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 προβλέπει µια υποχρεωτική µεταβατική περίοδο από τη στιγµή κατά την οποία το ευρώ θα
αντικαταστήσει τα νοµίσµατα των συµµετεχόντων κρατών
µελών µέχρι την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων ευρώ. Λόγω της ευρείας διαθεσιµότητας των
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ µεταξύ του
κοινού, στο µέλλον η εν λόγω µεταβατική περίοδος θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντοµότερη.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παραγράφους 2.2.1 — 2.2.8 της γνώµης

Τροποποίηση 3
Προτεινόµενο άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98

[Επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία πρόταση]

ως «σενάριο τύπου “big bang”» θα πρέπει να νοείται µία
απευθείας εισαγωγή του ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας οι
ηµεροµηνίες υιοθέτησης του ευρώ και µετάβασης στο
ευρώ σε φυσική µορφή συµπίπτουν.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.1.4 της γνώµης

Τροποποίηση 4
Προτεινόµενο άρθρο 1 στοιχείο η) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98

ως «µεταβατική περίοδος» νοείται η περίοδος που αρχίζει στις
00.00 της ηµεροµηνίας υιοθέτησης τoυ ευρώ και τελειώνει
στις 00.00 της ηµεροµηνίας µετάβασης στο ευρώ σε φυσική
µορφή·

ως «µεταβατική περίοδος» νοείται µία περίοδος µέγιστης
διάρκειας τριών ετών που αρχίζει στις 00.00 της
ηµεροµηνίας υιοθέτησης τoυ ευρώ και τελειώνει στις 00.00
της ηµεροµηνίας µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή·

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παραγράφους 2.2.1 — 2.2.8 της γνώµης
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 5
Προτεινόµενο άρθρο 1α του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98

Η ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, η ηµεροµηνία µετάβασης
στο ευρώ σε φυσική µορφή και η περίοδος σταδιακής
απόσυρσης, εφόσον εφαρµόζεται, ορίζονται για κάθε
συµµετέχον κράτος µέλος στο παράρτηµα.

Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος υιοθετεί το ευρώ
σύµφωνα µε σενάριο βασισµένο στην εφαρµογή µεταβατικής περιόδου ή µε σενάριο τύπου «big bang» ή µε
σενάριο τύπου «big bang» σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή περιόδου σταδιακής απόσυρσης. Η ηµεροµηνία
υιοθέτησης του ευρώ, η ηµεροµηνία µετάβασης στο ευρώ σε
φυσική µορφή και η καταληκτική ηµεροµηνία της περιόδου
σταδιακής απόσυρσης, εφόσον εφαρµόζεται, ορίζονται για
κάθε συµµετέχον κράτος µέλος στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.1.3 της γνώµης

Τροποποίηση 6
Προτεινόµενο άρθρο 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98

Με ισχύ από τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες υιοθέτησης του
ευρώ, το νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών µελών είναι το
ευρώ. Νοµισµατική µονάδα είναι το ένα ευρώ. Ένα ευρώ
υποδιαιρείται σε εκατό λεπτά.

Με ισχύ από τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες υιοθέτησης του
ευρώ, το νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών µελών είναι το
ευρώ. Νοµισµατική µονάδα είναι το ένα ευρώ. Ένα ευρώ
υποδιαιρείται σε εκατό λεπτά. Η ορθογραφία της ονοµασίας
του ευρώ θα είναι ίδια στην ονοµαστική του ενικού σε
όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λαµβανοµένης υπόψη της ύπαρξης διαφορετικών
αλφαβήτων.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παραγράφους 2.4.1 — 2.4.2 της γνώµης

Τροποποίηση 7
Άρθρο 8 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98 (επί του παρόντος δεν υπόκειται σε τροποποίηση στο πλαίσιο του προτεινόµενου
κανονισµού)

4. Κατά παρέκκλιση εκ της παραγράφου 1, κάθε συµµετέχον
κράτος µέλος µπορεί να λάβει τα µέτρα που κρίνονται
αναγκαία προκειµένου:
— […],
— να διευκολύνει την αλλαγή, από τις εθνικές νοµισµατικές µονάδες σε ευρώ, της λογιστικής µονάδας των διαδικασιών συναλλαγής:
α) στις καθιερωµένες αγορές ανταλλαγής, συµψηφισµού
και διακανονισµού των µέσων που απαριθµούνται στο
τµήµα Β του παραρτήµατος της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά µε τις
επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών,
καθώς και των βασικών προϊόντων, και
β) στα καθιερωµένα συστήµατα ανταλλαγής, συµψηφισµού
και διακανονισµού των πληρωµών.

4. Κατά παρέκκλιση εκ της παραγράφου 1, κάθε συµµετέχον
κράτος µέλος µπορεί να λάβει τα µέτρα που κρίνονται
αναγκαία προκειµένου:
— […],
— να διευκολύνει την αλλαγή, από τις εθνικές νοµισµατικές µονάδες σε ευρώ, της λογιστικής µονάδας των διαδικασιών συναλλαγής:
α) στις καθιερωµένες αγορές ανταλλαγής, συµψηφισµού
και διακανονισµού των µέσων που απαριθµούνται στο
τµήµα Γ του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, καθώς και των βασικών προϊόντων, και
β) στα καθιερωµένα συστήµατα ανταλλαγής, συµψηφισµού
και διακανονισµού των πληρωµών.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.5.1 της γνώµης
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 8
Προτεινόµενο άρθρο 9α, πρώτη παράγραφος, τρίτη περίοδος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98
Οι δικαιοπραξίες που εκτελούνται δυνάµει αυτών των νοµικών
πράξεων εκτελούνται µόνο στη µονάδα ευρώ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, οι δικαιοπραξίες που
εκτελούνται δυνάµει αυτών των νοµικών πράξεων εκτελούνται
µόνο στη µονάδα ευρώ.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.3.4 της γνώµης
Τροποποίηση 9
Προτεινόµενο άρθρο 10, πρώτη παράγραφος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98
Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002, η ΕΚΤ θέτει σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ. Οι κεντρικές τράπεζες των
συµµετεχόντων κρατών µελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ από τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες µετάβασης
στο ευρώ σε φυσική µορφή.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων
κρατών µελών θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ
στα συµµετέχοντα κράτη µέλη µε ισχύ από τις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή.

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.5.2 της γνώµης
Τροποποίηση 10
Προτεινόµενο άρθρο 11, δεύτερη περίοδος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98
[…]

[…]

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 και των διατάξεων τυχόν
συµφωνίας για νοµισµατικά θέµατα βάσει του άρθρου 111
της συνθήκης, τα κέρµατα αυτά είναι τα µόνα που έχουν την
ιδιότητα νόµιµου χρήµατος στα συµµετέχοντα κράτη µέλη.
[…]

Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 και των διατάξεων τυχόν
συµφωνίας για νοµισµατικά θέµατα βάσει του άρθρου 111
παράγραφος 3 της συνθήκης, τα κέρµατα αυτά είναι τα µόνα
που έχουν την ιδιότητα νόµιµου χρήµατος στα συµµετέχοντα
κράτη µέλη. […]

∆ικαιολογητική βάση — Βλ. παράγραφο 2.5.3 της γνώµης
(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.

13.12.2005

