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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στις 3 Μαΐου 2000 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου σύµφωνα µε
το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, µε την οποία διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα πληροί
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και καταργείται µε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η παρέκκλιση για την Ελλάδα.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το Συµβούλιο θα πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει την
τιµή µετατροπής µεταξύ του ευρώ και της δραχµής που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου
2001 και να λάβει τα λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στην
Ελλάδα.
Η Επιτροπή υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις πριν από την έκδοση της απόφασης του
Συµβουλίου σχετικά µε την κατάργηση της παρέκκλισης για την Ελλάδα, προκειµένου να
εξασφαλίσει µια κάποια ευελιξία ως προς το χρόνο θέσπισης των κανονισµών από το
Συµβούλιο.
Η ανακοίνωση περιλαµβάνει προτάσεις για:
•

κανονισµό του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού του
Συµβουλίου αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ·

•

κανονισµό του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του
Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ·

•

κανονισµό του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του
Συµβουλίου σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών
µελών που υιοθετούν το ευρώ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 3 Μαΐου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου σύµφωνα µε
το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, µε την οποία διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα πληροί
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και καταργείται µε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η παρέκκλιση για την Ελλάδα.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το Συµβούλιο πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει την τιµή
µετατροπής µεταξύ του ευρώ και της δραχµής που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2001
και να λάβει τα λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα.
I. Γενικές παρατηρήσεις

Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία για τη εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα εµπίπτει στη
µεταβατική περίοδο (1η Ιανουαρίου 1999 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001) κατά την οποία τα
παλαιά νοµίσµατα των κρατών µελών αποτελούν υποδιαιρέσεις του ευρώ. Τα
τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα σε ευρώ θα τεθούν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου
2002. Η έκταση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εισαγωγή του ευρώ στην
Ελλάδα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το κατά πόσο η αποµένουσα µεταβατική περίοδος
µετά την 1η Ιανουαρίου 2001 µπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την Ελλάδα. ∆εδοµένου ότι η
Ελλάδα θα ωφεληθεί από την πείρα που αποκόµισαν οι άλλες χώρες κατά τις προετοιµασίες
τους για το 2002, µπορεί να θεωρηθεί ότι η χώρα αυτή θα είναι σε θέση να συµµορφωθεί µε
την προθεσµία που έχει οριστεί για τη λήξη της µεταβατικής περιόδου και ότι δεν θα είναι
αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο του νοµοθετικού πλαισίου του ευρώ.
Κατά συνέπεια, οι δύο κανονισµοί του Συµβουλίου που αποτελούν µέρος του νοµοθετικού
πλαισίου του ευρώ - κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ1 και
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1103/97 σχετικά µε ορισµένα µέτρα που αφορούν την εισαγωγή του
ευρώ2 – µπορούν να εφαρµοστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Οι τροποποιήσεις που πρέπει
να γίνουν στους κανονισµούς αυτούς αποσκοπούν µόνο στην ένταξη της Ελλάδας και του
νοµίσµατός της στο υφιστάµενο πλαίσιο.
II. Σχόλια στα άρθρα

Άρθρο 1
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού τροποποιούνται τρεις ορισµοί που περιέχονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98: η Ελλάδα περιλαµβάνεται στον ορισµό των
"συµµετεχόντων κρατών µελών"· ο ορισµός της "τιµής µετατροπής" διευρύνεται
προκειµένου να περιληφθούν οι τιµές µετατροπής που καθορίζονται µετά την έναρξη του
τρίτου σταδίου της ΟΝΕ βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 5 (πρώην άρθρο 109 Λ
παράγραφος 5)· ο ορισµός των "εθνικών νοµισµατικών µονάδων" διευρύνεται προκειµένου
να περιληφθούν οι παλαιές εθνικές νοµισµατικές µονάδες που αντικαθίσταται από το ευρώ
µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου.

1

ΕΕ αριθ. L 139 της 11.5.1998, σσ. 1-5.

2

ΕΕ αριθ. L 162 της 19.6.1997, σσ. 1-3.
3

Η δεύτερη παράγραφος προβλέπει την αντικατάσταση της δραχµής από το ευρώ από την 1η
Ιανουαρίου 2001.

Άρθρο 2
Το άρθρο αυτό ορίζει την 1η Ιανουαρίου 2001 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
κανονισµού, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα εφαρµοστεί σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των
λοιπών πράξεων του Συµβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα, δηλαδή την
ηµεροµηνία κατάργησης της παρέκκλισης και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τιµής
µετατροπής της δραχµής.
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2000/0137 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για
την εισαγωγή του ευρώ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 123 παράγραφοι
4, τρίτη φράση, και 5,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
την γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας3,
Εκτιµώντας τα εξής:
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 974/98 της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ4
προβλέπει ότι το ευρώ θα αντικαταστήσει τα νοµίσµατα των κρατών µελών που
πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος
κατά το χρόνο της εισόδου της Κοινότητας στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης· ο κανονισµός αυτός περιέχει επίσης κανόνες που
εφαρµόζονται στις εθνικές νοµισµατικές µονάδες αυτών των κρατών µελών κατά τη
µεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και κανόνες για τα
τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα.

(1)

Η απόφαση της 3ης Μαΐου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφος 4 της
Συνθήκης (98/317/ΕΚ) όριζε ότι η Ελλάδα δεν πληρούσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος.

(2)

1

…

2

…

3

…

4

ΕΕ αριθ. L 139 της 11.5.1998, σσ. 1-5.
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(3)

∆υνάµει της απόφασης της 20ής Ιουνίου 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 122
παράγραφος 2 της Συνθήκης (00/../ΕΚ), η Ελλάδα πληροί πλέον τις αναγκαίες
προϋποθέσεις και η παρέκκλιση για τη χώρα αυτή καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
2001.

(4)

(5)

(6)

Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα απαιτεί την επέκταση στην Ελλάδα των
διατάξεων για την εισαγωγή του ευρώ που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη τα οποία
υιοθέτησαν το ευρώ κατά την είσοδο της Κοινότητας στο τρίτο στάδιο της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.
Για τα κράτη µέλη των οποίων το νόµισµα αντικαθίσταται από το ευρώ µετά την
ηµεροµηνία στην οποία η Κοινότητα εισήλθε στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, ο ορισµός των «εθνικών νοµισµατικών µονάδων» πρέπει να
αναφέρεται στη νοµισµατική µονάδα του κράτους µέλους όπως αυτή οριζόταν
αµέσως πριν την εισαγωγή του ευρώ σε αυτό το κράτος µέλος.
Στην περίπτωση της Ελλάδας οι διατάξεις για τη µεταβατική περίοδο εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1

1.

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 τροποποιείται ως εξής:
–

στην πρώτη περίπτωση, η λέξη «Ελλάδα» παρεµβάλλεται µεταξύ των λέξεων
«Γερµανία» και «Ισπανία»,

–

στο τέλος της τρίτης περίπτωσης προστίθενται οι λέξεις «ή σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού»,

στο τέλος της πέµπτης περίπτωσης προστίθενται οι λέξεις «ή, κατά περίπτωση,
την παραµονή της ηµέρας κατά την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόµισµα
κράτους µέλους που υιοθετεί το ευρώ σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία».
Η πρώτη φράση του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο: «Από την 1η Ιανουαρίου 1999 το νόµισµα των συµµετεχόντων
κρατών µελών εκτός από την Ελλάδα είναι το ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2001, το
νόµισµα της Ελλάδας είναι το ευρώ.»
–

2.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
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Βρυξέλλες, […]
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 3 Μαΐου 2000 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου σύµφωνα µε
το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, µε την οποία διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα πληροί
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και καταργείται µε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η παρέκκλιση για την Ελλάδα.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το Συµβούλιο πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει την τιµή
µετατροπής µεταξύ του ευρώ και της δραχµής που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2001
και να λάβει τα λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα.
I. Γενικές παρατηρήσεις

Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1103/97 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την
εισαγωγή του ευρώ1 και αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ είναι συµπληρωµατικοί
µεταξύ τους. Ο κανονισµός αριθ. 1103/97 περιέχει τις διατάξεις για τις οποίες υπήρχε
επείγουσα ανάγκη να δηµιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας δικαίου πριν από την ηµεροµηνία
κατά την οποία ήταν δυνατό να ληφθούν µέτρα µε βάση το άρθρο 123 παράγραφος 4 της
συνθήκης (πρώην άρθρο 109 Λ παράγραφος 4). Το άρθρο αυτό δεν µπορούσε να αποτελέσει
νοµική βάση παρά µόνο όταν θα επιβεβαιωνόταν ποια κράτη µέλη πληρούσαν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος. Οι δύο κανονισµοί αποτελούν µαζί
το νοµικό πλαίσιο του ευρώ και περιέχουν ορισµένους από τους ισχύοντες ορισµούς σχετικά
µε το νόµισµα. Η προτεινόµενη τροποποίηση έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι ορισµοί
που περιέχονται στους δύο κανονισµούς παραµένουν όµοιοι προκειµένου να αποφευχθεί η
έλλειψη ασφάλειας δικαίου.
II. Παρατηρήσεις στα άρθρα

Άρθρο 1
Στο άρθρο αυτό τροποποιούνται δύο ορισµοί που περιέχονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1103/97: ο ορισµός της "τιµής µετατροπής" διευρύνεται για να περιληφθούν οι
τιµές µετατροπής που καθορίζονται µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ βάσει του
άρθρου 123 παράγραφος 5 (πρώην άρθρο 109 Λ παράγραφος 5), και ο ορισµός των "εθνικών
νοµισµατικών µονάδων" διευρύνεται για να περιληφθούν οι παλαιές εθνικές νοµισµατικές
µονάδες που αντικαθίστανται από το ευρώ µετά την έναρξη του τρίτου σταδίου.

Άρθρο 2
Το άρθρο αυτό ορίζει την 1η Ιανουαρίου ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι ορισµοί εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98, ο οποίος περιέχει τους ίδιους
ορισµούς.

1

ΕΕ αριθ. L 162 της 19.6.1997, σσ. 1-3.
8

2000/0134 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1103/97 σχετικά µε
ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας3,
Εκτιµώντας τα εξής:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1103/97 της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε ορισµένες
διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ4 περιέχει κανόνες για τον καθορισµό
των τιµών µετατροπής µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που
υιοθετούν το ευρώ και για τη χρήση των τιµών αυτών κατά τη µετατροπή
νοµισµατικών ποσών· οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται στις τιµές µετατροπής των
νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθέτησαν το ευρώ κατά την είσοδο της
Κοινότητας στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης· η
εφαρµογή των κανόνων αυτών πρέπει να επεκταθεί στην τιµή µετατροπής του
νοµίσµατος κάθε κράτους µέλους που υιοθετεί το ευρώ σε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία.

(7)

Για τα κράτη µέλη των οποίων το νόµισµα αντικαθίσταται από το ευρώ µετά την
ηµεροµηνία στην οποία η Κοινότητα εισήλθε στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, ο ορισµός των «εθνικών νοµισµατικών µονάδων» πρέπει να

(8)

1

…

2

…

3

…

4

ΕΕ αριθ. L 162 της 19.6.1997, σσ. 1-3.
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αναφέρεται στη νοµισµατική µονάδα του κράτους µέλους όπως αυτή οριζόταν
αµέσως πριν την εισαγωγή του ευρώ σε αυτό το κράτος µέλος.
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1103/97,
–
–

στο τέλος της τρίτης περίπτωσης προστίθενται οι λέξεις «ή σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού»,
στο τέλος της τέταρτης περίπτωσης προστίθενται οι λέξεις «ή, κατά περίπτωση, την
ηµέρα που προηγείται εκείνης κατά την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόµισµα
κράτους µέλους που υιοθετεί το ευρώ σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία».
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Βρυξέλλες, […]
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 31 ∆εκεµβρίου 1998, το Συµβούλιο καθόρισε τις τιµές µετατροπής µεταξύ του
ευρώ και των έντεκα νοµισµάτων των κρατών µελών που πληρούσαν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις και υιοθέτησαν το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999. Το Συµβούλιο
αποφάσισε στις 2 Μαΐου 1998 ότι η Ελλάδα ήταν ένα από τα κράτη µέλη που κατά το
χρόνο εκείνο δεν πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου
νοµίσµατος.
Στις 3 Μαΐου 2000 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου
σύµφωνα µε το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, µε την οποία διαπιστώνεται ότι
η Ελλάδα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος
και καταργείται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2001 η παρέκκλιση για την Ελλάδα.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το Συµβούλιο πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει την
τιµή µετατροπής µεταξύ του ευρώ και της δραχµής που θα ισχύσει από την 1η
Ιανουαρίου 2001 και να λάβει τα λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του
ευρώ στην Ελλάδα.
I. Γενικές παρατηρήσεις

Οι τιµές µετατροπής των νοµισµάτων που αντικαταστάθηκαν από το ευρώ στις αρχές
του τρίτου σταδίου καθορίστηκαν µε βάση την πρώτη φράση του άρθρου 123
παράγραφος 4 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 109 Λ παράγραφος 4). Οι τιµές µετατροπής
των νοµισµάτων που εισέρχονται στη ζώνη του ευρώ σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 5. Το 1998, ο καθορισµός των
τιµών µετατροπής έπρεπε να γίνει υπό τον περιορισµό ότι το εν λόγω µέτρο δεν έπρεπε,
αυτό καθαυτό, να µεταβάλει την εξωτερική ισοτιµία του ευρώ, δηλαδή υπό τον όρο ότι
η τιµή µετατροπής µεταξύ του ECU ως δέσµης νοµισµάτων και του ευρώ θα ήταν 1:1.
Κατά συνέπεια, οι τιµές µετατροπής µεταξύ του ευρώ και των εθνικών νοµισµάτων δεν
µπορούσαν να προσδιοριστούν και να θεσπιστούν παρά µόνο την τελευταία ηµέρα του
έτους, δηλαδή µετά την υπολογισµό από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τους συνήθεις
κανόνες, των τελικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ECU ως δέσµης νοµισµάτων. Ο
περιορισµός αυτός δεν υπάρχει πλέον.
Ο καθορισµός της τιµής µετατροπής της δραχµής και η αντικατάσταση της δραχµής από
το ευρώ αποτελούν συµπληρωµατικές αποφάσεις που πρέπει να τεθούν σε ισχύ την ίδια
ηµεροµηνία, όπως συνέβη και για τα έντεκα αρχικά νοµίσµατα. Αντίθετα, η ηµεροµηνία
έκδοσης των αποφάσεων αυτών δεν πρέπει κατ’ανάγκη να είναι η ίδια· δεν θα ήταν
ωστόσο εύλογο να καθοριστεί η τιµή µετατροπής πριν από τη λήψη της απόφασης για
την αντικατάσταση του νοµίσµατος.
II. Σχόλια στα άρθρα

Άρθρο 1
Η προτεινόµενη ισοτιµία είναι η ισχύουσα σήµερα κεντρική ισοτιµία της δραχµής στο
µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών (ΜΣΙ ΙΙ). Είναι η ισοτιµία που καθορίστηκε
µετά την ανατίµηση της δραχµής κατά 3,5% στις 15 Ιανουαρίου 2000.
Όπως και για τα άλλα νοµίσµατα και σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1103/97
του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ, η
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τιµή µετατροπής καθορίζεται µε έξι χαρακτηριστικά ψηφία.

Άρθρο 2
Το άρθρο αυτό εξασφαλίζει ότι ο κανονισµός θα τεθεί σε εφαρµογή σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα των άλλων πράξεων του Συµβουλίου σχετικά µε την κατάργηση της
παρέκκλισης για την Ελλάδα και µε την ηµεροµηνία αντικατάστασης της δραχµής από
το ευρώ.
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2000/0138 (CNB)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
παράγραφοι 4, πρώτη φράση, και 5,

123

την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζας2,
Εκτιµώντας τα εξής:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2866/98 της 31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τις
τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που
υιοθετούν το ευρώ3 καθορίζει τις τιµές µετατροπής που ισχύουν από την 1η
Ιανουαρίου 1999 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 της 3ης Μαΐου
1998 για την εισαγωγή του ευρώ4.

(1)

Η απόφαση της 3ης Μαΐου 1998 σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφος 4 της
Συνθήκης (98/317/ΕΚ) όριζε η Ελλάδα δεν πληρούσε τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος.

(2)

∆υνάµει της απόφασης της 20ής Ιουνίου 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 122
παράγραφος 2 της Συνθήκης (00/../ΕΚ), η Ελλάδα πληροί πλέον τις αναγκαίες
προϋποθέσεις και η παρέκκλιση για την Ελλάδα καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2001.

(3)

1

…

2

…

3

ΕΕ αριθ. L 359 της 31.12.1998, σσ. 1-2

4

ΕΕ αριθ. L 139 της 11.5.1998, σσ. 1-5.
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(4)

(5)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98, όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. ../00, από την 1η Ιανουαρίου 2001 το νόµισµα της
Ελλάδας θα είναι το ευρώ.
Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα απαιτεί τη θέσπιση της τιµής µετατροπής
µεταξύ του ευρώ και της δραχµής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1

Στον κατάλογο των τιµών µετατροπής στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98,
το ακόλουθο κείµενο παρεµβάλλεται µεταξύ των τιµών µετατροπής του γερµανικού
µάρκου και της ισπανικής πεσέτας:
«= 340,750 Ελληνικές δραχµές».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε
κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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