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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προτεινόµενη νοµοθεσία αποβλέπει στη ρύθµιση της χρήσης των όρων «ευρώ» και «λεπτά
ευρώ» καθώς και του συµβόλου του ευρώ (€) επί µεταλλικών αντικειµένων που έχουν τα
χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές ιδιότητες των κερµάτων (µεταλλίων και µαρκών) και στον
προσδιορισµό του βαθµού οµοιότητας των µεταλλίων και των µαρκών προς τα κέρµατα ευρώ
που πρέπει να απαγορεύεται. Ο στόχος έγκειται στην προστασία του κοινού από την απάτη
και τη σύγχυση σε σχέση µε τα κέρµατα ευρώ µε την ταυτόχρονη θέσπιση ισότιµου πλαισίου
για την παραγωγή ανάλογων µεταλλίων και µαρκών.
Ειδικότερα, ο σχετικός κίνδυνος είναι διττός για το κοινό. Κατά πρώτο λόγο, οι πολίτες
ενδέχεται να πιστέψουν ότι τα µεταλλικά αντικείµενα (µετάλλια και µάρκες) έχουν καθεστώς
νόµιµου νοµίσµατος εάν απεικονίζουν το κείµενο που εµφαίνεται στα κέρµατα ευρώ ή εάν
φέρουν το σύµβολο του ευρώ. Κατά δεύτερο λόγο, τα µετάλλια ή οι µάρκες θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν παράνοµα σε µηχανές που λειτουργούν µε κέρµατα, εάν το µέγεθος και οι
ιδιότητες του µετάλλου από το οποίο είναι κατασκευασµένα προσοµοιάζουν µε εκείνα των
κερµάτων ευρώ.
Η κυκλοφορία των κερµάτων ευρώ σε µεγάλο αριθµό κρατών µελών καθιστά αναγκαία την
ύπαρξη δέσµης κανόνων που να τηρούνται από όλους τους συµµετέχοντες. Ορισµένα µέτρα
που έχουν ήδη ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο δεν αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά για την
πραγµατική πρόληψη της εµφάνισης αντικειµένων που µοιάζουν µε κέρµατα ευρώ και της
έναρξης κυκλοφορίας τους.
Πριν τεθούν σε κυκλοφορία τα κέρµατα ευρώ, η Κοινότητα εκχώρησε στις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών τα δικαιώµατά της σε σχέση µε την πνευµατική ιδιοκτησία όσον αφορά
την παράσταση στην κοινή όψη των κερµάτων ευρώ1. Συνεπεία της εκχώρησης αυτής,
σήµερα εφαρµόζεται το εθνικό δίκαιο όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας µε βάση µια κοινή δέσµη κανόνων. Πρόκειται για κανόνες
αναγκαστικού δικαίου που απαγορεύουν για παράδειγµα την αναπαραγωγή των
παραστάσεων σε µετάλλια και µάρκες κατασκευασµένα σε µέταλλο. ∆εδοµένου ότι οι εν
λόγω κανόνες αναφέρονται µόνο στις ίδιες τις παραστάσεις, τα κράτη µέλη δεν µπόρεσαν να
κάνουν χρήση αυτών προκειµένου να απαγορεύσουν µετάλλια και µάρκες µε παραστάσεις
παραπλήσιες µε εκείνες των κερµάτων ευρώ.
Η σύσταση της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2002 σχετικά µε τα µετάλλια και τις µάρκες
που προσοµοιάζουν µε το ευρώ2 έχει ως στόχο την προστασία από τη χρησιµοποίηση επί
µεταλλίων και µαρκών των όρων «ευρώ» και «λεπτά ευρώ» καθώς και του συµβόλου του
ευρώ3. Εκτός του γεγονότος ότι η σύσταση κάλυπτε µόνο οπτικές πτυχές δεν αποτέλεσε το
αντικείµενο γενικευµένης ενσωµάτωσης στις εθνικές νοµοθεσίες, δεδοµένου ότι τα κράτη
µέλη εξέφρασαν την προτίµησή τους για δεσµευτική κοινοτική νοµοθετική ρύθµιση. Η
σύσταση καθεαυτή, ενώ αποτέλεσε χρήσιµο οδηγό, δεν αποδείχθηκε πλήρως
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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον
αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ. ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3,
COM(2001) 600 τελικό.
ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 34.
Η σύσταση αυτή επιβεβαιώνει παρόµοια σύσταση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1999, όσον
αφορά τα συλλεκτικά κέρµατα, τα µετάλλια και τις µάρκες, ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 61.
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αποτελεσµατική. Συνολικά, οι εθνικοί κανόνες όσον αφορά τα µετάλλια και τις µάρκες είναι
ελάχιστοι και οι περισσότεροι είναι γενικής φύσης. Τέλος, όπως καταδείχτηκε στην πράξη
µετά την εισαγωγή των κερµάτων ευρώ, εκτός από τα οπτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει
ανάγκη θέσπισης κανόνων αναγκαστικού δικαίου για τις τεχνικές ιδιότητες όπως
περιλαµβάνονται στην προτεινόµενη νοµοθεσία.
Ο αυξανόµενος αριθµός υποθέσεων που αφορούν µετάλλια τα οποία προσοµοιάζουν στα
κέρµατα ευρώ υπογράµµισε την ανάγκη λήψης αυστηρότερων και δεσµευτικών µέτρων που
να αποβλέπουν στη δηµιουργία ισότιµου πλαισίου σε όλη την Κοινότητα ως προς τα
µετάλλια και τα κέρµατα. Αυτές οι υποθέσεις αφορούν, για παράδειγµα, περιπτώσεις
µεταλλίων που έµοιαζαν µε τα κέρµατα του ευρώ, ένα εκ των εκ των οποίων τέθηκε σε
κυκλοφορία αντί για τα κέρµατα ευρώ καθώς και περιπτώσεις αντικειµένων που έµοιαζαν µε
τα κέρµατα και τα οποία χρησιµοποιήθηκαν παράνοµα σε µηχανές που λειτουργούν µε
κέρµατα.
Η υποεπιτροπή για τα κέρµατα ευρώ της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής επιτροπής και οι
διευθυντές των νοµισµατοκοπείων της ΕΕ εξέτασαν τις υποθέσεις αυτές και κατέληξαν ότι
για την αντιµετώπισή τους απαιτείται δεσµευτικό νοµικό µέσο σχετικά µε τα µετάλλια και τις
µάρκες. Η παρούσα πρόταση λαµβάνει υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τις εν λόγω
συζητήσεις.
Επιπλέον, το θέµα συζητήθηκε εκτενώς µε τους αντιπροσώπους της βιοµηχανίας που
δραστηριοποιείται στον κλάδο των κερµάτων, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων µε
την Επιτροπή και τους διευθυντές των νοµισµατοκοπείων της ΕΕ. Οι εκπρόσωποι της εν
λόγω βιοµηχανίας υποστηρίζουν ένθερµα ένα κανονιστικό πλαίσιο όπως το προτεινόµενο,
καθώς µε τον τρόπο αυτό θα µειωθεί το κόστος από τις απάτες σε αυτόµατες µηχανές
πώλησης. Τέλος, στον προτεινόµενο κανονισµό λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια των
κατασκευαστών µαρκών.
2.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το άρθρο 1 περιλαµβάνει ορισµούς που συνάδουν µε τα επίσηµα κοινοτικά κείµενα, όπου
υπάρχουν αυτοί οι ορισµοί. Ο ορισµός των µεταλλίων και των µαρκών συνάδει µε εκείνο που
περιλαµβάνεται στη σύσταση της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2002. Όσον αφορά τα
µετάλλια και τις µάρκες που έχουν κατασκευαστεί από χρυσό, ασήµι ή πλατίνα, ελλείψει
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την περιεκτικότητα σε πολύτιµο µέταλλο και τη σφράγιση των
αντικειµένων, τα επίπεδα που προτείνονται αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω
κανονισµού, βασίζονται στις ελάχιστες προδιαγραφές των κρατών µελών. Η οργανωτική
δοµή του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου (ΕΤΕΚ), το οποίο ήδη
λειτουργεί, θα παγιωθεί µέσω απόφασης του Συµβουλίου, για την οποία η Επιτροπή έχει
υποβάλει πρόταση (COM(2003) 426 της 17.7.2003). Οι εθνικές ορισθείσες αρχές που
αναφέρονται είναι υπεύθυνες για την έκδοση κερµάτων στα κράτη µέλη (Παράρτηµα ΙΙ).
Εφόσον ορισµένα αιτήµατα σχετικά µε τα µετάλλια που µοιάζουν στα κέρµατα ευρώ
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, προτείνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να αποτελεί η
Επιτροπή την ορισθείσα αρχή. Τέλος, τα όρια αναφοράς για το µέγεθος των µεταλλίων και
των µαρκών αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο του προτεινόµενου κανονισµού. Τα όρια
αναφοράς ορίζουν µια σειρά συνδυασµών µεταξύ των τιµών για τη διάµετρο και των τιµών
για το ύψος της στεφάνης, στο πλαίσιο των οποίων το µέγεθος ενός µεταλλίου ή µιας µάρκας
θεωρείται παρόµοιο µε εκείνο ενός κέρµατος ευρώ.

3

Το άρθρο 2 προβλέπει τους περιορισµούς για τα µετάλλια και τις µάρκες. Ειδικότερα, η
παράγραφος α) απαγορεύει τη χρήση των όρων «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή του συµβόλου του
ευρώ (που καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι) στην όψη των µεταλλίων και µαρκών, καθόσον
µπορούν να δηµιουργήσουν εσφαλµένη εντύπωση ότι τα εν λόγω µετάλλια και µάρκες έχουν
καθεστώς νοµίµου νοµίσµατος4. Η παράγραφος β) απαγορεύει µετάλλια και µάρκες µεγέθους
παροµοίου µε των κερµάτων ευρώ δηλαδή που οι τιµές τους είναι εντός των ορίων αναφοράς.
Η απαγόρευση αφορά τις «παραπλήσιες» παραστάσεις καθόσον οι ίδιες οι παραστάσεις
προστατεύονται από εθνικές διατάξεις. Τέλος, η παράγραφος γ) προστατεύει την παράσταση
της στεφάνης των κερµάτων των 2 ευρώ. Οι παραστάσεις των κοινών και των εθνικών όψεων
των κερµάτων ευρώ, καθώς και της στεφάνης περιγράφονται στο έγγραφο που εξέδωσε η
Επιτροπή τον ∆εκέµβριο του 20015.
Το άρθρο 3 περιγράφει τις αυτόµατες εξαιρέσεις από τους κανόνες. Ειδικότερα, η
παράγραφος 1 επιτρέπει τους όρους «ευρώ» και «λεπτά ευρώ» ή του συµβόλου του ευρώ,
όταν δεν συνδυάζονται µε ένδειξη ονοµαστικής αξίας και χρησιµοποιούνται σε µετάλλια και
µάρκες το µέγεθος των οποίων διαφέρει αισθητά από το αντίστοιχο µέγεθος των κερµάτων
ευρώ (δηλαδή βρίσκονται εκτός των ορίων αναφοράς). Η παράγραφος 2 του άρθρου 3
προβλέπει εξαίρεση από τους περιορισµούς όσον αφορά το µέγεθος (άρθρο 2, παράγραφος 1,
στοιχείο β)) για τα µετάλλια και τις µάρκες µε µεγάλη οπή στο κέντρο τους και µε
διαφορετικές ιδιότητες όσον αφορά το µέταλλο ή για εκείνα που είναι κατασκευασµένα από
χρυσό, ασήµι ή πλατίνα.
Το άρθρο 4, παράγραφος 1 προβλέπει ότι οι ορισθείσες αρχές δύνανται να επιτρέπουν
συγκεκριµένες παρεκκλίσεις όσον αφορά τα οπτικά χαρακτηριστικά (άρθρο 2, στοιχείο α))
υπό συγκεκριµένους όρους. Οι όροι αυτοί αφορούν κατά κύριο λόγο περιπτώσεις όπου η
χρήση των όρων ευρώ, λεπτά ευρώ ή του συµβόλου του ευρώ γίνεται για πρακτικούς λόγους.
Μια τυπική τέτοια περίπτωση είναι τα καζίνο όπου µάρκες που φέρουν ονοµαστική αξία σε
ευρώ πωλούνται σε ισοδύναµη ονοµαστική αξία σε ευρώ. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι
µάρκες αυτές διευκολύνουν τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων. Προκειµένου να
περιοριστούν οι κίνδυνοι κατάχρησης, πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η προέλευση του
εγκεκριµένου µεταλλίου ή µάρκας ενώ τα εν λόγω µετάλλια ή µάρκες πρέπει να
επισφραγίζονται µε την ένδειξη «Όχι νόµιµο νόµισµα».
Το άρθρο 4, παράγραφος 2 προβλέπει τη δυνατότητα να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τους
περιορισµούς όσον αφορά το µέγεθος (άρθρο 2, στοιχείο β)) υπό δύο σωρευτικούς όρους : (i)
το µέγεθος των µεταλλίων και των µαρκών, παρόλο που βρίσκεται εντός των ορίων
αναφοράς, δεν πρέπει να πλησιάζει άµεσα το µέγεθος των κερµάτων ευρώ· και (ii) οι
ιδιότητες του µετάλλου πρέπει να είναι αρκούντως διαφορετικές από εκείνες των κερµάτων
ευρώ. Κατά συνέπεια, τα µετάλλια και οι µάρκες που υπάγονται στην εν λόγω παρέκκλιση
δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν κανονικά έναντι των κερµάτων ευρώ στις µηχανές που
λειτουργούν µε κέρµατα. Ένα σηµαντικό στοιχείο του άρθρου 4 παράγραφος 2 έγκειται στην
παροχή ευελιξίας όσον αφορά την εφαρµογή σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες και
πρακτικές στο µέτρο που τηρούνται οι αυστηρές ελάχιστες προδιαγραφές. Ειδικότερα, οι
χώρες που δεν έχουν παράδοση να δίδουν άδειες για την έκδοση µεταλλίων και µαρκών εντός
των ορίων αναφοράς µπορούν να συνεχίσουν αυτή την πρακτική, παρόλο που µπορεί να
προκύψουν ορισµένες διασυνοριακές συνέπειες. Άλλες χώρες µπορούν να συνεχίσουν να
δίδουν άδειες µε τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
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Η διάταξη αυτή είναι παρόµοια µε εκείνη της σύστασης της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2002.
ΕΕ C 373 της 28.12.2001.
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Το άρθρο 4 παράγραφος 3 θεσπίζει την αρµοδιότητα των ορισθεισών αρχών να δηλώνουν
εάν ο βαθµός προσοµοίωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ), είναι αποδεκτός.
Για τη διευκρίνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, το παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει τµήµα µε
ενδεικτική γραφική αναπαράσταση των ορίων αναφοράς και των σχετικών ορισµών.
Προκειµένου να υπάρξει εναρµόνιση στην ερµηνεία του κανονισµού από τα κράτη µέλη όσον
αφορά την έγκριση παρεκκλίσεων, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, προτείνεται µηχανισµός
βάσει του οποίου όλες οι παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στο ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ καταρτίζει
σχετικό µητρώο, το οποίο µπορούν να συµβουλευτούν τα κράτη µέλη και, όταν χρειάζεται,
εκπονεί εκθέσεις. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να µη διαταραχθεί η λειτουργία των
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τέτοιες µάρκες στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους (για
παράδειγµα τα καζίνο). Για το λόγο αυτό το άρθρο 5, παράγραφος 2 προβλέπει ότι τα
µετάλλια και οι µάρκες που δεν πληρούν τους κανόνες αλλά κυκλοφορούσαν ήδη όταν
τέθηκε σε ισχύ ο παρών κανονισµός πρέπει να αντικατασταθούν αφού όµως λήξει ο
προβλεπόµενος χρόνος χρησιµοποίησής τους, και το αργότερο µέχρι το τέλος του 2012.
Ωστόσο, οι εν λόγω µάρκες πρέπει να καταχωρηθούν σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές
διαδικασίες και να κοινοποιηθούν στο ΕΤΕΚ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτή η καταχώρηση
δεν θα είναι απαραίτητη, καθώς δεν υφίστανται µετάλλια και µάρκες που να προσοµοιάζουν
προς τα κέρµατα του ευρώ, ως αποτέλεσµα της εθνικής νοµοθεσίας ή πρακτικής.
Το άρθρο 6 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να
διασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού µέσω της επιβολής
κατάλληλων κυρώσεων, που θα εγκριθούν µέχρι τον Ιανουάριο του 2005 και θα
ανακοινωθούν στην Επιτροπή.
Το άρθρο 7 περιορίζει τη δυνατότητα εφαρµογής του κανονισµού στα συµµετέχοντα κράτη
µέλη, λόγω της νοµικής βάσης που χρησιµοποιήθηκε, δηλαδή του άρθρου 123, παράγραφος 4
της ΣΕΚ. Όπως συνέβη και µε τον κανονισµό αριθ. 1338/2001, ένας δεύτερος κανονισµός,
που βασίζεται στο άρθρο 308 της Συνθήκης, θα επεκτείνει τα αποτελέσµατα του
προτεινόµενου κανονισµού στα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη.
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2004/0010 (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τα µετάλλια και τις «µάρκες» που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως την τρίτη φράση του
άρθρου 123 παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής6,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου7,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ είναι πλέον το νόµιµο νόµισµα των
συµµετεχόντων κρατών µελών, σύµφωνα µε τους όρους του κανονισµού (EΚ) αριθ.
974/1998 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ9 ,καθώς
και των τρίτων χωρών που συνήψαν συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την
εισαγωγή του ευρώ, δηλαδή του Πριγκιπάτου του Μονακό, της ∆ηµοκρατίας του Σαν
Μαρίνο και της Πόλης του Βατικανού.

(2)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 975/1998 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την
ονοµαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων σε ευρώ που πρόκειται
να κυκλοφορήσουν10 έχει προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των κερµάτων
ευρώ. Τα κέρµατα ευρώ, µετά την εισαγωγή τους τον Ιανουάριο του 2002,
κυκλοφορούν σε όλη τη ζώνη του ευρώ ως τα µόνα νόµιµα νοµίσµατα σε µεταλλική
µορφή.

(3)

Η σύσταση της Επιτροπής 2002/644/ΕΚ της 19ης Αυγούστου 2002 σχετικά µε τα
µετάλλια και τις «µάρκες» που προσοµοιάζουν µε το ευρώ11 συνιστά να αποφεύγονται
ορισµένα οπτικά χαρακτηριστικά κατά την πώληση και παραγωγή, την

6

ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 423/1999 της 22ας Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σ. 2).
ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 34.

7
8
9
10
11
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αποθεµατοποίηση, την εισαγωγή και τη διανοµή για πώληση ή για άλλους εµπορικούς
σκοπούς των µεταλλίων και µαρκών των οποίων το µέγεθος πλησιάζει προς το
µέγεθος των κερµάτων ευρώ.
(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 για τη χρησιµοποίηση του
συµβόλου του ευρώ12 καθιέρωσε το σύµβολο (€) και κάλεσε όλους τους χρήστες
νοµισµάτων να χρησιµοποιούν το σύµβολο αυτό όταν αναφέρονται σε νοµισµατικά
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ.

(5)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε την προστασία
του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής
όψης των κερµάτων ευρώ13 έχει καθορίσει τις ρυθµίσεις που θα εφαρµοστούν για την
αναπαραγωγή της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ.

(6)

Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ δηµοσιεύθηκαν από την Επιτροπή την
28η ∆εκεµβρίου 200114.

(7)

Οι πολίτες θα µπορούσαν να πιστέψουν εσφαλµένα ότι τα µετάλλια και οι µάρκες που
φέρουν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ», το σύµβολο του ευρώ ή παράσταση
παρόµοια µε αυτή που απεικονίζεται στην κοινή όψη ή σε µια από τις εθνικές όψεις
των κερµάτων ευρώ, έχουν καθεστώς νοµίµου νοµίσµατος σε κάποιο από τα κράτη
µέλη που έχει υιοθετήσει το ευρώ ή σε συµµετέχουσα τρίτη χώρα.

(8)

Υφίσταται µεγάλος κίνδυνος τα µετάλλια και οι µάρκες οι οποίες έχουν µέγεθος και
ιδιότητες µετάλλου που προσοµοιάζουν µε το µέγεθος και τις ιδιότητες µετάλλου των
κερµάτων ευρώ να µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράνοµα στη θέση των κερµάτων
ευρώ.

(9)

Είναι συνεπώς ορθό τα µετάλλια και οι µάρκες, οι οποίες έχουν οπτικά
χαρακτηριστικά, µέγεθος ή ιδιότητες µετάλλου που προσοµοιάζουν µε τα αντίστοιχα
των κερµάτων ευρώ, να µην πωλούνται, παράγονται, εισάγονται ή διανέµονται µε
σκοπό την πώληση ή για εµπορικούς σκοπούς.

(10)

Για τη διευκόλυνση της εναρµόνισης των αποφάσεων των ορισθεισών εθνικών αρχών
το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο, βασιζόµενο σε κοινοποίηση των
κρατών µελών, καταρτίζει µητρώο µεταλλίων και µαρκών που προσοµοιάζουν µε τα
κέρµατα ευρώ και εκπονεί τις δέουσες εκθέσεις.

12

COM(1997) 418 της 23ης Ιουλίου 1997.
ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3, COM(2001) 600 τελικό.
ΕΕ C 373 της 28.12.2001.

13
14
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :
(α)

ως «ευρώ» νοείται το νόµιµο νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών µελών
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98 καθώς και των
συµµετεχουσών τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συµφωνία µε την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την εισαγωγή του ευρώ (εφεξής «συµµετέχουσες
τρίτες χώρες»)·

(β)

ως «σύµβολο για το ευρώ» νοείται το σύµβολο που αντιπροσωπεύει το ευρώ
(€) όπως εµφαίνεται και περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι·

(γ)

ως «µετάλλια και µάρκες» νοούνται τα µεταλλικά εκείνα αντικείµενα, εκτός
από τις µήτρες κοπής κερµάτων, που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις
τεχνικές ιδιότητες ενός κέρµατος αλλά δεν έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε εθνικές
ή αλλοδαπές νοµοθετικές διατάξεις ή νοµοθετικές διατάξεις συµµετεχουσών
τρίτων χωρών και συνεπώς δεν είναι ούτε νόµιµα µέσα πληρωµής ούτε έχουν
καθεστώς νοµίµου νοµίσµατος·

(δ)

ως «χρυσός», «ασήµι» και «πλατίνα» νοούνται τα κράµατα που
περιλαµβάνουν χρυσό, ασήµι και πλατίνα καθαρότητας σε χιλιοστά βάρους
τουλάχιστον 375, 500 και 850 αντίστοιχα· αυτός ο ορισµός δεν αφορά τις
συµβάσεις σφράγισης που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη·

(ε)

ως «Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο» (εφεξής «ΕΤΕΚ») νοείται
η µονάδα που θεσπίστηκε µε απόφαση της Επιτροπής·

(στ) ως «ορισθείσες αρχές», αρµόδιες σε εθνικό επίπεδο για τα µετάλλια και τις
µάρκες, νοούνται οι αρχές που αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ ή η ίδια η
Επιτροπή για τις υποθέσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(ζ)

ως «όρια αναφοράς» νοούνται τα όρια που περιλαµβάνονται στο Τµήµα 1 του
Παραρτήµατος ΙΙΙ.
Άρθρο 2
Προστατευτικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 απαγορεύεται η παραγωγή και πώληση µεταλλίων και
µαρκών και η εισαγωγή και διανοµή τους για πώληση ή για άλλους εµπορικούς σκοπούς στις
ακόλουθες περιπτώσεις :
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(α)

όταν φέρουν στην όψη τους τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο
του ευρώ ή

(β)

όταν το µέγεθός τους είναι εντός των ορίων αναφοράς ή

(γ)

όταν οποιοδήποτε σχέδιο στην όψη των µεταλλίων και των µαρκών
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.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις

1.

∆εν απαγορεύονται τα µετάλλια και οι µάρκες που φέρουν τους όρους «ευρώ» ή
«λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του ευρώ χωρίς να συνδυάζονται µε ένδειξη
ονοµαστικής αξίας, όταν το µέγεθός τους είναι εκτός των ορίων αναφοράς.

2.

Τα µετάλλια και οι µάρκες των οποίων το µέγεθος βρίσκεται εντός των ορίων
αναφοράς δεν απαγορεύονται όταν:
(α)

φέρουν στο κέντρο τους οπή µεγαλύτερη των έξι χιλιοστών ή το σχήµα τους
είναι πολυγωνικό και δεν υπερβαίνει τις έξι γωνίες, υπό την προϋπόθεση της
τήρησης του όρου που προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), ή

(β)

έχουν κατασκευαστεί από χρυσό, ασήµι ή πλατίνα.
Άρθρο 4
Παρεκκλίσεις κατόπιν αδείας

1.

Η ορισθείσα αρχή σε κράτος µέλος όπου το µετάλλιο ή η µάρκα παράγεται ή
εισάγεται για πρώτη φορά, ή η Επιτροπή στην περίπτωση αιτηµάτων εκ µέρους
τρίτων χωρών, δύναται να χορηγήσει ειδικές άδειες για χρησιµοποίηση των όρων
«ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» υπό ελεγχόµενους όρους χρησιµοποίησης σε περιπτώσεις
όπου δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρεται
ευκρινώς ο αντίστοιχος οικονοµικός παράγοντας του κράτους µέλους επί της όψεως
του µεταλλίου ή της µάρκας ενώ η µνεία "Όχι νόµιµο νόµισµα" επισφραγίζεται στην
εµπρόσθια ή στην οπίσθια όψη του µεταλλίου ή της µάρκας.

2.

Η ορισθείσα αρχή στο κράτος µέλος όπου το µετάλλιο ή η µάρκα παράγεται ή
εισάγεται για πρώτη φορά, ή η Επιτροπή στην περίπτωση αιτηµάτων εκ µέρους
τρίτων χωρών, δύναται να χορηγήσει ειδικές άδειες για µετάλλια και µάρκες το
µέγεθος των οποίων κυµαίνεται εντός των ορίων αναφοράς, σε περιπτώσεις που δεν
υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
(α)

οι συνδυασµοί της διαµέτρου και του ύψους της στεφάνης των µεταλλίων και
των µαρκών πρέπει να κυµαίνονται διαρκώς εκτός του εύρους των τιµών που
ορίζονται σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Τµήµα 2 του
Παραρτήµατος ΙΙΙ και
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(β)

3.

οι συνδυασµοί της διαµέτρου και των ιδιοτήτων των µετάλλων των µεταλλίων
και των µαρκών πρέπει να κυµαίνονται διαρκώς εκτός του εύρους των τιµών
που ορίζονται σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Τµήµα 3
του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Η ορισθείσα αρχή σε κράτος µέλος όπου το µετάλλιο ή η µάρκα παράγεται ή
εισάγεται για πρώτη φορά, ή η Επιτροπή στην περίπτωση αιτηµάτων εκ µέρους
τρίτων χωρών, είναι αρµόδια να δηλώσει εάν ένα σχέδιο «προσοµοιάζει» υπό την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος γ).
Άρθρο 5
Κοινοποίηση και καταχώρηση

1.

Οι αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη κοινοποιούν κάθε άδεια που παρέχεται, δυνάµει
του άρθρου 4, στο ΕΤΕΚ, το οποίο τις καταχωρεί σε µητρώο µεταλλίων και µαρκών.
Το εν λόγω µητρώο µπορούν να το συµβουλεύονται οι ορισθείσες αρχές των κρατών
µελών.

2.

Τα µετάλλια και οι µάρκες που έχουν εκδοθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο παρών
κανονισµός, και δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4,
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται το αργότερο µέχρι το τέλος του 2012.
Τα εν λόγω µετάλλια και µάρκες καταχωρούνται, εάν χρειάζεται, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη και κοινοποιούνται στο ΕΤΕΚ.
Άρθρο 6
Κυρώσεις

1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρµόζονται στις
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα για να διασφαλίσουν ότι εφαρµόζονται. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει
να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.

Τα κράτη µέλη εκδίδουν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 τους νόµους, κανονισµούς
και διοικητικές διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή.
Άρθρο 7
∆υνατότητα εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός παράγει αποτελέσµατα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, που ορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, […]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΒΕΛΓΙΟ: Ministère des Finances - Administration de la Trésorerie (Υπουργείο
Οικονοµικών – ∆ιοικητική Υπηρεσία ∆ηµοσίου Ταµείου)
∆ΑΝΙΑ: Danmarks Nationalbank (Εθνική Τράπεζα της ∆ανίας)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Bundesministerium der Finanzen (Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών)
ΕΛΛΑ∆Α: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους
ΙΣΠΑΝΙΑ: Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Γενική ∆ιεύθυνση
∆ηµοσίου Ταµείου και Οικονοµικής Πολιτικής)
ΓΑΛΛΙΑ: Direction des Monnaies et médailles - Ministère de l'Economie des Finances et
de l'Industrie de la République Française (∆ιεύθυνση Νοµισµάτων και Μεταλλίων
– Υπουργείο Οικονοµίας, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας της Γαλλικής
∆ηµοκρατίας)
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Κεντρική Τράπεζα
και Αρχή Οικονοµικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας)
ΙΤΑΛΙΑ: Ministero dell'Economia e delle Finanze (Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Ministère de Finances - Service de la Trésorerie (Υπουργείο
Οικονοµικών – Υπηρεσία ∆ηµοσίου Ταµείου)
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: Ministerie van Financiën - Direktie Binnenlands Geldwezen (Υπουργείο
Οικονοµικών - ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Νοµισµατικών και Οικονοµικών
Υποθέσεων)
ΑΥΣΤΡΙΑ: Münze Österreich AG (Νοµισµατοσκοπείο της Αυστρίας ΑΕ)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (Εθνικό Τυπογραφείο Νοµισµατοκοπείο)
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ: Valtiovarainministeriö (Υπουργείο Οικονοµικών)
ΣΟΥΗ∆ΙΑ: Sveriges Riksbank - Avdelningen för Marknadsoperationer (MOP) (Τράπεζα
της Σουηδίας - ∆ιεύθυνση ανοικτής αγοράς)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: HM Treasury (Υπουργείο Οικονοµικών)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

(α)

τα όρια αναφοράς για το µέγεθος των µεταλλίων και των µαρκών είναι 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.

(β)

Το εύρος αναφοράς για τη διάµετρο κυµαίνεται µεταξύ 19,00 χιλιοστών και
28,00 χιλιοστών.

(γ)

Το εύρος αναφοράς για το ύψος της στεφάνης κυµαίνεται µεταξύ 7,00 % και
12,00 % της κάθε τιµής εντός του εύρους αναφοράς για τη διάµετρο.

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

Ορισθέν εύρος τιµών
∆ιάµετρος
(mm)

Ύψος στεφάνης
(mm)

1.

19,55 - 19,95

1,73 - 2,13

2.

22,05 - 22,45

1,94 - 2,34

3.

23,05 - 23,45

2,13 - 2,53

4.

24,05 - 24,45

2,18 - 2,58

5.

25,55 - 25,95

2,00 - 2,40
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3.

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

∆ιάµετρος (mm)

Ιδιότητες µετάλλου

1.

19,00 - 22,04

Ηλεκτρική αγωγιµότητα από 14,00 έως 18,00 % IACS

2.

22,05 - 24,45

Ηλεκτρική αγωγιµότητα:

3.

24,46 - 25,95

4.

25,96 - 28,00

4.

-

από 14,00 έως 18,00 % IACS ή

-

από 4,50 έως 6,50 % IACS, εκτός εάν το µετάλλιο ή η µάρκα
είναι µονοµεταλλικά και η µαγνητική ροπή τους είναι εκτός
της περιοχής τιµών από 1,0 έως 7,0 µVs.cm

Ηλεκτρική αγωγιµότητα:
-

από 15,00 έως 18,00 % IACS ή

-

από 13,00 έως 15,00 % IACS, εκτός εάν το µετάλλιο ή η
µάρκα είναι µονοµεταλλικά και η µαγνητική ροπή τους είναι
εκτός της περιοχής τιµών από 1,0 έως 7,0 µVs.cm

Ηλεκτρική αγωγιµότητα από 13,00 έως 15,00 % IACS, εκτός εάν
το µετάλλιο ή η µάρκα είναι µονοµεταλλικά και η µαγνητική ροπή
τους είναι εκτός της περιοχής τιµών από 1,0 έως 7,0 µVs.cm

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρέχεται ενδεικτική απεικόνιση των ορισµών που
περιλαµβάνονται στο παρόν παράρτηµα:
∆ιάµετρος και ύψος στεφάνης
(εύρος τιµών για τις ιδιότητες των µετάλλων µεταξύ των κατακόρυφων γραµµών)

(mm)

3,40

Ύψος στεφάνης

3,20

γραµµή 12%

3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60

20 c

1€

50 c

2€
γραµµή 7%

10 c

1,40
1,20
1,00

∆ιάµετρος
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
∆εν υφίσταται δηµοσιονοµική επίπτωση για τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
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2004/0011 (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την επέκταση της εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. […] σχετικά µε τα
µετάλλια και τις «µάρκες» που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ στα µη
συµµετέχοντα κράτη µέλη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής15,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα :
(1)

Εκδίδοντας τον κανονισµό (EΚ) αριθ. […]17 το Συµβούλιο σηµείωσε ότι αυτός
εφαρµόζεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ18,

(2)

Ωστόσο, είναι σηµαντικό οι κανόνες που αφορούν τα µετάλλια και τις µάρκες που
προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ να είναι ενιαίοι σε όλη την Κοινότητα και για τον
σκοπό αυτό θεσπίζονται οι απαιτούµενες προς τούτο διατάξεις,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. [...] πέραν των συµµετεχόντων κρατών µελών, όπως
αυτά ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98, επεκτείνεται στα µη συµµετέχοντα κράτη
µέλη.

15
16
17
18

ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
Βλέπε σελίδα [..] της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]

18

