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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά µε τα µετάλλια και
τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2183/2004 για την επέκταση της
εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά µε τα µετάλλια και τις µάρκες
που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ στα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γενικό πλαίσιο
Στόχος του κανονισµού 2182/2004 του Συµβουλίου1 είναι να προστατέψει τα κέρµατα ευρώ
από τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ. Από τότε που
θεσπίστηκε, ο κανονισµός συνέβαλε σηµαντικά στην αποφυγή οµοιότητας µεταξύ των
κερµάτων ευρώ και των µεταλλίων/µαρκών, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες συµµορφώνονται
τώρα, κατά κανόνα, µε τους ορισµούς και τις απαγορεύσεις που θεσπίζονται στον κανονισµό.
Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής έδειξε ότι είναι αναγκαίο
να αποσαφηνιστούν οι προστατευτικές διατάξεις και να αυξηθεί η διαφάνεια στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων· συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός.
Ειδικότερα, το ευρύ κοινό µπορεί να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι ορισµένα µετάλλια ή
µάρκες έχουν καθεστώς νόµιµου χρήµατος όχι µόνο όταν φέρουν σχέδιο παρόµοιο µε αυτό
που φέρουν τα νόµιµα κέρµατα ευρώ αλλά και όταν φέρουν διακριτά τµήµατα αυτών των
σχεδίων2. Τα τµήµατα αυτά είναι ιδίως τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
γεωγραφικές αναπαραστάσεις και οι αριθµοί, τα σχήµατα της στεφάνης και το σχέδιο της
στεφάνης µε τον τρόπο που εµφανίζονται στα νόµιµα κέρµατα ευρώ.
Εξάλλου, είναι σκόπιµο να καθοριστούν επίσηµα, ιδίως για να το λάβουν υπόψη οι ιδιώτες
παρασκευαστές µεταλλίων και µαρκών, τα ειδικά σήµατα που δεν µπορούν να
αναπαράγονται σε µετάλλια και µάρκες όπως εικονίζονται στα νόµιµα κέρµατα ευρώ.
Πρόκειται για σύµβολα που αντιπροσωπεύουν την κυριαρχία του κράτους µέλους έκδοσης,
όπως οι προτοµές του αρχηγού του κράτους, το εθνόσηµο, τα σήµατα του νοµισµατοκοπείου,
τα διακριτικά του διευθυντή του νοµισµατοκοπείου, το όνοµα και την εικόνα της
γεωγραφικής παράστασης της χώρας, µε το συγκεκριµένο τρόπο που εµφανίζονται στα
κέρµατα ευρώ.
∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω προστατευόµενα στοιχεία αποτελούν µέρος είτε των κοινών είτε
των εθνικών όψεων των κερµάτων του ευρώ, δεν έχει πλέον νόηµα να διατηρηθεί η διάκριση
µεταξύ των δύο (άρθρο 2 στοιχείο γ)). Εξάλλου, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν
συµπεριληφθεί στις εθνικές όψεις των κερµάτων του ευρώ πιο εκτεταµένα κοινά στοιχεία,
όπως το σχέδιο της συνθήκης της Ρώµης ή τα δέκα έτη της ΟΝΕ. Τα προστατευτικά µέτρα θα
πρέπει, συνεπώς, να αναφέρονται σε οποιοδήποτε σχέδιο που εµφανίζεται στην όψη των
µεταλλίων ή µαρκών που προσοµοιάζει µε οποιοδήποτε σχέδιο που εµφανίζεται στο νόµιµο
χρήµα του εκφρασµένου σε κέρµα ευρώ.
Ο κανονισµός ορίζει προς το παρόν ότι η Επιτροπή είναι αρµόδια να δηλώνει κατά πόσο ένα
σχέδιο είναι παρόµοιο µε αυτό που εµφανίζεται σε κέρµατα ευρώ. Στο βαθµό που η
οµοιότητα µπορεί να υφίσταται και στα τµήµατα του σχεδίου και δεδοµένου ότι µπορεί να
είναι αναγκαίο να εκτιµηθεί ο βαθµός κατά τον οποίο τηρούνται οι άλλοι όροι προστασίας,
είναι σκόπιµο η γνώµη της Επιτροπής να βασίζεται σε όλο το φάσµα των προστατευτικών
διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2, συµπεριλαµβανοµένης και της ερµηνείας του
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ΕΕ L 373, της 21.12.2004, σ. 1.
Βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2001 σχετικά µε την προστασία του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερµάτων
ευρώ η οποία αφορά την απαγόρευση της αναπαραγωγής του όλου ή µέρους του σχεδίου της κοινής
όψης στα µετάλλια και τις µάρκες (ΕΕ C 318, 13.11.2001, σ. 3).
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κατά πόσο ένα µεταλλικό αντικείµενο πρέπει να θεωρείται µετάλλιο/µάρκα, κατά την έννοια
του ορισµού του άρθρου 1 στοιχείο γ).
Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή
διατυπώνει γνώµη σχετικά µε την οµοιότητα ή τη συµµόρφωση προς τις άλλες διατάξεις του
κανονισµού. Συγκεκριµένα, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να λαµβάνει επιπλέον υπόψη
τις ποσότητες των παραγόµενων µεταλλίων ή µαρκών, την τιµή πώλησης, τη συσκευασία, τις
ειδικές επιγραφές πάνω στα µετάλλια και τις µάρκες (όπως το όνοµα της εταιρείας, τη µνεία
«µη νόµιµο χρήµα»...), καθώς και τη σχετική προειδοποίηση. Αν και δεν αναφέρεται ρητά
στον κανονισµό, στην πράξη είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη αυτά τα κριτήρια. Για
λόγους διαφάνειας, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στον κανονισµό.
Για να δηλώσει ότι ένα σχέδιο είναι παράνοµο και για να ελέγξει τη συµµόρφωση προς τη
διάταξη του κανονισµού, η Επιτροπή συνεργάζεται µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών,
συγκεκριµένα µε τους εµπειρογνώµονες σε θέµατα παραχάραξης και κιβδηλείας κερµάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης της Επιτροπής της 29ης
Οκτωβρίου 2004 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου3
λαµβάνοντας υπόψη την ειδίκευσή τους στην οπτική και υλική ανάλυση των κερµάτων. Η
διαβούλευση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.
Ο κανονισµός αναφέρει, στο άρθρο 4, παρεκκλίσεις κατόπιν αδείας καθώς και την
αρµοδιότητα της Επιτροπής να δηλώνει αν ένα σχέδιο είναι παρόµοιο. ∆εδοµένου ότι η
αρµοδιότητα αυτή αφορά την τήρηση των προστατευτικών διατάξεων (άρθρο 2), είναι
σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, να µεταφερθεί στο ίδιο άρθρο.
Οι οικονοµικοί παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιούν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή
το σύµβολο του ευρώ σε µετάλλια και κέρµατα υπό περιορισµένους όρους, µεταξύ άλλων, αν
επισφραγίζεται στην εµπρόσθια ή στην οπίσθια όψη του µεταλλίου ή της µάρκας η µνεία «µη
νόµιµο χρήµα». ∆εδοµένου ότι ο κίνδυνος σύγχυσης µε τα κέρµατα σε ευρώ είναι
µεγαλύτερος όταν το µετάλλιο ή η µάρκα έχει ονοµαστική αξία, η απαίτηση σχετικά µε την
ένδειξη «µη νόµιµο χρήµα» θα πρέπει να περιορίζεται σ’ αυτή την περίπτωση.
Η πρόταση περιλαµβάνει παράλληλο κανονισµό που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2183/2004, ο οποίος έχει ως σκοπό να επεκτείνει τα αποτελέσµατα της τροποποίησης στα
κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στο ευρώ.
Προτεινόµενες τροποποιήσεις
Υπό το φως των ανωτέρω αιτιολογικών σκέψεων, προτείνεται να τροποποιηθούν:
1. το άρθρο 2 του κανονισµού 2182/2004, για να αποσαφηνιστούν οι προστατευτικές
διατάξεις,
2. το άρθρο 4 του κανονισµού 2182/2004, για να συµπεριληφθούν κριτήρια εκτίµησης και να
τροποποιηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης µε τη µεταφορά της στο άρθρο 2,
3. ο κανονισµός 2183/2004, ώστε να επεκταθούν οι συνέπειες της τροποποίησης του
κανονισµού 2182/2004 στα µη συµµετέχοντα στο ευρώ κράτη µέλη.
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ΕΕ L 19, 21.1.2005, σ. 73.

3

EL

2008/0167 (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 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 123 παράγραφος
4 τρίτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής4,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2182/2004 του Συµβουλίου της 6ης ∆εκεµβρίου 2004
σχετικά µε τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ7
απαγορεύει τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ. Η
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της απαγόρευσης των µεταλλίων και των
µαρκών που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ υπογράµµισε την ανάγκη να
αποσαφηνιστούν οι προστατευτικές διατάξεις και να αυξηθεί η διαφάνεια στη
διαδικασία λήψης απόφασης.

(2)

Το κοινό µπορεί να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι ορισµένα µετάλλια και µάρκες
έχουν καθεστώς νόµιµου χρήµατος, όχι µόνο όταν φέρουν σχέδιο παρόµοιο προς αυτό
των κερµάτων ευρώ αλλά και όταν φέρουν ορισµένα στοιχεία αυτών των σχεδίων. Ως
εκ τούτου, δεν πρέπει να αναπαράγονται ειδικά στοιχεία των σχεδίων σε νόµιµο
χρήµα εκφραζόµενο σε κέρµατα ευρώ µε τον τρόπο που απεικονίζονται στα κέρµατα
ευρώ. Επιπλέον, σύµβολα που αντιπροσωπεύουν την κυριαρχία του κράτους µέλους
έκδοσης δεν πρέπει να αναπαράγονται σε µετάλλια και µάρκες µε τον τρόπο που
απεικονίζονται στα κέρµατα ευρώ.

(3)

Η Επιτροπή πρέπει να είναι αρµόδια να αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε τα
κράτη µέλη, κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι προστατευτικές διατάξεις που

4

ΕΕ C […], σ. […].
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προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και κατά πόσο ένα µεταλλικό αντικείµενο είναι
µετάλλιο/µάρκα.
(4)

Πρέπει να αποσαφηνιστούν και να καθοριστούν τα ειδικά κριτήρια που
χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για να δηλώνει τη συµµόρφωση µε τις
προστατευτικές διατάξεις.

(5)

Ο κίνδυνος να εκληφθεί εσφαλµένα ένα µετάλλιο ή µια µάρκα που φέρει τους όρους
«ευρώ», «λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του ευρώ ως νόµιµο χρήµα σε κέρµα είναι
µεγαλύτερος όταν το µετάλλιο ή η µάρκα φέρουν συνδεόµενη ονοµαστική αξία.
Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να επισφραγίζεται στην εµπρόσθια ή στην
οπίσθια όψη του µεταλλίου ή της µάρκας η ένδειξη «µη νόµιµο χρήµα».

(6)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2182/2004,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2182/2004 τροποποιείται ως εξής:
1.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 2
Προστατευτικές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, απαγορεύεται η παραγωγή και πώληση
µεταλλίων και µαρκών καθώς και η εισαγωγή και η διανοµή τους για πώληση ή για
άλλους εµπορικούς σκοπούς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν στην όψη τους φέρουν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο
του ευρώ· ή
(β) όταν το µέγεθος τους είναι εντός των ορίων αναφοράς, ή
(γ) όταν οποιοδήποτε σχέδιο στην όψη των µεταλλίων και των µαρκών είναι
παρόµοιο:
i) µε οποιοδήποτε σχέδιο ή τµήµατα αυτού στην όψη των κερµάτων ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των δώδεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της εικόνας της γεωγραφικής παράστασης και των αριθµών, κατά τον τρόπο
που απεικονίζονται στα κέρµατα ευρώ, ή
ii) µε τα σύµβολα που είναι αντιπροσωπευτικά της εθνικής κυριαρχίας των
κρατών µελών, κατά τον τρόπο που απεικονίζονται στα κέρµατα ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των προτοµών του αρχηγού κράτους, των
εθνοσηµάτων, των σηµάτων του νοµισµατοκοπείου, των διακριτικών σηµάτων
του διευθυντή του νοµισµατοκοπείου, του ονόµατος των κρατών µελών, ή
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iii) µε το σχήµα της στεφάνης ή το σχέδιο της στεφάνης των κερµάτων ευρώ.
2. Η Επιτροπή είναι αρµόδια να εκδίδει γνώµη για:
(α) κατά πόσο ένα µεταλλικό αντικείµενο έχει την όψη και/ή τις τεχνικές ιδιότητες
κέρµατος κατά την έννοια του άρθρου 1·
(β) κατά πόσο ένα µετάλλιο ή µια µάρκα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η
Επιτροπή λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τις ποσότητες των παραγόµενων
µεταλλίων και µαρκών, την τιµή πώλησης, τη συσκευασία, τις επιγραφές επί των
µεταλλίων και των µαρκών και τη διαφήµισή τους».
2.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 4
Παρεκκλίσεις κατόπιν αδείας
Η Επιτροπή δύναται να χορηγήσει ειδικές άδειες για χρησιµοποίηση των όρων
«ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή του συµβόλου του ευρώ, υπό ελεγχόµενους όρους
χρησιµοποίησης σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης. Στις
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς επί της όψεως του µεταλλίου ή
της µάρκας ο αντίστοιχος οικονοµικός παράγοντας κράτους µέλους και όταν το
µετάλλιο ή η µάρκα φέρει συνδεόµενη ονοµαστική αξία, να επισφραγίζεται στην
εµπρόσθια ή στην οπίσθια όψη του µεταλλίου ή της µάρκας η µνεία «µη νόµιµο
χρήµα».
Άρθρο 2
Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει κατά την εικοστή ηµέρα της δηµοσίευσής του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης.

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

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά µε τα µετάλλια και
τις µάρκεες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2183/2004 για την επέκταση της
εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά µε τα µετάλλια και τις µάρκες
που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ στα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γενικό πλαίσιο
Στόχος του κανονισµού 2182/2004 του Συµβουλίου1 είναι να προστατέψει τα κέρµατα ευρώ
από τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ. Από τότε που
θεσπίστηκε, ο κανονισµός συνέβαλε σηµαντικά στην αποφυγή οµοιότητας µεταξύ των
κερµάτων ευρώ και των µεταλλίων/µαρκών, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες συµµορφώνονται
τώρα, κατά κανόνα, µε τους ορισµούς και τις απαγορεύσεις που θεσπίζονται στον κανονισµό.
Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής έδειξε ότι είναι αναγκαίο
να αποσαφηνιστούν οι προστατευτικές διατάξεις και να αυξηθεί η διαφάνεια στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων· συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός.
Ειδικότερα, το ευρύ κοινό µπορεί να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι ορισµένα µετάλλια ή
µάρκες έχουν καθεστώς νόµιµου χρήµατος όχι µόνο όταν φέρουν σχέδιο παρόµοιιο µε αυτό
που φέρουν τα νόµιµα κέρµατα ευρώ αλλά και όταν φέρουν διακριτά τµήµατα αυτών των
σχεδίων2. Τα τµήµατα αυτά είναι ιδίως τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
γεωγραφικές αναπαραστάσεις και οι αριθµοί, τα σχήµατα της στεφάνης και το σχέδιο της
στεφάνης µε τον τρόπο που εµφανίζονται στα νόµιµα κέρµατα ευρώ.
Εξάλλου, είναι σκόπιµο να καθοριστούν επίσηµα, ιδίως για να το λάβουν υπόψη οι ιδιώτες
παρασκευαστές µεταλλίων και µαρκών, τα ειδικά σήµατα που δεν µπορούν να
αναπαράγονται σε µετάλλια και µάρκες όπως εικονίζονται στα νόµιµα κέρµατα ευρώ.
Πρόκειται για σύµβολα που αντιπροσωπεύουν την κυριαρχία του κράτους µέλους έκδοσης,
όπως οι προτοµές του αρχηγού του κράτους, το εθνόσηµο, τα σήµατα του νοµισµατοκοπείου,
τα διακριτικά του διευθυντή του νοµισµατοκοπείου, το όνοµα και την εικόνα της
γεωγραφικής παράστασης της χώρας, µε το συγκεκριµένο τρόπο που εµφανίζονται στα
κέρµατα ευρώ.
∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω προστατευόµενα στοιχεία αποτελούν µέρος είτε των κοινών είτε
των εθνικών όψεων των κερµάτων του ευρώ, δεν έχει πλέον νόηµα να διατηρηθεί η διάκριση
µεταξύ των δύο (άρθρο 2 στοιχείο γ)). Εξάλλου, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν
συµπεριληφθεί στις εθνικές όψεις των κερµάτων του ευρώ πιο εκτεταµένα κοινά στοιχεία,
όπως το σχέδιο της συνθήκης της Ρώµης ή τα δέκα έτη της ΟΝΕ. Τα προστατευτικά µέτρα θα
πρέπει, συνεπώς, να αναφέρονται σε οποιδήποτε σχέδιο που εµφανίζεται στην όψη των
µεταλλίων ή µαρκών που προσοµοιάζει µε οποιδήποτε σχέδιο που εµφανίζεται στο νόµιµο
χρήµα του εκφρασµένου σε κέρµα ευρώ.
Ο κανονισµός ορίζει προς το παρόν ότι η Επιτροπή είναι αρµόδια να δηλώνει κατά πόσο ένα
σχέδιο είναι παρόµοιο µε αυτό που εµφανίζεται σε κέρµατα ευρώ. Στο βαθµό που η
οµοιότητα µπορεί να υφίσταται και στα τµήµατα του σχεδίου και δεδοµένου ότι µπορεί να
είναι αναγκαίο να εκτιµηθεί ο βαθµός κατά τον οποίο τηρούνται οι άλλοι όροι προστασίας,
είναι σκόπιµο η γνώµη της Επιτροπής να βασίζεται σε όλο το φάσµα των προστατευτικών
διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2, συµπεριλαµβανοµένης και της ερµηνείας του
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ΕΕ L 373, της 21.12.2004, σ. 1.
Βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2001 σχετικά µε την προστασία του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερµάτων
ευρώ η οποία αφορά την απαγόρευση της αναπαραγωγής του όλου ή µέρους του σχεδίου της κοινής
όψης στα µετάλλια και τις µάρκες (ΕΕ C 318, 13.11.2001, σ. 3).
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κατά πόσο ένα µεταλλικό αντικείµενο πρέπει να θεωρείται µετάλλιο/µάρκα, κατά την έννοια
του ορισµού του άρθρου 1 στοιχείο γ).
Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή
διατυπώνει γνώµη σχετικά µε την οµοιότητα ή τη συµµόρφωση προς τις άλλες διατάξεις του
κανονισµού. Συγκεκριµένα, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να λαµβάνει επιπλέον υπόψη
τις ποσότητες των παραγόµενων µεταλλίων ή µαρκών, την τιµή πώλησης, τη συσκευασία, τις
ειδικές επιγραφές πάνω στα µετάλλια και τις µάρκες (όπως το όνοµα της εταιρείας, τη µνεία
«µη νόµιµο χρήµα»...), καθώς και τη σχετική προειδοποίηση. Αν και δεν αναφέρεται ρητά
στον κανονισµό, στην πράξη είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη αυτά τα κριτήρια. Για
λόγους διαφάνειας, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στον κανονισµό.
Για να δηλώσει ότι ένα σχέδιο είναι παράνοµο και για να ελέγξει τη συµµόρφωση προς τη
διάταξη του κανονισµού, η Επιτροπή συνεργάζεται µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών,
συγκεκριµένα µε τους εµπειρογνώµονες σε θέµατα παραχάραξης και κιβδηλείας κερµάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης της Επιτροπής της 29ης
Οκτωβρίου 2004 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου3
λαµβάνοντας υπόψη την ειδίκευσή τους στην οπτική και υλική ανάλυση των κερµάτων. Η
διαβούλευση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.
Ο κανονισµός αναφέρει, στο άρθρο 4, παρεκκλίσεις κατόπιν αδείας καθώς και την
αρµοδιότητα της Επιτροπής να δηλώνει αν ένα σχέδιο είναι παρόµοιο. ∆εδοµένου ότι η
αρµοδιότητα αυτή αφορά την τήρηση των προστατευτικών διατάξεων (άρθρο 2), είναι
σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, να µεταφερθεί στο ίδιο άρθρο.
Οι οικονοµικοί παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιούν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή
το σύµβολο του ευρώ σε µετάλλια και κέρµατα υπό περιορισµένους όρους, µεταξύ άλλων, αν
επισφραγίζεται στην εµπρόσθια ή στην οπίσθια όψη του µεταλλίου ή της µάρκας η µνεία «µη
νόµιµο χρήµα». ∆εδοµένου ότι ο κίνδυνος σύγχυσης µε τα κέρµατα σε ευρώ είναι
µεγαλύτερος όταν το µετάλλιο ή η µάρκα έχει ονοµαστική αξία, η απαίτηση σχετικά µε την
ένδειξη «µη νόµιµο χρήµα» θα πρέπει να περιορίζεται σ’ αυτή την περίπτωση.
Η πρόταση περιλαµβάνει παράλληλο κανονισµό που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2183/2004, ο οποίος έχει ως σκοπό να επεκτείνει τα αποτελέσµατα της τροποποίησης στα
κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στο ευρώ.
Προτεινόµενες τροποποιήσεις
Υπό το φως των ανωτέρω αιτιολογικών σκέψεων, προτείνεται να τροποποιηθούν:
1. το άρθρο 2 του κανονισµού 2182/2004, για να αποσαφηνιστούν οι προστατευτικές
διατάξεις,
2. το άρθρο 4 του κανονισµού 2182/2004, για να συµπεριληφθούν κριτήρια εκτίµησης και να
τροποποιηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης µε τη µεταφορά της στο άρθρο 2,
3. ο κανονισµός 2183/2004, ώστε να επεκταθούν οι συνέπειες της τροποποίησης του
κανονισµού 2182/2004 στα µη συµµετέχοντα στο ευρώ κράτη µέλη.
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ΕΕ L 19, της 21.1.2005, σ. 73.
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2008/0168 (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2183/2004 για την επέκταση της
εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004 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 Επιτροπής4,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2183/20046 η εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ.
2182/2004 της 6ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε τα µετάλλια και τις µάρκες που
προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ7 επεκτάθηκε σε κράτη µέλη άλλα από τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη όπως ορίζονται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 974/98 της 3ης
Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ8.

(2)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2182/2004 τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
…/2008. Είναι σηµαντικό οι κανόνες που αφορούν µετάλλια και µάρκες που
προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ να είναι ενιαίοι σε όλη την Κοινότητα, και, για το
σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν οι απαιτούµενες διατάξεις.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2183/2004 .

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2183/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
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ΕΕ […], σ […].
ΕΕ […], σ […].
ΕΕ 373, της 21.12.2004, σ 7.
ΕΕ L 373, της 21.12.2004, σ. 1.
ΕΕ L 138, της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 835/2007 (ΕΕ L 186, 18.7.2007, σ. 1).
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«Άρθρο 1
Η εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004, όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (EΚ) αριθ.…/2008, επεκτείνεται σε κράτη µέλη άλλα από τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη που καθορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει κατά την εικοστή ηµέρα της δηµοσίευσή τους 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
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