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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 30 Νοεµβρίου 2007
κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τον
περί νοµίσµατος κυπριακό νόµο
(CON/2007/39)

Εισαγωγή και νοµική βάση
Στις 29 Οκτωβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου (εφεξής «ΚΤΚ») για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τον περί
νοµίσµατος (παραχάραξη και άλλα συναφή θέµατα) νόµο του 2004 (εφεξής «νοµοσχέδιο» και «περί
νοµίσµατος νόµος», αντίστοιχα).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 2 παράγραφος 1, πρώτη και δεύτερη
περίπτωση της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά µε τη διαβούλευση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νοµοθετικών διατάξεων1, καθώς
το νοµοσχέδιο αφορά νοµισµατικά θέµατα. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

1.

Σκοπός του νοµοσχεδίου

Οι βασικοί σκοποί του νοµοσχεδίου συνίστανται i) στην τροποποίηση του προβλεπόµενου στο νόµο
ορισµού του νοµίσµατος και ii) στην αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ του άρθρου 9 του περί νοµίσµατος
νόµου, βάσει του οποίου απαγορεύεται η διενέργεια ορισµένων πράξεων µε αντικείµενα που λαµβάνουν
τη µορφή νοµίσµατος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω νόµου, και δύο κοινοτικών νοµικών
πράξεων, ήτοι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συµβουλίου της 6ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά
µε τα µετάλλια και τις µάρκες που προσοµοιάζουν µε τα κέρµατα ευρώ2 (εφεξής «κανονισµός του
Συµβουλίου») και 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 ευρώ3
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(εφεξής «απόφαση της ΕΚΤ»). Το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου προβλέπει ότι οι σχετικές τροποποιήσεις
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

2.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1

Με το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου τροποποιείται, για πρώτη φορά µετά την έκδοση του περί
νοµίσµατος νόµου, ο προβλεπόµενος στο νόµο ορισµός του νοµίσµατος. Η ΕΚΤ αντιλαµβάνεται
ότι σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να διασφαλιστεί ότι, µετά τη θέση σε κυκλοφορία του
ευρώ σε φυσική µορφή ως νόµιµου χρήµατος στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η κυπριακή λίρα δεν θα
παύσει να εµπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο του όρου «νόµισµα» και ότι, για όσο χρονικό διάστηµα
θα γίνεται δεκτή για ανταλλαγή από την ΚΤΚ4, θα εξακολουθεί να απολαύει νοµικής προστασίας
έναντι της παραχάραξης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του περί νοµίσµατος
νόµου. Στο βαθµό που το σκεπτικό της ως άνω τροποποίησης ερείδεται στη µέριµνα για την
προστασία της κυπριακής λίρας, η ΕΚΤ δεν θεωρεί αναγκαίο το σχολιασµό του άρθρου 2 του
νοµοσχεδίου, στην προτεινόµενη διατύπωση του οποίου περιλαµβάνεται εµµέσως και το ενιαίο
νόµισµα ως «νοµίµως κυκλοφορούν χρήµα στη ∆ηµοκρατία» µετά την 1η Ιανουαρίου 2008.

2.2

Το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου εξυπηρετεί τριπλό σκοπό. Επιβεβαιώνει κατηγορηµατικά την
προσήλωση της ΚΤΚ στις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της απόφασης της ΕΚΤ και ταυτόχρονα
αποσαφηνίζει τη σχέση µεταξύ του άρθρου 9 παράγραφος 1 του περί νοµίσµατος νόµου και του
κανονισµού του Συµβουλίου. Τέλος, θεσπίζει κυρώσεις για κάθε παράβαση του άρθρου 2 του
κανονισµού του Συµβουλίου που διαπράττεται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ του περί νοµίσµατος νόµου και της απόφασης της ΕΚΤ, η ΕΚΤ
παρατηρεί ότι µε το άρθρο 4 στοιχείο α) του νοµοσχεδίου επιτυγχάνεται η ευθυγράµµιση του
άρθρου 9 του περί νοµίσµατος νόµου µε τις διατάξεις της απόφασης της ΕΚΤ και, ιδίως, µε το
άρθρο 2 αυτής σχετικά µε τους κανόνες αναπαραγωγής όσον αφορά τα τραπεζογραµµάτια ευρώ. Η
ΕΚΤ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της αιτούσας αρχής να προτείνει τη συγκεκριµένη τροποποίηση
χάριν της ασφάλειας δικαίου. Στο ίδιο πνεύµα η ΕΚΤ αναγνωρίζει τη χρησιµότητα ενός όρου, στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του περί νοµίσµατος νόµου, διατυπωµένου κατά το πρότυπο του άρθρου 4
στοιχείο β) του νοµοσχεδίου, προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας ως προς την προβλεπόµενη στο
κυπριακό δίκαιο µεταχείριση µεταλλίων και µαρκών που προσοµοιάζουν µε κέρµατα ευρώ.
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Εν προκειµένω νοείται η εξάµηνη περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του περί
υιοθέτησης του ευρώ νόµου του 2007 (ν. 33(I)/2007).
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Η παρούσα γνώµη θα δηµοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 30 Νοεµβρίου 2007.

[υπογραφή]

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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