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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά µε την εισαγωγή
του ευρώ στη Σλοβακία
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 7 Μαΐου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, µε την οποία
διαπιστώνεται ότι η Σλοβακία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση
του ενιαίου νοµίσµατος και καταργείται, µε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2009, η
παρέκκλιση για τη Σλοβακία.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το Συµβούλιο θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει τα
λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου για την εισαγωγή του ευρώ1 διέπει
την αρχική εισαγωγή του ευρώ στο πρώτο κύµα κρατών µελών που συµµετείχαν στη
ζώνη του ευρώ, καθώς και στην Ελλάδα2. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε µε:
- τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2169/2005, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για
µελλοντικές διευρύνσεις της ζώνης του ευρώ
- τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1647/2006, προκειµένου να καλυφθεί η περίπτωση της
Σλοβενίας (η οποία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007)
- τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 835/2007, προκειµένου να καλυφθεί η περίπτωση της
Κύπρου (η οποία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008)
- τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 836/2007, προκειµένου να καλυφθεί η περίπτωση της
Μάλτας (η οποία υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008)
Ωστόσο, για να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98
στη Σλοβακία, πρέπει να προστεθεί σ’αυτόν αναφορά στο εν λόγω κράτος µέλος. Η
παρούσα πρόταση περιλαµβάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του εν λόγω
κανονισµού.
Στο σχέδιο µετάβασης της Σλοβακίας στο ευρώ διευκρινίζεται ότι πρέπει να
εφαρµοστεί σενάριο του τύπου "big bang", δηλαδή να συµπέσει η υιοθέτηση του
ευρώ ως νοµίσµατος της Σλοβακίας µε την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων ευρώ στο εν λόγω κράτος µέλος.
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ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1647/2006 του Συµβουλίου της 7ης Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L 309 της 9.11.2006, σ. 2).
Βλ. κανονισµό (EΚ) αριθ. 2596/2000 του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για την τροποποίηση
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου για την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 300 της
29.11.2000, σ. 2).
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2.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

2.1.

Νοµική βάση
Νοµική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 123 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση των λοιπών µέτρων που είναι
αναγκαία για την εισαγωγή του ευρώ στο κράτος µέλος για το οποίο έχει καταργηθεί
η παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου 122 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.
Το Συµβούλιο αποφασίζει µε οµοφωνία των κρατών µελών χωρίς παρέκκλιση και
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και
κατόπιν διαβουλεύσεων µε την ΕΚΤ.

2.2.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα
Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Ως εκ τούτου,
δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας.
Η παρούσα πρωτοβουλία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του
στόχου της και είναι συνεπώς σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.

2.3.

Επιλογή του νοµικού µέσου
Ο κανονισµός είναι το µόνο κατάλληλο νοµικό µέσο για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου για την εισαγωγή του ευρώ.

3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επίπτωση στον προϋπολογισµό της Κοινότητας.
4.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

4.1.

Άρθρο 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) και µε το άρθρο 1α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
974/98, ο πίνακας του παραρτήµατος του εν λόγω κανονισµού απαριθµεί τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη και ορίζει την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ, την
ηµεροµηνία µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή και την περίοδο σταδιακής
απόσυρσης, εφόσον εφαρµόζεται, για το σύνολο των εν λόγω κρατών µελών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο θ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98, περίοδος
σταδιακής απόσυρσης µπορεί να εφαρµοστεί µόνο στα κράτη µέλη στα οποία η
ηµεροµηνία µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή συµπίπτει µε την ηµεροµηνία
υιοθέτησης του ευρώ. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση των ένδεκα κρατών µελών
που υιοθέτησαν το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999 και της Ελλάδας που υιοθέτησε το
ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ και η
ηµεροµηνία µετάβασης στο ευρώ σε φυσική µορφή συνέπεσαν στην περίπτωση της
Σλοβενίας, της Κύπρου και της Μάλτας (1η Ιανουαρίου 2007 για τη Σλοβενία και 1η
Ιανουαρίου 2008 για την Κύπρο και τη Μάλτα), αλλά οι συγκεκριµένες χώρες είχαν
επιλέξει να µην έχουν περίοδο «σταδιακής απόσυρσης». Το σχέδιο µετάβασης στο
ευρώ σε φυσική µορφή της Σλοβακίας προβλέπει την ίδια ηµεροµηνία για την
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υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση στο ευρώ σε φυσική µορφή (1η Ιανουαρίου
2009), ενώ η χώρα αυτή επέλεξε να µην έχει περίοδο «σταδιακής απόσυρσης».
Με το παρόν άρθρο προστίθενται στο παράρτηµα του κανονισµού /ΕΚ) αριθ.
974/98, µε σειρά πρωτοκόλλου, η Σλοβακία και τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν
το εν λόγω κράτος µέλος.
Κράτος µέλος

«Σλοβακία

4.2.

Ηµεροµηνία
υιοθέτησης του
ευρώ
1 Ιανουαρίου 2009

Ηµεροµηνία
µετάβασης στο ευρώ
σε φυσική µορφή
1 Ιανουαρίου 2009

Κράτος µέλος µε
περίοδο "σταδιακής
απόσυρσης"
Όχι»

Άρθρο 2
Το παρόν άρθρο ορίζει την 1η Ιανουαρίου 2009 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
κανονισµού, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η εφαρµογή του είναι συµβατή µε το
χρονοδιάγραµµα των λοιπών πράξεων του Συµβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ
από τη Σλοβακία, δηλαδή µε την ηµεροµηνία κατάργησης της παρέκκλισης και την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τιµής µετατροπής της σλοβακικής κορώνας.
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2008/0096 (CNB)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά µε την εισαγωγή του
ευρώ στη Σλοβακία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 123 παράγραφος
5,
την πρόταση της Επιτροπής3,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την
εισαγωγή του ευρώ5 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.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2596/20006 του Συµβουλίου τροποποίησε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 974/98 ενόψει της αντικατάστασης του εθνικού νοµίσµατος της Ελλάδας
από το ευρώ.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2169/20057 του Συµβουλίου τροποποίησε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 974/98 προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη
µεταγενέστερη εισαγωγή του ευρώ στα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει
το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1647/20068 του Συµβουλίου τροποποίησε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 974/98 ενόψει της αντικατάστασης του εθνικού νοµίσµατος της Σλοβενίας
από το ευρώ.

3

ΕΕ C […] της […], σ. […]
ΕΕ C […] της […], σ. […]
ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1647/2006 του Συµβουλίου (ΕΕ L 309 της 9.11.2006, σ. 2).
ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2.
ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 1.
ΕΕ L 309 της 9.11.2006, σ. 2.
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(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 835/20079 του Συµβουλίου τροποποίησε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 974/98 ενόψει της αντικατάστασης του εθνικού νοµίσµατος της Κύπρου
από το ευρώ.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 836/200710 του Συµβουλίου τροποποίησε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 974/98 ενόψει της αντικατάστασης του εθνικού νοµίσµατος της Μάλτας
από το ευρώ.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης του 2003, η Σλοβακία είναι
κράτος µέλος µε παρέκκλιση, κατά την έννοια του άρθρου 122 της Συνθήκης.

(8)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2008/…/ΕΚ του Συµβουλίου της … … 2008, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου
νοµίσµατος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 200911, η Σλοβακία πληροί τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και η παρέκκλιση
για τη χώρα αυτή καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(9)

Για την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία απαιτείται να επεκταθεί στη χώρα αυτή το
πεδίο εφαρµογής των υφιστάµενων διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για
την εισαγωγή του ευρώ.

(10)

Στο σχέδιο της Σλοβακίας για τη µετάβαση στο ευρώ σε φυσική µορφή, διευκρινίζεται
ότι τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ θα καταστούν νόµιµο χρήµα στο εν λόγω
κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ ως νοµίσµατος. Κατά
συνέπεια, ως ηµεροµηνία υιοθέτησης του ευρώ και µετάβασης στο ευρώ σε φυσική
µορφή ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν εφαρµόζεται περίοδος «σταδιακής
απόσυρσης».

(11)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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ΕΕ L […] της […], σ. […]
ΕΕ L […] της […], σ. […]
ΕΕ L […] της […], σ. […]
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Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Παράρτηµα
Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98, παρεµβάλλεται η ακόλουθη γραµµή
µεταξύ των στοιχείων που αφορούν τη Σλοβενία και των στοιχείων που αφορούν τη
Φινλανδία.
Κράτος µέλος

Ηµεροµηνία
υιοθέτησης
ευρώ

του

Ηµεροµηνία
µετάβασης στο ευρώ
σε φυσική µορφή

Κράτος
µέλος
µε
περίοδο
«σταδιακής
απόσυρσης»

------------------------------------------------------«Σλοβακία
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1 Ιανουαρίου 2009

1 Ιανουαρίου 2009
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Όχι»
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