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Ανακοίνωση της Επιτροπής ως προς τη σύσταση, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε τον καθορισµό
κοινής πρακτικής για τις αλλαγές στα σχέδια των εθνικών εµπρόσθιων όψεων των κερµάτων ευρώ που
προορίζονται για κυκλοφορία (1)
(2003/C 247/03)
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το 1996 το Συµβούλιο αποφάσισε ότι τα κέρµατα ευρώ που
επρόκειτο να τεθούν σε κυκλοφορία θα φέρουν στην εµπρόσθια
όψη διακριτικά εθνικά σύµβολα ενώ στην οπίσθια όψη τους θα
υπάρχει ένα κοινό σχέδιο. Αργότερα, τα κράτη µέλη συµφώνησαν
ότι η παράσταση της εθνικής όψης θα περιβάλλεται από 12 αστέρια προκειµένου να διευκολύνεται η αναγνώριση των κερµάτων
ευρώ από το ευρύ κοινό. Το 1998 το Συµβούλιο κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι . . . «όσον αφορά την έκδοση αναµνηστικών κερµάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, πρέπει να υπάρξει ένα
µορατόριουµ κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών κυκλοφορίας των
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων ευρώ». Προς το παρόν δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις, νοµοθετικού ή άλλου περιεχοµένου, για
τις τυχόν αλλαγές στις εθνικές όψεις των κερµάτων ευρώ που
προορίζονται για κυκλοφορία.

Η εισαγωγή των κερµάτων ευρώ τον Ιανουάριο 2002 δηµιούργησε
µια ολόκληρη ποικιλία σχεδίων, καθότι µόνον τα δώδεκα κράτη
µέλη της ζώνης ευρώ έθεσαν σε κυκλοφορία 96 διαφορετικά κέρµατα. Η ποικιλία αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαίων πολιτών και αναµφίβολα συνέβαλε στην ευρεία αποδοχή των
κερµάτων ευρώ από το κοινό. Ταυτόχρονα, ορισµένοι κοινοί κανόνες, τόσο για τα «κανονικά» όσο και για τα αναµνηστικά κέρµατα
ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (βλέπε το παράρτηµα για
τον ορισµό των διαφόρων ειδών κερµάτων ευρώ), θα συνέβαλαν
στο να διασφαλισθεί ότι αυτή η ποικιλοµορφία των εθνικών όψεων
κερµάτων δεν θα αποτελέσει πηγή αβεβαιότητας για τους πολίτες.
Επιπλέον, οι φορείς που διαχειρίζονται κέρµατα στο πλαίσιο της
άσκησης των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων (τράπεζες, εταιρίες χρηµαταποστολών, χειριστές αυτόµατων µηχανών πώλησης,
κ.λπ.) πρέπει να ενηµερώνονται εγκαίρως για τις επικείµενες αλλαγές. Τέλος, ενώ θα πρέπει να δοθούν στα κράτη µέλη επαρκείς
δυνατότητες που θα τους επιτρέπουν να τηρούν τις εθνικές τους
παραδόσεις στον τοµέα αυτό (έκδοση κερµάτων), ταυτόχρονα θα
ήταν ενδεδειγµένο να διασφαλισθεί ένας ορισµένος βαθµός συνοχής
µεταξύ των διαφόρων εθνικών πολιτικών.

2.α) Κανονικά κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
Στις «συνήθεις» (2) εθνικές όψεις των κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία δεν επιτρέπεται να επέλθει καµία αλλαγή
έως τα τέλη του 2008, εκτός από την περίπτωση αλλαγής του
αρχηγού του κράτους του οποίου η µορφή απεικονίζεται σε ένα
κέρµα. Πριν από την λήξη αυτού του µορατόριουµ, θα εξετασθεί
εάν πρέπει να παραταθεί η ισχύς του ή επιβάλλεται η καθιέρωση
άλλων κανόνων.
2.β) Αναµνηστικά κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
Το µορατόριουµ όσον αφορά την έκδοση αναµνηστικών κερµάτων
που προορίζονται για κυκλοφορία αναµένεται να λήξει το 2004, µε
την επιφύλαξη της τήρησης ορισµένων προϋποθέσεων. Θα επιτρέπεται µια το πολύ έκδοση ετησίως για κάθε κράτος µέλος. Επιπλέον, οι εκδόσεις αναµνηστικών κερµάτων θα πρέπει να αφορούν
µια µόνο ονοµαστική αξία κέρµατος, σύµφωνα µε την καθιερωµένη
πρακτική που µέχρι τώρα ακολουθούσαν πολυάριθµες χώρες. Το
κέρµα των δύο ευρώ φαίνεται ότι αποτελεί την καταλληλότερη
ονοµαστική αξία, και αυτό για πολλούς λόγους: η ευρεία διάµετρός
του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για την αναπαράσταση των
σχεδίων, ενώ η διµεταλλική του τεχνολογία και άλλες τεχνικές
ιδιότητες παρέχουν την κατάλληλη προστασία από την παραχάραξη.
Εξάλλου, η υψηλή του ονοµαστική αξία επιτρέπει να καλυφθεί το
κόστος παραγωγής του και παράλληλα διασφαλίζει ορισµένο εισόδηµα για τον εκδότη, καθότι το κοινό θα συλλέξει πολυάριθµα
τέτοια αναµνηστικά κέρµατα.

Η επισυναπτόµενη σύσταση βασίζεται στις συζητήσεις που έγιναν
µε τα κράτη µέλη και καθορίζει ορισµένους κανόνες για τις αλλαγές στις εθνικές όψεις. Οι αλλαγές αυτές µπορούν να είναι δύο
ειδών. Μπορεί να πρόκειται για γενική αλλαγή των εθνικών όψεων
που αποφασίζει ένα κράτος µέλος για ένα συγκεκριµένο λόγο, π.χ.
σε περίπτωση αλλαγής του αρχηγού του κράτους του οποίου η
µορφή απεικονίζεται στο κέρµα. Επίσης, νέες εθνικές όψεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκδοσης αναµνηστικών κερµάτων ευρώ
που προορίζονται για κυκλοφορία. Η σύσταση αυτή αποσκοπεί στη
θέσπιση ενός κοινού πλαισίου που θα διέπει τις αλλαγές στις
εθνικές όψεις τόσο των κανονικών όσο και των αναµνηστικών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, χωρίς παράλληλα
να αφαιρείται από τα κράτη µέλη η δυνατότητα να τηρούν τις
εθνικές τους παραδόσεις στον τοµέα αυτό.

Ο συνολικός όγκος της έκδοσης θα πρέπει να είναι περιορισµένος
προκειµένου να αποφευχθεί είτε το ενδεχόµενο «παραγκωνισµού»
των κανονικών κερµάτων των δύο ευρώ από τα αναµνηστικά κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, είτε έκδοσης των
κερµάτων αυτών επί µακρές χρονικές περιόδους, περίπτωση κατά
την οποία µια αναµνηστική έκδοση θα ισοδυναµούσε ουσιαστικά µε
αλλαγή της εθνικής όψης. Από την άλλη πλευρά, ο όγκος της
έκδοσης πρέπει να είναι αρκούντως µεγάλος ώστε να επιτρέπει
την πραγµατική κυκλοφορία, τουλάχιστον στη διάρκεια ορισµένης
περιόδου. Πράγµατι, η έκδοση ιδιαίτερα µικρού όγκου αναµνηστικών κερµάτων θα οδηγούσε, λόγω της σχετικής τους σπανιότητας,
στο να καταστούν τα κέρµατα αυτά συλλεκτικά και να παύσουν
πλέον να αποτελούν κέρµατα σε κυκλοφορία. Με τα προτεινόµενα
ανώτατα όρια επιτυγχάνεται µια ισορροπία στην οποία λαµβάνονται
υπόψη τόσο ο συνολικός όγκος των ήδη εκδοθέντων κερµάτων των
δύο ευρώ σε εθνικό επίπεδο, όσο και ο συνολικός όγκος των
κερµάτων αυτής της ονοµαστικής αξίας που έχουν εκδοθεί στη
ζώνη ευρώ. Το διττό αυτό ανώτατο όριο επιτρέπει στις χώρες να
επιλέξουν το υψηλότερο όριο έκδοσης: είτε το 0,1 % του συνολικού όγκου των κυκλοφορούντων κερµάτων αυτής της ονοµαστικής
αξίας στη ζώνη ευρώ, είτε το 5,0 % του συνολικού όγκου των
κερµάτων των δύο ευρώ που έχει θέσει σε κυκλοφορία η χώρα.
Κατ' εξαίρεση, το όριο του 0,1 % µπορεί να αυξηθεί έως το 2 %
όταν πρόκειται για τον εορτασµό-ανάµνηση ενός γεγονότος µε
πραγµατικά οικουµενική εµβέλεια και ιδιαίτερη συµβολική σηµασία,
εφόσον τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη δεσµευθούν ότι, κατά τη
διάρκεια των τεσσάρων εποµένων ετών, δεν θα προχωρήσουν σε
έκδοση παρόµοιου όγκου αναµνηστικών κερµάτων ευρώ που θα
προορίζονται για κυκλοφορία.

(1) ΕΕ L 264 της 15.10.2003.

(2) ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1
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2.γ) Κανόνες για την εκ των προτέρων ενηµέρωση
Τα κράτη µέλη καλούνται να ενηµερώνουν την Επιτροπή τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την θέση σε κυκλοφορία κερµάτων µε νέες
εθνικές όψεις (είτε πρόκειται για κανονικά είτε για αναµνηστικά
κέρµατα που προορίζονται για κυκλοφορία). Μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή περιλαµβάνεται αντίγραφο του νέου σχεδίου και µια σύντοµη περιγραφή του, περιγραφή του γεγονότος ή της προσωπικότητας
προς ανάµνηση του (της) οποίου(ας) θα πραγµατοποιηθεί η έκδοση,
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η ονοµαστική αξία του προς έκδοση κέρµατος, η ηµεροµηνία έναρξης της έκδοσης, ο όγκος της (για τα αναµνηστικά κέρµατα) και
εκτίµηση της διάρκειάς της (για τα αναµνηστικά κέρµατα). Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει επισήµως όλες τις σχετικές πληροφορίες
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου
αυτές να είναι προσβάσιµες σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Τυχόν εκδόσεις αναµνηστικών κερµάτων για ένα γεγονός µε πραγµατικά οικουµενική εµβέλεια και ιδιαίτερη συµβολική σηµασία, και
των οποίων ο συνολικός όγκος υπερβαίνει το 0,1 % των συνολικά
κυκλοφορούντων κερµάτων των 2 ευρώ, πρέπει να εγκρίνονται από
την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ

Κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (κανονικά και αναµνηστικά)
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2 της συνθήκης, το Συµβούλιο εναρµόνισε τις ονοµαστικές αξίες και τις τεχνικές
προδιαγραφές όλων των κερµάτων που προορίζονται για κυκλοφορία. Η εναρµόνιση αυτή έγινε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
975/98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 423/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Μαΐου 1998, τα κέρµατα αυτά θα είναι τα µόνα που θα έχουν την ιδιότητα νοµίµου χρήµατος σε όλη τη ζώνη ευρώ.

Αναµνηστικά κέρµατα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία
Όλα τα αναµνηστικά κέρµατα ευρώ αποτελούν µέρος των κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία. Τα κέρµατα όµως
αυτά έχουν διαφορετική εθνική όψη από εκείνη των συνήθων κερµάτων (η κοινή όψη δεν διαφοροποιείται), και προορίζονται
κυρίως για τον εορτασµό-ανάµνηση ενός γεγονότος ή µιας προσωπικότητας. Γενικά, τα αναµνηστικά κέρµατα εκδίδονται για
ορισµένη χρονική περίοδο και σε περιορισµένους όγκους. Ο ορισµός των αναµνηστικών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για
κυκλοφορία διατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές παραδόσεις που επικρατούν στον τοµέα αυτό.

Συλλεκτικά κέρµατα ευρώ (µη προοριζόµενα για κυκλοφορία)
Τα συλλεκτικά κέρµατα ευρώ δεν προορίζονται για κυκλοφορία και πρέπει να µπορούν να διακρίνονται εύκολα από τα κέρµατα
που προορίζονται για κυκλοφορία. Για το σκοπό αυτό, οι υπουργοί Ecofin αποφάσισαν στις 31 Ιανουαρίου 2000 ότι, µεταξύ
άλλων:
— η ονοµαστική τους αξία θα πρέπει να είναι διαφορετική από εκείνες των κερµάτων που προορίζονται για κυκλοφορία·
— δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται παραστάσεις παρεµφερείς µε εκείνες που αποτυπώνονται στην κοινή όψη των κερµάτων που
προορίζονται για κυκλοφορία. Επιπλέον, στο µέτρο του δυνατού, τα χρησιµοποιούµενα σχέδια πρέπει να διαφέρουν
ελαφρώς τουλάχιστον από εκείνα που αποτυπώνονται στις εθνικές όψεις των κερµάτων που προορίζονται για κυκλοφορία·
— όσον αφορά το χρώµα, τη διάµετρο και το βάρος, τα συλλεκτικά κέρµατα θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα κέρµατα
που προορίζονται για κυκλοφορία τουλάχιστον ως προς δύο από τα τρία αυτά χαρακτηριστικά.
Αποφασίστηκε επίσης ότι τα κέρµατα αυτά θα έχουν την ιδιότητα του νοµίµου χρήµατος µόνο στη χώρα έκδοσής τους. Τα
συλλεκτικά κέρµατα ευρώ κατασκευάζονται συνήθως από πολύτιµα µέταλλα (χρυσό και άργυρο).

