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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1103/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουνίου 1997
σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ►C1 ευρώ ◄
(ΕΕ L 162 της 19.6.1997, σ. 1)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1103/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουνίου 1997
σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του
►C1 ευρώ ◄
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος (3),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης, στις 15 και 16
∆εκεµβρίου 1995 επιβεβαίωσε ότι το τρίτο στάδιο της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης θα ξεκινήσει την
1η Ιανουαρίου 1999 όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 Ι
παράγραφος 4 της συνθήκης· ότι τα κράτη µέλη που θα
υιοθετήσουν το ►C1 ευρώ ◄ ως ενιαίο νόµισµα βάσει της
συνθήκης ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού ως τα «συµµετέχοντα κράτη µέλη»·

(2)

ότι κατά τη σύνοδο που πραγµατοποίησε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στη Μαδρίτη αποφασίστηκε ότι η ονοµασία
«Ecu» που χρησιµοποιείται για την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα στη συνθήκη αποτελεί γενικό περιγραφικό
όρο· ότι οι κυβερνήσεις των δεκαπέντε κρατών µελών
επέτυχαν την κοινή συµφωνία ότι αυτή η απόφαση αποτελεί
τη συµφωνηµένη και οριστική ερµηνεία των οικείων
διατάξεων της συνθήκης· ότι το όνοµα που θα φέρει το
ευρωπαϊκό νόµισµα θα είναι «►C1 ευρώ ◄»· ότι το
►C1 ευρώ ◄ ως νόµισµα των συµµετεχόντων κρατών
µελών θα υποδιαιρείται σε 100 «►C1 λεπτά ◄»· ότι το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεώρησε επίσης ότι η ονοµασία του
ενιαίου νοµίσµατος πρέπει να είναι η ίδια σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβανοµένης
υπόψη της ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων·

(3)

ότι βάσει του άρθρου 109 Λ παράγραφος 4 τρίτη πρόταση
της συνθήκης θα εκδοθεί κανονισµός του Συµβουλίου για
την καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄ αµέσως µόλις γίνει
γνωστό ποια θα είναι τα συµµετέχοντα κράτη µέλη,
προκειµένου να καθοριστεί το νοµικό πλαίσιο του
►C1 ευρώ ◄ · ότι το Συµβούλιο κατά την εναρκτήρια
ηµεροµηνία του τρίτου σταδίου σύµφωνα µε το άρθρο 109 Λ
παράγραφος 4 πρώτη πρόταση της συνθήκης, θεσπίζει τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που καθορίζονται αµετάκλητα·

(4)

ότι είναι αναγκαίο κατά τη λειτουργία της κοινής αγοράς
και για τη µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα να παρασχεθεί
ασφάλεια δικαίου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε
όλα τα κράτη µέλη όσον αφορά ορισµένες διατάξεις
σχετικά µε την εισαγωγή του ►C1 ευρώ ◄, πολύ πριν
την είσοδο στο τρίτο στάδιο· ότι η παροχή ασφαλείας
δικαίου σε ένα αρχικό στάδιο θα επιτρέψει την υπό καλές
προϋποθέσεις προετοιµασία των πολιτών και των επιχειρήσεων·

(5)

ότι το άρθρο 109 Λ παράγραφος 4 τρίτη πρόταση το οποίο
επιτρέπει το Συµβούλιο, µε οµόφωνη απόφαση των συµµε-

(1) ΕΕ αριθ. C 369 της 7. 12. 1996, σ. 8.
(2) ΕΕ αριθ. C 380 της 16. 12. 1996, σ. 49.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Νοεµβρίου 1996.
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τεχόντων κρατών µελών, να λάβει τα λοιπά µέτρα που είναι
αναγκαία για την ταχεία εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως νοµική βάση µόνον όταν θα
επιβεβαιωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 109 Ι παράγραφος 4
ποια κράτη µέλη πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για την υιοθέτηση ενιαίου νοµίσµατος· ότι είναι συνεπώς
αναγκαίο να χρησιµοποιηθεί το άρθρο 235 της συνθήκης ως
νοµική βάση για τις εν λόγω διατάξεις όπου υπάρχει
επείγουσα ανάγκη ασφαλείας δικαίου· ότι ως εκ τούτου ο
παρών κανονισµός του Συµβουλίου και ο κανονισµός του
Συµβουλίου για την εισαγωγή του ►C1 ευρώ ◄ θα
συναποτελέσουν το νοµικό πλαίσιο για το ►C1 ευρώ ◄,
του οποίου οι αρχές συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο στη Μαδρίτη· ότι η εισαγωγή του ►C1 ευρώ ◄
άπτεται της καθηµερινής ζωής ολοκλήρου του πληθυσµού
των συµµετεχόντων κρατών µελών· ότι θα πρέπει να
µελητηθούν τα µέτρα εκτός εκείνων που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισµό και στον κανονισµό που θα
εκδοθεί βάσει του άρθρου 109 Λ παράγραφος 4 τρίτη
πρόταση, προκειµένου να εξασφαλισθεί ισόρροπη
µετάβαση, ιδίως για τους καταναλωτές·
(6)

ότι το Ecu όπως αναφέρεται στο άρθρο 109 Ζ της συνθήκης
και ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3320/94 του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την
κωδικοποίηση της υφισταµένης κοινοτικής νοµοθεσίας
όσον αφορά τον ορισµό του ►C1 ευρώ ◄ µετά την έναρξη
της ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1) θα
σταµατήσει να ορίζεται ως καλάθι νοµισµάτων την 1η
Ιανουαρίου 1999 και το ►C1 ευρώ ◄ θα καταστεί αυτοτελές νόµισµα· ότι η απόφαση του Συµβουλίου για τη
θέσπιση των ισοτιµιών δεν θα µεταβάλλει αυτή καθαυτή την
εξωτερική ισοτιµία του Ecu πράγµα που σηµαίνει ότι ένα
Ecu µε τη σύνθεση που έχει ως καλάθι νοµισµάτων θα
καταστεί ένα ►C1 ευρώ ◄ · ότι συνεπώς ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 3320/94 καθίσταται άνευ περιεχοµένου και
πρέπει να καταργηθεί· ότι όταν στις νοµικές πράξεις γίνεται
αναφορά στο Ecu, τεκµαίρεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη
έχουν συµφωνήσει να αναφέρονται στο Ecu κατά την έννοια
του άρθρου 109 Ζ της συνθήκης και ως ορίζεται στον
προαναφερθέντα κανονισµό· ότι το τεκµήριο είναι µαχητό
λαµβανοµένων υπόψη των προθέσεων των µερών·

(7)

ότι είναι γενικώς παραδεδεγµένη αρχή του δικαίου ότι η
συνέχεια των συµβάσεων και των άλλων νοµικών πράξεων
δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή νέου νοµίσµατος· ότι η
αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων πρέπει να τηρηθεί· ότι
η αρχή της συνέχειας θα πρέπει να συνάδει µε οτιδήποτε
ενδέχεται να έχουν συµφωνήσει τα µέρη αναφορικά µε την
καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄ · ότι για να ενισχυθεί η
ασφάλεια και η σαφήνεια του δικαίου πρέπει να επιβεβαιωθεί ρητά ότι η αρχή της συνέχειας των συµβάσεων και
των άλλων νοµικών πράξεων θα ισχύει µεταξύ των παλαιών
εθνικών νοµισµάτων και του ►C1 ευρώ ◄ και µεταξύ του
Ecu, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 109 Ζ της συνθήκης και
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3320/94 του Συµβουλίου και του
►C1 ευρώ ◄ · αυτό σηµαίνει ειδικότερα ότι στην
περίπτωση νοµικών πράξεων µε σταθερό επιτόκιο η
εισαγωγή του ►C1 ευρώ ◄ δεν θα µεταβάλει το ονοµαστικό επιτόκιο που είναι πληρωτέο από τον οφειλέτη· ότι οι
διατάξεις περί συνεχείας των συµβάσεων µπορούν να
εκπληρώσουν το στόχο τους, που είναι η παροχή ασφάλειας
δικαίου και διαφάνειας στους οικονοµικούς παράγοντες,
ιδίως δε στους καταναλωτές, µόνο αν τεθούν σε ισχύ το
ταχύτερο δυνατόν·

(1) ΕΕ αριθ. L 350 της 31. 12. 1994, σ. 27.
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(8)

ότι η καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄ αποτελεί µεταβολή της
νοµοθεσίας περί νοµίσµατος κάθε συµµετέχοντος κράτους
µέλους· ότι η αναγνώριση της νοµοθεσίας περί νοµίσµατος
ενός κράτους αποτελεί αρχή παγκοσµίως αποδεκτή· ότι
η ρητή επιβεβαίωση της αρχής της συνέχειας θα πρέπει να
οδηγήσει στην αναγνώριση της συνέχειας των συµβάσεων
και των άλλων νοµικών πράξεων που υπάγονται στη
δικαιοδοσία τρίτων χωρών·

(9)

ότι ο όρος «σύµβαση» που χρησιµοποιείται για τον ορισµό
των νοµικών πράξεων θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλους
τους τύπους συµβάσεων, ανεξαρτήτως του τρόπου σύναψής
τους·

(10)

ότι το Συµβούλιο, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 109 Λ
παράγραφος 4 πρώτη πρόταση της συνθήκης, θεσπίζει τις
ισοτιµίες του ►C1 ευρώ ◄ για κάθε ένα από τα εθνικά
νοµίσµατα των συµµετεχόντων κρατών µελών· ότι οι
ισοτιµίες αυτές θα χρησιµοποιούνται για κάθε µετατροπή
µεταξύ του ►C1 ευρώ ◄ και των εθνικών νοµισµατικών
µονάδων ή µεταξύ εθνικών νοµισµατικών µονάδων· ότι για
κάθε µετατροπή µεταξύ εθνικών νοµισµατικών µονάδων το
εξαγόµενο θα προσδιορίζεται µε ένα σταθερό αλγόριθµo· ότι η χρησιµοποίηση αντίστροφων συντελεστών για
τη µετατροπή θα συνεπαγόταν στρογγυλοποίηση των
συντελεστών και θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές
ανακρίβειες, κυρίως όταν πρόκειται για µεγάλα ποσά·

(11)

ότι για την καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄ απαιτείται
στρογγυλοποίηση των νοµισµατικών ποσών· ότι η έγκαιρη
θέσπιση κανόνων στρογγυλοποίησης είναι αναγκαία κατά
τη λειτουργία της κοινής αγοράς και θα επιτρέψει την
έγκαιρη προετοιµασία και την οµαλή µετάβαση στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση· ότι οι κανόνες αυτοί
δεν θίγουν τις τυχόν πρακτικές, συµβάσεις ή εθνικές
διατάξεις περί στρογγυλοποίησης που παρέχουν υψηλότερο
βαθµό ακρίβειας για ενδιάµεσους υπολογισµούς·

(12)

ότι για να επιτευχθεί υψηλός βαθµός ακριβείας κατά τις
πράξεις µετατροπής, οι τιµές µετατροπής θα πρέπει να
ορισθούν µε έξι χαρακτηριστικά ψηφία· ότι ως τιµή
µετατροπής µε έξι χαρακτηριστικά ψηφία νοείται η τιµή
εκείνη η οποία αν διαβαστεί από τα αριστερά προς τα δεξιά
και µε αρχή το πρώτο µη µηδενικό ψηφίο θα έχει έξι ψηφία,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
— ως «νοµικές πράξεις» νοούνται οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι διοικητικές πράξεις, οι δικαστικές
αποφάσεις, οι συµβάσεις, οι µονοµερείς δικαιοπραξίες, τα
µέσα πληρωµών εκτός των τραπεζογραµµατίων και των
κερµάτων, και άλλες πράξεις παράγουσες έννοµες συνέπειες,
— ως «συµµετέχοντα κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη µέλη τα
οποία υιοθετούν το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη συνθήκη,
— ως «τιµές µετατροπής» νοούνται οι αµετάκλητα καθορισµένες
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που θεσπίζονται από το Συµβούλιο
σύµφωνα µε το άρθρο 109 Λ παράγραφος 4 πρώτη πρόταση της
συνθήκης ►M1 ή σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
αυτού ◄,
— ως «εθνικές νοµισµατικές µονάδες» νοούνται οι νοµισµατικές
µονάδες των συµµετεχόντων κρατών µελών, όπως ορίζονται
την ηµέρα που προηγείται της έναρξης του τρίτου σταδίου της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης ►M1 ή, κατά
περίπτωση, την παραµονή της ηµέρας κατά την οποία το
ευρώ αντικαθιστά το νόµισµα κράτους µέλους που υιοθετεί το
ευρώ σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία ◄,
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— ως «µονάδα ►C1 ευρώ ◄» νοείται η µονάδα του ενιαίου
νοµίσµατος όπως ορίζεται στον κανονισµό του Συµβουλίου για
την καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄, που θα τεθεί σε ισχύ κατά
την ηµεροµηνία έναρξης του τρίτου σταδίου της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.
Κάθε περιεχόµενη σε νοµική πράξη αναφορά σε Ecu, όπως
αυτό αναφέρεται στο άρθρο 109 Ζ της συνθήκης και ορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3320/94 αντικαθίσταται µε αναφορά στο
►C1 ευρώ ◄ και σε σχέση ένα ►C1 ευρώ ◄ προς ένα Ecu. Οι
αναφορές στο Ecu που περιλαµβάνονται σε µια νοµική πράξη
χωρίς τον παραπάνω ορισµό τεκµαίρονται αναφορές σε Ecu όπως
αναφέρεται στο άρθρο 109 Ζ της συνθήκης και ορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3320/94. Το τεκµήριο αυτό είναι µαχητό
λαµβανοµένων υπόψη των προθέσεων των µερών.
2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3320/94 καταργείται.

3.
Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999,
σύµφωνα µε την απόφαση βάσει του άρθρου 109 Ι παράγραφος 4
της συνθήκης.
Άρθρο 3
Η καθιέρωση του ►C1 ευρώ ◄ δεν µεταβάλλει τους όρους των
νοµικών πράξεων ούτε απαλλάσει ούτε δικαιολογεί τη µη
εκτέλεση των υποχρεώσεων δυνάµει νοµικών πράξεων, ούτε
παρέχει µονοµερώς το δικαίωµα σε έναν συµβαλλόµενο να
µεταβάλει ή να καταργήσει µια νοµική πράξη. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη κάθε άλλης ρύθµισης την οποία
ενδέχεται να συµφωνήσουν τα µέρη.
Άρθρο 4
1.
Οι τιµές µετατροπής θα θεσπίζονται ως ένα ►C1 ευρώ ◄
εκπεφρασµένο κατ' αντιστοιχία µε κάθε εθνικό νόµισµα των
συµµετεχόντων κρατών µελών. Θα θεσπίζονται µε έξι χαρακτηριστικά ψηφία.
2.
Οι τιµές µετατροπής δεν θα στρογγυλοποιούνται ούτε
µπορούν να παραλείπονται δεκαδικά ψηφία κατά τη µετατροπή.
3.
Οι τιµές µετατροπής θα χρησιµοποιούνται για µετατροπές
και προς τις δύο κατευθύνσεις µεταξύ ►C1 ευρώ ◄ και εθνικών
νοµισµατικών µονάδων. Οι αντίστροφοι συντελεστές που προκύπτουν από τις τιµές µετατροπής δεν θα χρησιµοποιούνται.
4.
Τα νοµισµατικά ποσά που θα µετατρέπονται από µία εθνική
νοµισµατική µονάδα σε άλλη, µετατρέπονται πρώτα σε ένα
νοµισµατικό ποσό εκφρασµένο σε ►C1 ευρώ ◄, και ενδεχοµένως θα µπορούν να στρογγυλοποιούνται σε όχι λιγότερα από
τρία δεκαδικά ψηφία, και στη συνέχεια θα µετατρέπεται στην
άλλη εθνική νοµισµατική µονάδα. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εναλλακτικής µεθόδου υπολογισµού, εκτός εάν παράγει
τα ίδια αποτελέσµατα.
Άρθρο 5
Τα νοµισµατικά ποσά που θα καταβάλλονται ή θα καταλογίζονται
κατά τη στρογγυλοποίηση µετά τη µετατροπή σε µονάδες
►C1 ευρώ ◄ σύµφωνα µε το άρθρο 4 θα στρογγυλοποιούνται
προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο
►C1 λεπτό ◄. Τα νοµισµατικά ποσά που θα καταβάλλονται ή
θα καταλογίζονται, τα οποία µετατρέπονται σε εθνική νοµισµατική µονάδα, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω
προς την πλησιέστερη υποδιαίρεση, ή ελλείψει υποδιαίρεσης
προς την πλησιέστερη µονάδα, ή ανάλογα µε τις εθνικές
νοµοθεσίες ή πρακτικές σε πολλαπλάσιο ή κλάσµα της υποδιαίρεσης ή της εθνικής νοµισµατικής µονάδας. Αν ως αποτέλεσµα
από την εφαρµογή της τιµής µετατροπής προκύπτει ακριβώς το
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µισό µιας µονάδας ή µιας υποδιαίρεσης, τότε το ποσό θα
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

