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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 974/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 3ηr Μαου 1998
για την εισαγωγ του Ευρ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τεχντων κρατν µελν θα υποδιαιρεται σε 100
«cent»· τι η ονοµασα cent δεν εµποδζει τα κρτη
µλη να χρρησιµοποιον παραλλαγr του ρου αυτο
στη συνθη πρακτικ τουr· τι το Ευρωπαϊκ Συµβολιο θεωρε περαιτρω τι η ονοµασα του ενιαου
νοµσµατοr πρπει να εναι η δια σε λεr τιr επσηµεr γλσσεr τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, λαµβανοµνηr
υπψη τηr παρξηr διαφορετικν αλφαβτων·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 109 Λ παργραφοr 4, τρτη πρταση,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Νοµισµατικο Ιδρµατοr (2),

(3)

τι το Συµβολιο σµφωνα µε το ρθρο 109 Λ παργραφοr 4, τρτη πρταση τηr Συνθκηr λαµβνει τα
αναγκαα µτρα για την ταχεα εισαγωγ του ευρ
πραν τηr θσπισηr των τιµν µετατροπr·

(4)

τι ταν δυνµει του ρθρου 109 Κ παργραφοr 2
τηr Συνθκηr να κρτοr καθσταται συµµετχον
κρτοr µλοr, το Συµβολιο λαµβνει σµφωνα µε
το ρθρο 109 Λ παργραφοr 5 τηr Συνθκηr τα
λοιπ µτρα που εναι αναγκαα για την ταχεα εισαγωγ του ευρ ωr ενιαου νοµσµατοr αυτο του
κρτουr µλουr·

(5)

τι βσει τηr πρτηr πρτασηr του ρθρου 109 Λ
παργραφοr 4 τηr Συνθκηr το Συµβολιο θεσπζει
κατ την εναρκτρια ηµεροµηνα του τρτου σταδου
τιr ισοτιµεr που καθορζονται αµετκλητα για τα
νοµσµατα των συµµετεχντων κρατν µελν και µε
τιr οποεr αµετκλητεr ισοτιµεr θα αντικατασταθον τα νοµσµατα αυτ απ το ευρ·

(6)

τι λγω τηr απουσαr συναλλαγµατικο κινδνου
τσο µεταξ του ευρ και των εθνικν νοµισµατικν µονδων, σο και µεταξ των εν λγω εθνικν
νοµισµατικν µονδων, οι νοµοθετικr διατξειr θα
πρπει να ερµηνεονται αναλγωr·

(7)

τι ο ροr «σµβαση» που χρησιµοποιεται για τον
προσδιορισµ των νοµικν πρξεων θεωρεται τι
περιλαµβνει λεr τιr µορφr συµβσεων, ανεξρτητα απ τον τρπο σναψr τουr·

(8)

τι για να προετοιµασθε η οµαλ µατβαση στο
ευρ απαιτεται µεταβατικ περοδοr απ τη στιγµ
κατ την οποα το ευρ θα υποκαταστσει τα νοµσµατα των συµµετεχντων κρατν µελν µχρι την

τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (3),
Εκτιµνταr:
τι ο παρν κανονισµr καθορζει διατξειr τηr
νοµισµατικr νοµοθεσαr των κρατν µελν τα
οποα υιοθτησαν το ευρ· τι οι διατξειr που αφορον τη συνχεια των συµβσεων, την αντικατσταση των αναφορν των νοµικν πρξεων στο Ecu
µε αναφορr στο ευρ και τη στρογγυλοποηση
χουν δη θεσπισθε µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1103/97 του Συµβουλου, τηr 17ηr Ιουνου 1997, σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον την εισαγωγ του ευρ (4)· τι η καθιρωση του ευρ πτεται των καθηµερινν συναλλαγν ολκληρου του
πληθυσµο στα συµµετχοντα κρτη µλη· τι για να
εξασφαλιστε ισορροπηµνη µετβαση στο ευρ,
ιδωr για τουr καταναλωτr, θα πρπει να µελετηθον και να µτρα πραν των προβλεπµενων
στον παρντα κανονισµ και στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1103/97·

(1)

τι κατ τη σνοδο που πραγµατοποησε το Ευρωπαϊκ Συµβολιο στη Μαδρτη στιr 15 και 16 ∆εκεµβρου 1995 αποφασστηκε τι η ονοµασα «Ecu» που
χρησιµοποιεται για την Ευρωπαϊκ Νοµισµατικ
Μονδα στη Συνθκη αποτελε γενικ περιγραφικ
ρο· τι οι Κυβερνσειr των ∆εκαπντε Κρατν
Μελν χουν καταλξει στο κοιν συµπρασµα τι
αυτ η απφαση αποτελε τη συµφωνηµνη και οριστικ ερµηνεα των οικεων διατξεων τηr Συνθκηr·
τι το νοµα που θα φρει του ευρωπαϊκ νµισµα
θα εναι «ευρ»· τι το ευρ ωr νµισµα των συµε-
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φορων να θτουν στη διθεση των συναλλασσοµνων λλα µσα πληρωµν  προϊντα εκφρασµνα
σε κποια συγκεκριµνη µονδα του ευρ· τι οι
διατξειr περ πληρωµν µε πστωση λογαριασµν
δεν απαγορεουν στουr χρηµατοπιστωτικοr διαµεσολαβητr να συντονσουν την εισαγωγ διευκολνσεων πληρωµr σε ευρ και στηριζµενων σε µια
κοιν τεχνικ υποδοµ κατ τη µεταβατικ περοδο·

εισαγωγ των τραπεζογραµµατων και κερµτων σε
ευρ· τι διαρκοσηr τηr περιδου αυτr οι εθνικr
νοµισµατικr µονδεr θα ορζονται ωr υποδιαιρσειr
του ευρ· τι συνεπr θεσπζεται δι του παρντοr
κανονισµο νοµικ ισοδυναµα µεταξ τηr µονδαr
ευρ και των εθνικν νοµισµατικν µονδων·
(9)

τι σµφωνα µε το ρθρο 109 Ζ τηr Συνθκηr και µε
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του Συµβουλου,
το ευρ θα αντικαταστσει το Ecu απ 1ηr Ιανουαρου 1999 ωr λογιστικ µονδα των οργνων των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων· τι το ευρ θα πρπει να
εναι επσηr η λογιστικ µονδα τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr και των κεντρικν τραπεζν
των συµµετεχντων κρατν µελν· τι σµφωνα µε
τα συµπερσµατα τηr Μαδρτηr, το Ευρωπαϊκ
Σστηµα Κεντρικν Τραπεζν (ΕΣΚΤ) θα εκτελε
πρξειr νοµισµατικr πολιτικr σε ευρ· τι αυτ
δεν εµποδζει τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr να
τηρον λογαριασµοr στην εθνικ τουr νοµισµατικ
µονδα κατ τη διρκεια τηr µεταβατικr περιδου,
ιδωr για το προσωπικ τουr και για τα νοµικ
πρσωπα του δηµοσου τοµα·

(10)

τι κθε συµµετχον κρτοr µλοr µπορε να επιτρψει την πλρη χρησιµοποηση του ευρ στο δαφr
του κατ τη µεταβατικ περοδο·

(11)

τι κατ τη µεταβατικ περοδο οι συµβσειr, οι
εθνικο νµοι και οι λλεr νοµικr πρξειr µπορον
να καταρτζονται εγκρωr σε ευρ  σε εθνικr νοµισµατικr µονδεr· τι κατ το χρονικ αυτ
διστηµα, ο παρν κανονισµr ουδλωr θγει την
εγκυρτητα τηr αναφορr σε εθνικ νοµισµατικ
µονδα, στο πλασιο οποιασδποτε νοµικr πρξηr·

(12)

τι, αν δεν συµφωνηθε διαφορετικ, οι οικονοµικο
φορεr υποχρεονται να σεβαστον το νµισµα στο
οποο εναι εκφρασµνα τα ποσ των νοµικν πρξεων, κατ την εκτλεση λων των ενεργειν που
προβλπονται απ τιr πρξειr αυτr·

(13)

τι το ευρ και οι εθνικr νοµισµατικr µονδεr
αποτελον µονδεr του διου νοµσµατοr· τι πρπει
να εξασφαλιστε η δυναττητα οι πληρωµr εντr
των συµµετεχντων κρατν µελν µε πστωση λογαριασµο να γνονται ετε σε ευρ ετε στην οικεα
εθνικ νοµισµατικ µονδα· τι οι διατξειr για τιr
πληρωµr µε πστωση λογαριασµο θα πρπει να
ισχουν και για σεr διασυνοριακr πληρωµr µε
πστωση λογαριασµο θα πρπει να ισχουν και σεr
διασυνοριακr πληρωµr εναι εκφρασµνεr σε ευρ
 στην νοµισµατικ µονδα του λογαριασµο του
πιστωτ· τι εναι ανγκη να διασφαλιστε η οµαλ
λειτουργα των συστηµτων πληρωµν µε την πρβλεψη διατξεων για την πστωση λογαριασµν µε
µσα πληρωµr πιστοµενα µσω των συστηµτων
αυτν· τι οι διατξειr περ πληρωµν µε πστωση
λογαριασµν δεν πρπει να συνεπγονται υποχρωση των χρηµατοπιστωτικν διαµεσολαβητικν
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(14)

τι σµφωνα µε τα συµπερσµατα στα οποα
κατληξε το Ευρωπαϊκ Συµβολιο κατ τη σνοδ
του στη Μαδρτη, απ 1ηr Ιανουαρου 1999 οι νεr
εκδσειr διαπραγµατεσεων κρατικν χρεωγρφων
θα γνονται απ τα συµµετχοντα κρτη µλη σε
ευρ· τι εναι σκπιµο να δοθε η δυναττητα στουr
εκδτεr χρεωγρφων να επαναπροσδιορσουν τα
εκκρεµ χρη σε ευρ· τι οι διατξειr για τον επαναπροσδιορισµ πρπει να χουν την κατλληλη
µορφ στε να µπορον να εφαρµοστον και στα
νοµικ συστµατα τρτων χωρν· τι πρπει να
δοθε η δυναττητα στουr εκδτεr χρεωγρφων να
επαναπροσδιορζουν το εκκρεµr χροr εν αυτ
εκφρζεται στην εθνικ νοµισµατικ µονδα κρτουr µλουr που χει επαναπροσδιορσει µροr  το
σνολο του εκκρεµοr χρουr τηr κεντρικr του
κυβρνησηr· τι οι διατξειr αυτr δεν καλπτουν
την εισαγωγ πρσθετων µτρων για την τροποποηση των ρων των εκκρεµν χρεν στε να
µεταβληθε, µεταξ λλων, το ονοµαστικ ποσ των
κυκλοφοροντων χρεωγρφων, δεδοµνου τι τα
θµατα αυτ εµππτουν στη σχετικ νοµοθεσα· τι
εναι σκπιµο να δοθε η δυναττητα στα κρτη
µλη να λβουν τα κατλληλα µτρα για την αλλαγ
τηr λογιστικr µονδαr του καθεσττοr λειτουργαr
των οργανωµνων αγορν·

(15)

τι ενδχεται να απαιτηθον περαιτρω µτρα σε
κοινοτικ εππεδο για να διευκρινιστον οι συνπειεr
τηr εισαγωγr του ευρ στην εφαρµογ ισχυουσν
διατξεων του κοινοτικο δικαου, ιδωr σον αφορ
τον συµψηφισµ, την αντιστθµισηr και λλεr τεχνικr µε παρµοια αποτελσµατα·

(16)

τι η τυχν υποχρεση χρησιµοποησηr του ευρ
µπορε να επιβληθε µνο δυνµει κοινοτικr
νοµοθεσαr· τι στιr συναλλαγr µε το δηµσιο
τοµα τα συµµετχοντα κρτη µλη µπορον να επιτρπουν τη χρση του ευρ ωr µονδαr· τι δυνµει
τηr βασικr συµφωναr του Ευρωπαϊκο Συµβουλου
τηr Μαδρτηr, η κοινοτικ νοµοθεσα που θα ορζει
τα χρονικ περιθρια για τη γενκευση τηr χρσηr
του ευρ ωr µονδαr µπορε να αφνει κποια
ελευθερα στα επ µρουr κρτη µλη·

(17)

τι σµφωνα µε το ρθρο 105 Α τηr συνθκηr το
Συµβολιο µπορε να θεσπζει µτρα για την εναρµνιση τηr ονοµαστικr αξαr και των τεχνικν προδιαγραφν λων των κερµτων·
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(18)

τι τα τραπεζογραµµτια και τα κρµατα πρπει να
προστατευθον απ τον κνδυνο παραχραξηr·

(19)

τι τα τραπεζογραµµτια και τα κρµατα που εκφρζονται σε εθνικr νοµισµατικr µονδεr θα απωλσουν την ιδιτητα νοµµου χρµατοr το αργτερο ξι
µνεr µετ το πραr τηr µεταβατικr περιδου· τι οι
περιορισµο που θεσπζουν για λγουr δηµοσαr
τξεωr τα κρτη µλη ωr προr τιr πληρωµr σε κρµατα και χαρτονοµσµατα δεν αντιβανουν στην
ιδιτητα νοµµου χρµατοr των εκφρασµνων σε
ευρ χαρτονοµισµτων και κερµτων, εφσον υπρχουν λλα νµιµα µσα για το διακανονισµ των
νοµισµατικν οφειλν·

L 139/3

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΜΕΡΟΣ Ι

(20)

τι απ το πραr τηr µεταβατικr περιδου οι αναφορr που περιχονται σε νοµικr πρξειr ισχουσεr
κατ το τλοr τηr µεταβατικr περιδου θα θεωρονται ωr αναφορr στο ευρ, σµφωνα µε τιr αντστοιχεr τιµr µετατροπr· τι συνεπr για την επτευξη του αποτελσµατοr αυτο δεν απαιτεται ο
υλικr επαναπροσδιορισµr των ποσν των υφισταµνων νοµικν πρξεων· τι οι καννεr στρογγυλοποησηr που καθορστηκαν στον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1103/97 ισχουν επσηr και για τιr µετατροπr
που θα γνουν στο τλοr τηr µεταβατικr περιδου 
µετ τη µεταβατικ περοδο· τι για λγουr σαφνειαr θα ταν σκπιµο ο υλικr επαναπροσδιορισµr
να λβει χρα το ταχτερο δυνατν·

(21)

τι το σηµεο 2 του πρωτοκλλου αριθ. 11 σχετικ
µε ορισµνεr διατξειr που αφορον το Ηνωµνο
Βασλειο τηr Μεγληr Βρεταναr και Βρειαr Ιρλανδαr ορζει µεταξ λλων τι το σηµεο 5 του διου
πρωτοκλλου θα χει εφαρµογ αν το Ηνωµνο
Βασλειο γνωστοποισει στο Συµβολιο τι δεν σκοπεει να περσει στο τρτο στδιο· τι στιr 30 Οκτωβρου 1997, το Ηνωµνο Βασλειο γνωστοποησε στο
Συµβολιο τι δεν σκοπεει να περσει στο τρτο
στδιο· τι το σηµεο 5 ορζει µεταξ λλων τι το
ρθρο 109 Λ παργραφοr 4 δεν εφαρµζεται στο
Ηνωµνο Βασλειο·

(22)

τι η ∆ανα, παραπµπτονταr στο σηµεο 1 του
πρωτοκλλου αριθ. 12 σχετικ µε ορισµνεr διατξειr που αφορον τη ∆ανα, χει γνωστοποισει, στα
πλασια τηr απφασηr του Εδιµβοργου τηr 12ηr
∆εκεµβρου 1992, τι δεν θα συµµετσχει στο τρτο
στδιο· τι εποµνωr, και σµφωνα µε το σηµεο 2
του εν λγω πρωτοκλλου, λα τα ρθρα και οι
διατξειr τηr συνθκηr και του καταστατικο του
ΕΣΚΤ που αναφρονται σε παρεκκλσειr θα χουν
εφαρµογ στη ∆ανα·

(23)

τι πωr ορζει το ρθρο 109 Λ παργραφοr 4 τηr
συνθκηr, το ενιαο νµισµα θα εισαχθε µνο στα
κρτη µλη χωρr παρκκλιση·

(24)

τι ο παρν κανονισµr θα χει εποµνωr εφαρµογ
σµφωνα µε το ρθρο 198 τηr συνθκηr, µε την
επιφλαξη των πρωτοκλλων αριθ. 11 και αριθ. 12
και του ρθρου 109 Κ παργραφοr 1,

ΟΡΙΣΜΟΙ

ρθρο 1
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο:
 ωr «συµµετχοντα κρτη µλη»: νοονται, το Βλγιο, η
Γερµανα, η Ισπανα, η Γαλλα, η Ιρλανδα, η Ιταλα, το
Λουξεµβοργο, οι Κτω Χρεr, η Αυστρα, η Πορτογαλα και η Vινλανδα,
 ωr «νοµικr πρξειr»: νοονται οι νοµοθετικr και
κανονιστικr διατξειr, οι διοικητικr πρξειr, οι δικαστικr αποφσειr, οι συµβσειr, οι µονοµερεr δικαιοπραξεr, τα µσα πληρωµν εκτr των τραπεζογραµµατων και των κερµτων, και λλεr πρξειr παργουσεr
ννοµεr συνπειεr,
 ωr «τιµr µετατροπr»: νοονται οι αµετκλητα καθορισµνεr συναλλαγµατικr ισοτιµεr που θεσπζονται απ
το Συµβολιο για το νµισµα κθε συµµετχοντοr κρτουr µλουr σµφωνα µε το ρθορ 109 Λ παργραφοr 4,
πρτη πρταση τηr συνθκηr,
 ωr «µονδα ευρ»: νοεται η νοµισµατικ µονδα που
αναφρεται στη δετερη πρταση του ρθρου 2,
 ωr «εθνικr νοµισµατικr µονδεr»: νοονται οι µονδεr των νοµισµτων των συµµετεχντων κρατν µελν
πωr ορζονται την παραµον τηr ηµραr ναρξηr του
τρτου σταδου τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr
νωσηr,
 ωr «µεταβατικ περοδοr»: νοεται η περοδοr που αρχζει την 1η Ιανουαρου 1999 και τελεινει στιr 31 ∆εκεµβρου 2001,
 ωr «επαναπροσδιορισµr»: νοεται η αλλαγ τηr µονδαr στην οποα εκφρζεται το ποσ εκκρεµοr χρουr
απ µια εθνικ νοµισµατικ µονδα σε ευρ, πωr
ορζεται στο ρθρο 2, χωρr µωr αυτ η πρξη επαναπροσδιορισµο να χει ωr αποτλεσµα τη µεταβολ
οποιουδποτε λλου ρου του χρουr δεδοµνου τι το
θµα αυτ εµππτει στη σχετικ εθνικ νοµοθεσα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

ρθρο 2
Απ 1ηr Ιανουαρου 1999, το νµισµα των συµµετοχντων
κρατν µελν εναι το ευρ. Νοµισµατικ µονδα εναι το
να ευρ. να ευρ υποδιαιρεται σε εκατ cent.
ρθρο 3
Το ευρ αντικαθιστ το νµισµα κθε συµµετχοντοr κρτουr µλουr σµφωνα µε την τιµ µετατροπr.
ρθρο 4
Το ευρ εναι η λογιστικ µονδα τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (ΕΚΤ) και των κεντρικν τραπεζν των
συµµετεχντων κρατν µελν.
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 5
Τα ρθρα 6, 7, 8 και 9 εφαρµζονται κατ τη διρκεια τηr
µεταβατικr περιδου.
ρθρο 6
1. Το ευρ υποδιαιρεται επσηr στιr εθνικr νοµισµατικr µονδεr σµφωνα µε τιr αντστοιχεr τιµr µετατροπr.
λεr οι υποδιαιρσειr των µονδων αυτν διατηρονται.
Με την επιφλαξη του παρντοr κανονισµο η νοµισµατικ
νοµοθεσα των συµµετεχντων κρατν µελν συνεχζει
εφαρµοζοµνη.
2.
ταν σε µα νοµικ πρξη γνεται αναφορ σε εθνικ
νοµισµατικ µονδα, η αναφορ αυτ εναι το διο γκυρη
πωr εν αφοροσε το ευρ σµφωνα µε τιr τιµr µετατροπr.
ρθρο 7
Η αντικατσταση των νοµισµτων των συµµετεχντων
κρατν µελν µε το ευρ δεν επιφρει αφ’ εαυτr τη µεταβολ τηr αναφορr του νοµσµατοr στιr νοµικr πρξειr
που ισχουν κατ την ηµρα τηr αντικατστασηr.
ρθρο 8
1. Οι πρξειr που εκτελονται δυνµει νοµικν κειµνων
που προβλπουν τη χρση εθνικr νοµισµατικr µονδαr 
εκφρζονται σε εθνικ νοµισµατικ µονδα εκτελονται
στη συγκεκριµνη αυτ εθνικ νοµισµατικ µονδα. Οι
πρξειr που εκτελονται δυνµει νοµικν κειµνων που
προβλουν τη χρση του ευρ  εκφρζονται σε ευρ
εκτελονται στο νµισµα αυτ.
2. Οι διατξειr τηr παραγρφου 1 ισχουν µε την επιφλαξη κθε λληr συµφωναr µεταξ των συµβαλλοµνων.
3. Κατ παρκκλιση εκ τηr παραγρφου 1, κθε ποσ
που εκφρζεται ετε σε ευρ ετε στην εθνικ νοµισµατικ
µονδα ενr συγκεκριµνου συµµετχοντοr κρτουr µλουr
και εναι πληρωτο εντr του κρτουr µλουr αυτο µε
πστωση του λογαριασµο του δανειστ, µπορε να καταβληθε απ τον οφειλτη ετε σε ευρ ετε στη συγκεκριµνη εθνικ νοµισµατικ µονδα. Το ποσ πιστνεται στο
λογαριασµ του δανειστ στη νοµισµατικ µονδα στην
οποα τηρεται ο λογαριασµr, η δε οποιαδποτε µετατροπ
πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr τιµr µετατροπr.
4. Κατ παρκκλιση εκ τηr παραγρφου 1, κθε συµµετχον κρτοr µλοr µπορε να λβει τα µτρα που κρνονται
αναγκαα προκειµνου:
 να επαναπροσδιορσει σε ευρ το εκκρεµr χροr τηr
κεντρικr του κυβρνησηr, πωr ορζεται στο Ευρωπαϊκ Σστηµα Ολοκληρωµνων Λογαριασµν, το
οποο εκφρζεται στο εθνικ του νµισµα και χει
συναφθε σµφωνα µε τη δικ του νοµοθεσα. Εν να
κρτοr µλοr χει λβει ττοια µτρα, οι εκδτεr χρεωγρφων µπορον να επαναπροσδιορσουν σε ευρ το
χροr που εκφρζεται στην εθνικ νοµισµατικ µονδα
αυτο του κρτουr µλουr εκτr αν ο επαναπροσδιορισµr αποκλεεται ρητ απ τουr ρουr τηr σµβασηr· η
διταξη αυτ εφαρµζεται στα χρεγραφα που χουν
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εκδοθε απ την κεντρικ κυβρνηση ενr κρτουr
µλουr καθr και στιr οµολογεr και στιr λλεr µορφr
χρεωστικν ττλων διαπραγµατεσιµων στιr κεφαλαιαγορr, και στουr ττλουr χρηµαταγορr που χουν
εκδοθε απ λλουr χρεστεr,
 να διευκολνει την αλλαγ, απ τιr εθνικr νοµισµατικr µονδεr σε ευρ, τηr λογιστικr µονδαr των διαδικασιν συναλλαγr:
α) στιr καθιερωµνεr αγορr ανταλλαγr, συµψηφισµο
και διακανονισµο των µσων που απαριθµονται
στο τµµα Β του παραρτµατοr τηr οδηγαr 93/22/
ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Μαου 1993 σχετικ
µε τιr επενδυτικr υπηρεσεr στον τοµα των κινητν
αξιν (1), καθr και των βασικν προϊντων, και
β) στα καθιερωµνα συστµατα ανταλλαγr, συµψηφισµο και διακανονισµο των πληρωµν.
5. λλεr διατξειr που επιβλλουν τη χρησιµοποηση του
ευρ, πλην εκενων τηr παραγρφου 4, µπορον να θεσπζονται απ τα συµµετχοντα κρτη µλη µνο σµφωνα µε
χρονοδιγραµα που καθορζεται απ την κοινοτικ νοµοθεσα.
6. Οι εθνικr νοµοθετικr διατξειr των συµµετεχντων
κρατν µελν που επιτρπουν  επιβλλουν αντιστθµιση,
συµψηφισµ  τεχνικr µα ανλογο αποτλεσµα εφαρµζονται στιr νοµισµατικr υποχρεσειr, ανεξρτητα απ το
νµισµα στο οποο εκφρζονται, εφσον αυτ εναι σε
ευρ  σε εθνικr νοµισµατικr µονδεr, η δε µετατροπ
πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr τιµr µετατροπr.

ρθρο 9
Τα τραπεζογραµµτια και τα κρµατα τα εκφρασµνα σε
εθνικr νοµισµατικr µονδεr διατηρον την ιδιτητα του
νοµµου χρµατοr που εχαν εντr των εδαφικν τουr
ορων κατ την προηγοµενη τηr ηµραr ναρξηr ισχοr
του παρντοr κανονισµο.

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ρθρο 10
Απ 1ηr Ιανουαρου 2002, η ΕΚΤ και οι κεντρικr τρπεζεr
των συµµετεχντων κρατν µελν θτουν σε κυκλοφορα
τραπεζογραµµτια σε ευρ. Με την επιφλαξη του ρθρου
15, τα τραπεζογραµµτια αυτ εναι τα µνα που χουν την
ιδιτητα νοµµου χρµατοr σε λα τα εν λγω κρτη µλη.
(1) ΕΕ L 141 τηr 11.6.1993 σ. 27· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την οδηγα 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του
Συµβουλου (ΕΕ L 168 τηr 18.7.1995, σ. 7).
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ρθρο 11
Απ 1ηr Ιανουαρου 2002, τα συµµετχοντα κρτη µλη θα
εκδσουν κρµατα σε ευρ  σε cent και θα ακολουθσουν
ωr προr την ονοµαστικ αξα και τιr τεχνικr προδιαγραφr
τα θεσπιζµενα απ το Συµβολιο σµφωνα µε το ρθρο
105 Α παργραφοr 2, δετερη πρταση τηr συνθκηr. Κατ
παρκκλιση απ το ρθρο 15, τα κρµατα αυτ εναι τα
µνα που χουν την ιδιτητα νοµµου χρµατοr σε λα τα
εν λγω κρτη µλη. Εκτr απ την εκδδουσα αρχ και τα
πρσωπα που προβλπει συγκεκριµνα η εθνικ νοµοθεσα
των εκδιδντων κρατν µελν, ουδεr υποχρεοται να
δεχθε νω των πενντα κερµτων σε κθε πληρωµ.
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µζονται οι καννεr στρογγυλοποησηr που προβλπονται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1103/97 του Συµβουλου.
ρθρο 15
1. Τα τραπεζογραµµτια και τα κρµατα που εκφρζονται σε εθνικr νοµισµατικr µονδεr πωr προβλπεται
στο ρθρο 6 παργραφοr 1, εξακολουθον να αποτελον
νµιµο χρµα εντr των εδαφικν τουr ορων και για ξι
ακµα µνεr µετ το πραr τηr µεταβατικr περιδου· η
περοδοr αυτ µπορε να συντοµευθε µε εθνικ νµο.

Τα συµµετχοντα κρτη µλη εξασφαλζουν τη δουσα
καταστολ τηr παραχραξηr και παραποησηr τραπεζογραµµατων και κερµτων.

2. Κθε συµµετχον κρτοr µλοr µπορε, επ 6 το πολ
µνεr µετ το τλοr τηr µεταβατικr περιδου, να θεσπζει
καννεr για τη χρησιµοποηση των εκφρασµνων στην
εθνικ του νοµισµατικ µονδα τραπεζογραµµατων και
κερµτων πωr προβλπεται στο ρθρο 6 παργραφοr 1,
και να λαµβνει κθε αναγκαο µτρο για τη διευκλυνση
τηr απσυρσr τουr.

ΜΕΡΟΣ V

ρθρο 16

ρθρο 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 13
Τα ρθρα 14, 15 και 16 εφαρµζονται απ το τλοr τηr
µεταβατικr περιδου.
ρθρο 14
ταν σε νοµικr πρξειr που υφστανται στο τλοr τηr
µεταβατικr περιδου γνεται αναφορ σε εθνικr νοµισµατικr µονδεr, οι αναφορr αυτr θεωρονται αναφορr στο
ευρ σµφωνα µε τιr αντστοιχεr τιµr µετατροπr. Εφαρ-

Σµφωνα µε τη νοµοθεσα  τιr πρακτικr των συµµετεχντων κρατν µελν, οι αντστοιχοι εκδτεr τραπεζογραµµατων και κερµτων θα συνεχσουν να αποδχονται ναντι
του ευρ σµφωνα µε τιr τιµr µετατροπr τα τραπεζογραµµτια και τα κρµατα τα οποα εχαν εκδσει παλαιτερα.
ΜΕΡΟΣ VI
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ρθρο 17
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr σµφωνα µε τη συνθκη, µε την επιφλαξη των πρωτοκλλων αριθ. 11 και
αριθ. 12 και του ρθρου 109 Κ παργραφοr 1.
Βρυξλλεr, 3 Μαου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. BROWN

