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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

27. 2. 1999

Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
για την τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 975/98 για την ονοµαστικ αξα και τιr
τεχνικr προδιαγραφr των κερµτων σε ευρ που πρκειται να κυκλοφορσουν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 105 Α παργραφοr 2,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Γ τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 975/98 (4) καθορζει τιr τεχνικr προδιαγραφr των οκτ κερµτων που
περιλαµβνονται στιr πρτεr σειρr κερµτων σε ευρ· τι
οι διευθυντr των νοµισµατοκοπεων ανπτυξαν, βσει του
εν λγω κανονισµο, λεπτοµερστερεr προδιαγραφr που
εναι απαρατητεr για την παραγωγ·
τι η βιοµηχανα κατασκευr µηχανηµτων αυτµατηr
πλησηr, αφο εξτασε τιr εν λγω λεπτοµερεr προδιαγραφr, ζτησε την αξηση του βρουr του κρµατοr των 50
λεπτν στε να διασφαλσει τη σαφστερη διαφοροποηση
του κρµατοr αυτο και να µεισει τουr κινδνουr απτηr·
τι η τηr ευρωπαϊκr νωση τυφλν, αφο δοκµασε δεγµατα απ τουr πρτουr γρουr παραγωγr, παραπονθηκε
για τη στεφνη των κερµτων 50 και 10 λεπτν που δεν
ταριαζε µε τη στεφνη των δειγµτων που συµφωνθηκε
µαζ του κατ τη διαδικασα διαβολευσηr που προηγθηκε
τηr θσπισηr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 975/98· τι, για να
διασφαλιστε η αποδοχ του νου συστµατοr απ τουr
χρστεr, εναι σκπιµο να ικανοποιηθον τα αιτµατα που
εξφρασαν τσο η βιοµηχανα κατασκευr µηχανηµτων
αυτµατηr πλησηr σο και η ευρωπαϊκ νωση τυφλν·
τι, για να ικανοποιηθε το ατηµα τηr βιοµηχαναr κατα(1) ΕΕ C 296 τηr 24. 9. 1998, σ. 10.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 16 Νοεµβρου 1998 (δεν χει
ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 18ηr Νοεµβρου 1998
(ΕΕ C 379 τηr 7. 12. 1998), κοιν θση του Συµβουλου, τηr
21ηr ∆εκεµβρου 1998 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα) και απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 9ηr Vεβρουαρου 1999 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε
στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ L 139 τηr 11. 5. 1998, σ. 6.

σκευr µηχανηµτων αυτµατηr πλησηr, εναι απαρατητο να αυξηθε το βροr του κρµατοr 50 λεπτν απ 7
σε 7,8 γραµµρια· τι, για να ικανοποιηθε το ατηµα τηr
ευρωπαϊκr νωσηr τυφλν και για να αποφευχθε ο κνδυνοr λανθασµνηr ερµηνεαr στο µλλον, εναι σκπιµο να
τροποποιηθε η προδιαγραφ τηr στεφνηr των κερµτων
50 και 10 λεπτν απ «αραι οδντωση» σε «ακµ µε
κτενοειδεr εγκοπr» που αντικατοπτρζουν καλτερα τη
στεφνη η οποα εγκρθηκε αρχικ απ την ευρωπαϊκ
νωση τυφλν για τα δο αυτ κρµατα·
τι εναι ουσιδουr σηµασαr να περιοριστον οι τροποποισειr των τεχνικν προδιαγραφν στο βροr του κρµατοr 50 λεπτν και στη στεφνη των κερµτων 10 και 50
λεπτν στε να µην διακυβευτε η τρηση του χρονοδιαγρµµατοr παραγωγr και η εισαγωγ των κερµτων σε
ευρ την 1η Ιανουαρου 2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 975/98, ο πνακαr
τροποποιεται ωr εξr:
1. Η τταρτη σειρ σχετικ µε το κρµα 50 λεπτν, τροποποιεται ωr εξr:
α) στην τρτη στλη, ο αριθµr «1,69» αντικαθσταται
απ τον αριθµ «1,88»·
β) στην τταρτη στλη, ο αριθµr «7» αντικαθσταται
απ τον αριθµ «7,8»·
γ) στην γδοη στλη, η περιγραφ «αραι οδντωση»
αντικαθσταται απ την περιγραφ «ακµ µε κτενοειδεr εγκοπr».
2. Στην κτη σειρ, σχετικ µε το κρµα 10 λεπτν, γδοη
στλη, η περιγραφ «αραι οδντωση» αντικαθσταται
απ την περιγραφ «ακµ µε κτενοειδεr εγκοπr».
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 2

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, υπ την επιφλαξη του ρθρου 109 Κ παργραφοr 1
και των πρωτοκλλων αριθ. 11 και 12.
Λουξεµβοργο, 22 Vεβρουαρου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
H.-F. von PLOETZ
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