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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 423/1999
z dnia 22 lutego 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 975/98 w sprawie nominalów i parametrów technicznych
monet EUR przeznaczonych do obiegu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 105a ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c Traktatu (3),

do sprzedaży konieczne jest zwiększenie masy monety 50 centowej z 7 g do 7,8 g; w celu spelnienia wymagań Europejskiej
Unii Niewidomych i uniknięcia wszelkiego ryzyka blędnej
interpretacji w przyszlości wskazane wydaje się zmodyfikowanie parametrów brzegu monet 50 i 10 centowych z „grubo
karbowanej” na „ksztaltowaną krawędź z drobnymi pólokrąglymi nacięciami”, która lepiej odpowiada ksztaltowi brzegu
monety pierwotnie uzgodnionemu z Europejską Unią Niewidomych dla obu tych monet;

ograniczenie zmian parametrów technicznych do masy monety
50 centowej i brzegu monet 10 i 50 centowej konieczne jest
do utrzymania harmonogramu produkcji i wprowadzenia
monet EUR w dniu 1 stycznia 2002 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

artykul 1 rozporządzenia (WE) nr 975/98 (4) ustanawia parametry techniczne ośmiu nominalów wlączonych do pierwszej
serii monet EUR; dyrektorzy mennic opracowali na podstawie
niniejszego rozporządzenia bardziej szczególowe parametry
konieczne przy produkcji;

przemysl automatów do sprzedaży po przeprowadzeniu rozpoznania powyższych parametrów szczególowych poprosil o
zwiększenie masy monety 50 centowej w celu zapewnienia
bardziej jednoznacznego odróżnienia tej monety i zmniejszenia
ryzyka nadużyć finansowych; Europejska Unia Niewidomych
po przeprowadzeniu badań próbek z pierwszych serii produkcyjnych zwrócila uwagę, że karbowanie brzegu monet 50 i 10
centowych nie zgadza się z karbowaniem próbek uzgodnionych w trakcie procesu produkcyjnego poprzedzającego przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 975/88; w celu zapewnienia
akceptacji nowego systemu przez użytkowników wskazane
wydaje się przychylenie do próśb wyrażonych zarówno przez
sektor automatów do sprzedaży jaki i przez Europejską Unię
Niewidomych; w celu spelnienia wymagań sektora automatów
(1) Dz.U. C 296 z 24.9.1998, str. 10.
(2) Opinia wydana dnia 16 listopada 1998 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 1998 r.
(Dz.U. C 379 z 7.12.1998), wspólne stanowisko Rady z dnia
21 grudnia 1998 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku
Urzędowym) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lutego
1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(4) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 6.

Artykul 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 975/98 do tabeli wprowadza
się następujące zmiany:

1) Wiersz czwarty dotyczący monety 50 centowej otrzymuje
brzmienie:

a) w kolumnie trzeciej, liczbę „1,69” zastępuje się „1,88”;

b) w kolumnie czwartej, liczbę „7” zastępuje się „7,8”;

c) w kolumnie ósmej wyrazy „grubo karbowana” zastępuje się „ksztaltowana krawędź z drobnymi pólokrąglymi nacięciami”.

2) W wierszu szóstym dotyczącym monety 10 centowej ósma
kolumna wyrazy „grubo karbowana” zastępuje się „ksztaltowana krawędź z drobnymi pólokrąglymi nacięciami”.
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Artykul 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w calości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Czlonkowskich, zgodnie z Traktatem z zastrzeżeniem art. 109k ust. 1 i protokolów 11 i 12.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 lutego 1999 r.
W imieniu Rady
H.-F. von PLOETZ

Przewodniczący

