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REGULAMENTUL (CE) NR. 423/1999 AL CONSILIULUI
din 22 februarie 1999
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale
monedelor euro care urmează să fie puse în circulație

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 105a alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

ție automată, cât și de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor; întrucât, pentru a satisface cerințele sectorului de distribuție automată,
este necesar să se mărească greutatea monedei de 50 de cenți de
la 7 g la 7,8 g; întrucât, pentru a satisface cerințele Uniunii Europene a Nevăzătorilor și pentru a evita orice risc de confuzie în viitor este de dorit se modifice specificația pentru muchiile monedelor de 50 și de 10 cenți din „caneluri brute” în „caneluri
dantelate”, care reflectă mai bine forma muchiei acceptată inițial
de către Uniunea Europeană a Nevăzătorilor pentru aceste două
monede;

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul
189c din tratat (3),

întrucât este esențial ca modificările specificațiilor tehnice să se
limiteze la greutatea monedei de 50 de cenți și la muchia monedelor de 10 cenți și de 50 de cenți, pentru a nu compromite calendarul de producție și introducere a monedelor euro la 1 ianuarie
2002,

întrucât articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 975/98 (4) stabilește
specificațiile tehnice ale celor opt valori nominale incluse în prima
serie de monede euro; întrucât directorii de monetării au stabilit,
în temeiul acestui regulament, specificații mai detaliate necesare
pentru producție;

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
întrucât, după examinarea acestor specificații detaliate, sectorul
distribuției automate a solicitat o creștere a greutății monedei de
50 de cenți pentru a asigura o diferențiere mai clară a acestei
monede și pentru a reduce riscul de fraudă; întrucât Uniunea
Europeană a Nevăzătorilor, după ce a testat eșantioane din primele
serii de producție, a obiectat că muchiile canelate ale monedelor
de 50 de cenți și de 10 cenți nu se potriveau cu cele ale eșantioanelor pe care le acceptase în timpul procesului de consultare care
a precedat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 975/88; întrucât,
pentru a asigura acceptarea de către utilizatori a noului sistem, ar
trebui soluționate cererile exprimate atât de sectorul de distribu
(1) JO C 296, 24.9.1998, p. 10.
(2) Aviz emis la 16 noiembrie 1998 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Avizul Parlamentului European din 18 noiembrie 1998 (JO C 379,
07.12.1998), Poziția comună a Consiliului din 21 decembrie 1998
(nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Parlamentului European din 9 februarie 1999 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
(4) JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

În articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 975/98, tabelul se modifică după cum urmează:
1. cel de-al patrulea rând referitor la moneda de 50 de cenți se
modifică după cum urmează:
(a) în coloana a treia, cifra „1,69” se înlocuiește cu „1,88”;
(b) în coloana a patra, cifra „7” se înlocuiește cu „7,8”;
(c) în coloana a opta, cuvintele „caneluri brute” se înlocuiesc
cu „caneluri dantelate”;
2. în cel de-al șaselea rând referitor la moneda de 10 cenți, în
coloana a opta, cuvintele „caneluri brute” se înlocuiesc cu
„caneluri dantelate”.
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre, în conformitate cu tratatul, sub rezerva dispozițiilor articolului 109k alineatul (1) și a
Protocoalelor 11 și 12.
Adoptat la Luxemburg, 22 februarie 1999.
Pentru Consiliu
Președintele
H.-F. von PLOETZ

