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Alltsedan Europeiska rådets möte i Dublin den 13 och 14 december 1996 använder
kommissionen symbolen € i sina egna publikationer för att beteckna euron, den
gemensamma valutan. Sedan dess har denna symbol fatt en utbredd användning inom
nationella förvaltningar, centralbanker och i den privata sektorn.
Europeiska monetära institutet erkände den 15 juli 1997 behovet av att fastställa en
utmärkande symbol för den gemensamma valutan och uttalade att det kommer att stödja
användningen av denna logo.
Med hänsyn till det breda stöd som eurosymbolen har fatt, anmodar Europeiska
kommissionen alla valutaanvändare att använda den i bilagan beskrivna symbolen varje
gäng en utmärkande symbol behövs för att beskriva penningbelopp i euro, dvs. i prislistor
och laklmoi, pä checkar och i alla andra rättsliga inhument
Europeiska kommissionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att registrera
eurosymbolen hos Internationella standardiseringsorganisationen ISO, som ansvarar för
standardiseringen av glyptik/fonter, tangentbord, koder för överföring av tecken osv., i
avsikt att kunna införa symbolen i datasystem. Inledande kontakter har givit vid handen att
IT-leverantörerna kommer att stödja en sådan uppläggning. En framskjuten plats för
eurosymbolen, i synnerhet på tangentbord, kommer att underlätta för de ekonomiska
aktörerna i samband med deras förberedelser inför införandet av den gemensamma valutan
och kommer att främja en utbredd användning av symbolen.
eurosymbolen har utformats av kommissionens enheter. Det slutliga valet bland ett flertal
utformningar gjordes på grundval av en undersökning bland allmänheten som
genomfördes av ett på området specialiserat institut. €-symbolen har inspirerats av det
grekiska epsilontecknet för att anknyta till den europeiska civilisationens vagga och till
åcn första bokstaven i ordet Europa, och tecknet korsas av två parallella linjer för att
understryka eurons stabilitet. En tidig definition av en utmärkande symbol för euron
återspeglar också att ambitionen är att göra euron till en av världens ledande valutor.
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Eurosymbol - euron tunn us - Eurosymbol
Oplysning om
Kommissionens
kommunikationsplan
"Euroen: Europas faciles
valuta"
kan fås ved henvendelse
til GD X
(Information,
Kommunikation, Kultur
og Av-sektoren)
J.-P. Malivoir
Tlf.: (+32-2) 295.37.87

Tietoja komission
tiedotussuunnitelmasta
'Euro: Euroopan
yhteinen raha'
on saatavilla PO X:slä
(tiedotus, viestintä,
kulttuuri ja
audiovisuaalinen ala)
J.-P. Malivoir
Tlf.: (+32-2) 295.37.87

Upplysningar om
kommissionens
informationsplan
"Euron - en valuta
för Europa'1
kan erhållas från GD X
(Information,
kommunikation, kultur
och audiovisuella medier)
J-P. Malivoir
Tel: (+32-2)295.37.87
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