
P6_TA(2005)0457 

Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού 

του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την 

εισαγωγή του ευρώ (COM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0357)1, 

– έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ 

(C6-0374/2005), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 

(A6-0329/2005), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 

4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το 

κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

5. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε Επίσημη Εφημερίδα. 



 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία 1 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα) 

 (3α) Ενδείκνυται η υποβολή καταλόγου 

συμμετεχόντων κρατών μελών ο οποίος 

μπορεί να συμπληρωθεί όταν το ευρώ 

υιοθετηθεί ως εθνικό νόμισμα από 

περαιτέρω κράτη μέλη. 

Τροπολογία 2 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 

(5) Εάν ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι μια 

μεταβατική περίοδος δεν είναι αναγκαία, 

τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα 

καταστούν νόμιμο χρήμα στην επικράτειά 

του κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του 

ευρώ. Ωστόσο, το κράτος αυτό πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια 

περίοδο «σταδιακής απόσυρσης» διάρκειας 

ενός έτους, κατά την οποία θα τού 

επιτρέπεται να συνεχίζει να κάνει μνεία 

του εθνικού του νομίσματος στις νέες 

νομικές πράξεις. Θα δοθεί έτσι στους 

οικονομικούς φορείς σε αυτά τα κράτη 

μέλη περισσότερος χρόνος να 

προετοιμαστούν για την εισαγωγή του 

ευρώ και θα διευκολυνθεί επομένως η 

μετάβαση. 

(5) Η μεταβατική περίοδος μπορεί να 

μειωθεί στο μηδέν στην περίπτωση που 
ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι δεν 

απαιτείται μεγαλύτερη μεταβατική 

περίοδος. Στην περίπτωση αυτή τα 

τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ θα 

καταστούν νόμιμο χρήμα στην επικράτειά 

του κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του 

ευρώ. Ωστόσο, το κράτος αυτό πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια 

περίοδο «σταδιακής απόσυρσης» διάρκειας 

ενός έτους, κατά την οποία θα τού 

επιτρέπεται να συνεχίζει να κάνει μνεία 

του εθνικού του νομίσματος στις νέες 

νομικές πράξεις. Θα δοθεί έτσι στους 

οικονομικούς φορείς σε αυτά τα κράτη 

μέλη περισσότερος χρόνος να 

προετοιμαστούν για την εισαγωγή του 

ευρώ και θα διευκολυνθεί επομένως η 

μετάβαση. 
 

Τροπολογία 3 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα) 

  (5α) Οι μελλοντικές νεοεισερχόμενες στη 

ζώνη του ευρώ χώρες θα πρέπει να 

προετοιμάσουν σε πρώιμο στάδιο εθνικό 

σχέδιο για την εισαγωγή των 

τραπεζογραμματίων και των κερμάτων 

ευρώ και για την απόσυρση των παλαιών 

εθνικών τραπεζογραμματίων και 

κερμάτων. Οφείλουν επίσης να αναπτύξουν 

ισόρροπη και ενεργό επικοινωνιακή 

στρατηγική προς τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, τους πελάτες και τους 



προμηθευτές. Μεταξύ των μέτρων, θα 

πρέπει να εξετάσουν και τη χάραξη 

στρατηγικής για τη διπλή αναγραφή τιμών 

και ποσών σε ευρώ και σε εθνικό νόμισμα 

που μπορεί να αρχίσει αρκετά πριν από την 

ημερομηνία μετάβασης και να λήξει όσο 

χρειάζεται μετά από αυτήν, ούτως ώστε οι 

πολίτες να διαθέτουν επαρκή χρόνο 

προσαρμογής στις νέες κλίμακες αξιών. 

 

Τροπολογία 4 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 

(6) Οι τράπεζες πρέπει να υποχρεούνται να 

ανταλλάσσουν χωρίς έξοδα τα 

τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε εθνικό 

νόμισμα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα 

ευρώ κατά την περίοδο διπλής 

κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη ορισμένων 

ανώτατων ορίων. 

(6) Οι τράπεζες πρέπει να υποχρεούνται να 

ανταλλάσσουν χωρίς έξοδα τα 

τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε εθνικό 

νόμισμα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα 

ευρώ για όχι περισσότερο από τρείς μήνες  

μετά την περίοδο διπλής κυκλοφορίας, με 

την επιφύλαξη ορισμένων ανώτατων ορίων. 

 

Τροπολογία 5 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 

Άρθρο 1, σημείο (η) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98) 

(η) ως «μεταβατική περίοδος» νοείται η 

περίοδος που αρχίζει στις 00.00 της 

ημερομηνίας υιοθέτησης τoυ ευρώ και 

τελειώνει στις 00.00 της ημερομηνίας 

μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή· 

(η) ως «μεταβατική περίοδος» νοείται η 

περίοδος, ανώτατης διάρκειας ενός έτους, 

που αρχίζει στις 00.00 της ημερομηνίας 

υιοθέτησης τoυ ευρώ και τελειώνει στις 

00.00 της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ 

σε φυσική μορφή· 

 

Τροπολογία 6 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α) 

Άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98) 

(α) Στις παραγράφους 1 και 2, οι λέξεις 

«μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 

αντίστοιχη ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ 

σε φυσική μορφή»· 

(α) Στις παραγράφους 1 και 2, οι λέξεις 

«μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 

αντίστοιχη ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ 

σε φυσική μορφή». Οι λέξεις «σε 

συμμετέχοντα κράτη μέλη που θεσπίζουν 

το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, η 

περίοδος αυτή θα διαρκέσει δύο μήνες» 

προστίθενται στην παράγραφο 1 μεταξύ 

των λέξεων «της μεταβατικής περιόδου» 

και «αυτή η περίοδος» και στο τέλος της 

παραγράφου 2. 
 



Τροπολογία 7 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β) 

Άρθρο 15, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98) 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι τράπεζες 

των συμμετεχόντων κρατών μελών που 

υιοθετούν το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 

2002 ανταλλάσσουν τα εθνικά 

τραπεζογραμμάτια και κέρματα των 

πελατών τους με τραπεζογραμμάτια και 

κέρματα ευρώ, χωρίς έξοδα και χωρίς 

περιορισμό, μέχρις ανώτατου ποσού που 

μπορεί να καθορίζει η εθνική νομοθεσία. Οι 

τράπεζες μπορούν να απαιτούν την τήρηση 

προειδοποιητικής προθεσμίας εάν το προς 

ανταλλαγή ποσό υπερβαίνει ένα ανώτατο 

όριο που καθορίζει η τράπεζα και που 

αντιστοιχεί σε ένα σύνηθες ποσό ανά άτομο. 

3. Για όχι περισσότερο από τρεις μήνες 

μετά το πέρας της περιόδου διπλής 

κυκλοφορίας, οι τράπεζες των 

συμμετεχόντων κρατών μελών που 

υιοθετούν το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 

2002 ανταλλάσσουν τα εθνικά 

τραπεζογραμμάτια και κέρματα των 

πελατών τους με τραπεζογραμμάτια και 

κέρματα ευρώ, χωρίς έξοδα και χωρίς 

περιορισμό, μέχρις ανώτατου ποσού που 

μπορεί να καθορίζει η εθνική νομοθεσία. Οι 

τράπεζες μπορούν να απαιτούν την τήρηση 

προειδοποιητικής προθεσμίας εάν το προς 

ανταλλαγή ποσό υπερβαίνει ένα ανώτατο 

όριο που καθορίζει η τράπεζα και που 

αντιστοιχεί σε ένα σύνηθες ποσό ανά άτομο. 

 


