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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Κροατία
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της …
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98,
αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Κροατία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 140
παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,

1

Γνώμη της … (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου1 προβλέπει ότι το ευρώ θα

(1)

αντικαταστήσει τα νομίσματα των κρατών μελών που πληρούσαν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ κατά τον χρόνο της εισόδου της Κοινότητας
στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πράξης προσχώρησης του 2012, η Κροατία είναι κράτος
μέλος με παρέκκλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 της Συνθήκης.
Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2022/… του Συμβουλίου, της … 20222+, η Κροατία

(3)

πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ και η παρέκκλιση για την
Κροατία καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2023.
(4)

Για την εισαγωγή του ευρώ στην Κροατία απαιτείται να υπαχθεί η χώρα αυτή στις
υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ.

1
2
+

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του
Ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1).
Απόφαση (ΕΕ) 2022/ … της … 2022 του Συμβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ από την
Κροατία την 1η Ιανουαρίου 2023 (ΕΕ L … της …, σ. ….).
ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου
που παρατίθενται στο έγγραφο ST 9867/22 και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη υποσημείωση.
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(5)

Στο εθνικό σχέδιο της Κροατίας για τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή,
διευκρινίζεται ότι τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα πρέπει να καταστούν νόμιμο
χρήμα στο εν λόγω κράτος μέλος κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ ως
νομίσματος. Κατά συνέπεια, ως ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ και μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή θα πρέπει να οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2023. Δεν θα εφαρμοστεί
περίοδος «σταδιακής απόσυρσης».

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση μεταξύ
της καταχώρισης για την Γαλλία και της καταχώρισης για την Ιρλανδία:
«Κροατία

1 Ιανουαρίου 2023

1 Ιανουαρίου 2023

Όχι»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
…,

Για το Συμβούλιο
Ο/Η Πρόεδρος
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