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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Ιουνίου 2000

για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των
νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 123 παράγραφος 5,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του Συµβουλίου, της
31ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τις τιµές µετατροπής
του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθε-
τούν το ευρώ (2), καθορίζει τις τιµές µετατροπής που
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1999 σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (3).

(2) Η απόφαση 98/317/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαϊου
1998, σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφος 4 της
συνθήκης (4) όριζε ότι η Ελλάδα δεν πληρούσε τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος.

(3) ∆υνάµει της απόφασης 2000/427/ΕΚ του Συµβουλίου, της
19ης Ιουνίου 2000, σύµφωνα µε το άρθρο 122 παράγρα-
φος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµί-
σµατος από την Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001 (5), η
Ελλάδα πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και η
παρέκκλιση της Ελλάδας θα πρέπει να καταργηθεί µε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2001.

(4) Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα απαιτεί τη θέσπιση της
τιµής µετατροπής µεταξύ του ευρώ και της δραχµής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2866/98, στον κατάλογο
των τιµών µετατροπής, το ακόλουθο κείµενο παρεµβάλλεται µεταξύ
της τιµής µετατροπής του γερµανικού µάρκου και της τιµής µετα-
τροπής της ισπανικής πεσέτας:

«= 340,750 ελληνικές δραχµές.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.

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

Santa Maria da Feira, 19 Ιουνίου 2000.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PINA MOURA

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµο-
σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 30. (5) Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.


