4.7.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 181/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2001
για την επέκταση των αποτελεσµάτων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά µε τον καθορισµό
των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα
κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Εκδίδοντας τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 (3), το
Συµβούλιο προέβλεψε ότι τα άρθρα του 1 έως 11 θα
επιφέρουν τα αποτελέσµατά τους σε όσα κράτη µέλη έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Ωστόσο, το ευρώ πρέπει να απολαύει του ιδίου επιπέδου
προστασίας και σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν το

έχουν υιοθετήσει και θα πρέπει να θεσπισθούν οι αναγκαίες
προς τούτο διατάξεις,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1338/2001 επεκτείνεται στα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, ισχύει από τη
δηµοσίευσή του για τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα που δεν
έχουν εκδοθεί ακόµη, αλλά προορίζονται προς έκδοση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 28 Ιουνίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. ROSENGREN

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 264.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 3 Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Βλέπε σελίδα 6 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

