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ΣΥΣΤΑΣΗ τ η γ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

τη ς ^ η ς  Μαΐου 1998

σύμφωνα με το άρθρο 1091, παρσ/ρασος 2 της Συνθήκης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Εχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιόρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 1091, παράγραφος 2, 

τη σύσταση της Εππροπής, 

την έκθεση της Εππροπής,

την έκθεση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε  ̂,ις 30 Απριλίου 1998 (δεν εχει ακόμα δημοσιευθεί αττν Επίσημη
Εφημερίδα).
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ότι η διαδικασία και τα χρονοδιάγραμμα για τη λήμη αποοάσεων σχετικά με τη _ετάβασ~ —ε 

τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενεσης .ΟΝΕ; εθίζονται οτα αοθοο τ03¡ της 

Συνθήκης· άτι το Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις "3 Δεκεμβρίου 1996 στο Δουβλίνο σε 

επίπεδο αοχηγών κρατών η κυβερνήσεων, αποφάσισε άτι τα πεοισσότερα κράτη, υέλη δεν 

πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, ότι - 

Κοινότητα δεν επρόκεπο να εισέλθει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ το 1997 και ότι η διαδικασία που 

ορίζεται στο άρθρο 1091. παράγραφος 4, έπρεπε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό το 

1998- ότι σύμφωνα με το άρθρο 1091, παράγραφος 4, εάν έως το τέλος του 1997 δεν έχει 

οριστεί η ημερομηνία ενάοξεως του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, το τράο στάδιο αοχίζει την ΐη  

Ιανουάριου 1999,

(2) ότι, σύμοωνα με το άρθρο 1091, παράγραφος 4, η διαδικασία που προβλέπεται στις 

παραγράοους 1 και 2 του ιδίου άρθρου, με εξαίρεση τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2. 

πρέπει να επαναληφθεί,

(3) ότι το άρθρο 1091, παράγραφος 1, ανααέρει ότι οι εκθέσεις που εκπονούνται από την Ξππροπή 

και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ιδρυμα (ΕΝΙ) εξετάζουν εάν η εθνική νομοθεσία κάθε κράτους 

μέλους, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζάς του, 

συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν επίσης κατά πόσον έχει 

εππευχθεί υψηλός βαθμός σταθερής σύγκλισης, με γνώμονα την πλήρωση από κάθε κράτος 

μέλος των ακόλουθων κρπηρίων τα οποία αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του άοθρου 

1091 παρά/ραφος 1 της Συνθήκης :

επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας των τιμών αυτό καταδεικνύεται από ένα 

ποσοστό πληθωρισμού, που προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των τριών, το πολύ, 

κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών,

εκτιμώντας :
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Γτσθεοοτπτα των δημοσίων οικονουικών αυτό καταδεικνύεται ατε την επάευξ.·· 

δημοσιονομικής κατάστασης χωοίς υπεοβΟΛίκό δημοσιονομικό ελλειυμα. κατά — : -;·/»/ο: 

-ου άρθρου παράγραοος 5.

τηρηοη των κανονικών περιθωοίων διακύμανσης που προβλέπσντοι από τον Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιυιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, επί δυο 

τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίμηση έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους,

διάρκεια της σύγκλισης που έχει εππευχθεί από το κράτος μέλος και της συμμετοχής 

του στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων,

ότι τα τεσσερα αυτά κρπήρια και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει αυτά να 

επαευχθούν, αναπτύσσονται περαπέρω στο Πρωτόκολλο αριθ. 5 της Συνθήκης· ότι οι εκθέσεις 

της Ξπποοπής και του ΕΝΙ λαμβάνουν επίσης υπόψη την εξέλιξη του ΕΟΨ. τα αποτελέσματα 

της ολοκλήρωσης των αγορών, την κατάσταση και την εξέλιξη των ισοζυγιών τρεχουσών 

συναλλαγών και μια εξέταση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και άλλων δεικτών 

τμών,



ότι, σύυαωνα με το αοθοο * CSI, παοάγραοος 2. 

το Ιυιιθουλιο εκτιμά κότα πόσον κάθε κράτος μ£ 

υιοθετπση -ου ενιαίου νομίσματος και SicßiScCsi 

σε επίπεδο αρχηγών κοστών ή κυβερνήσεων, -ο

;τη πεοιπτωσπ, με 3άση τις εκθέσεις αυτές,

: πληροί τις αναγκαίες ποούποθέσεις για —  / 

πορίσματά -ου στο Συμβούλιο, συνεοχόυενο 

:ίο, accú ζηττσειτη γνώμη -ου Ξυοωπαίχού

Κοινοβουλίου, συμοωνα με το άρθρο 1091. παοάγραοος ώ, επιβεβαιώνει ποια κράτη μέλη 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση "ου ενιαίου νομίσματος,

(5) ότι πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών,

συμπεριλαμβανομένων των καταστατικών των εθνικών κεντρικών τραπεζών, για να εξασφαλιστεί 

ότι συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ· ότι οι 

προσαρμογές αυτές πρέπει να εξασοαλιαθεί ότι συμβιβάζονται με τη Συνθήκη, το αργότερο 

κατά την ημερομηνία ίδρυσης του ΕΣΚΤ' ότι οι εκθέσεις της Εππροπής και του ΞΝΙ παρέχουν 

λεπτομερή αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους με τα άρθρα 

107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ· ότι. όταν υποβλήθηκαν οι εκθέσεις 

της Εππροπής και του ΞΝΙ. η διαδικασία ποοσαρμονης της εθνικής νομοθεσίας δεν είχε 

ολ.οκληρωθεί στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο ΛουξεμΞούρνο και στην Αυστρία· ότι έκτοτε 

εκπονήθηκε η αναγκαία νομοθεσία στην Ισπανία και στην Αυστρία ότι το Λουξεμβούργο και η 

Γαλλία προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες πρακειμένου να καταστήσουν την εθνική 

τους νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζας, 

συμβατή με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ,
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άτι. συυοωνα _ιε το άσθοο 1 “ ου Πρωτοκόλλου octô. 5 τ ις  Συνθήκης, ~ ζ  κοπηριο τ ς  

σταθεοστητας ~ων τιυιων. του ανααεοεται erro άρθοα 1CSI, παοανοαοος 1. τοωττ πεαιπτωση 

της Συνθήκης, σημαίνει οτι ένα κράτος μέλος έχει σταθεοές επιδόσεις στο θέαα των τιμών και 

μέσο ποσοστό πληθωρισμού, καταγενραμμένο επί ένα έτος ποιν απο τον έλεγχο. του δεν 

υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτεοες επιδόσεις από άποψη 

σταθερότητας τιμών, περισσότερο από 11/2 ποσοστιαία μονάδα· ότι. στο πλαίσιο του κριτηρίου 

της σταθερότητας των τιμών, ο πληθωρισμός υπολογίζεται βάσει ενσομονισμένων δεικτών τιμών 

καταναλωτή, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (1)· ότι, για να αξιολογηθεί το 

κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, ο πληθωρισμός κάθε κράτους μέλους μετράται με την 

εκατοστιαία μεταβολή του αριθμητικού μέσου δώδεκα μηνιαίων δεικτών σε σχέση με τον 

αριθμητικό μέσο δώδεκα μηνιαίων δεικτών της προηγούμενης περιόδου- ότι. κατά την ετήσια 

περίοδο η οποία λήγει τον Icvouápio 1S98, τα τρία κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις από 

απόψεως σταθερότητας τιμών ήταν η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Αυστοία. με ποσοστά 

πληθωρισμού, αντιστοίχως, 1,2%, 1,2% και 1,1%· όπλήφθηκε υπόψη στις εκθέσεις της 

Επιτροπής και του ΞΝΙ μια τιμή αναφοράς που προκύπτει από τον απλό αριθμητικό μέσο των 

ποσοστών πληθωρισμού των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως 

σταθερότητας τιμών συν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες· ότι η τιμή αναόοράς κατά την ετήσιο 

περίοδο που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ήταν 2,7%,

( 1) ΕΞ L 257 της 27.10. αα= -
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¡7' ότι, σύμοωνα με το άρθρο 2 του Γοωτακο/λου αοιθ. 5 της Συνθήκης, το κρππρ.ο της 

δημοσιονομικής κατάστασης του αναοέρετοι στο άοθοο 1031. πσοαγραοος ι. δεατεοπ 

περίπτωση τ ις  Συνθήκης, σημαίνει ότι τη στινμή του πραγμστοποιεπαι π τοεχο.σα εΞέταση από 

*ο Συμβούλιο, δεν έχει Λποθεί απόοαση του Συμβουλίου για το κοατος μέλος, δυνάμει του 

άρθρου 104Γ, παράγραοος θ της Συνθήκης, οσον αοοοα την ύπαοϋη υπερβολικού ελλειαμσ-ος.

(8) ότι. σύμοωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 5 της Συνθήκης, τα στοιχεία του 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα αξιολόγηση της ικανοποίησης των κριτηρίων συν κλίσης 

παρέχονται από την Ξππροπή· ότι. για την προετοιμασία της παρούσας σύστασ~ς, η Ξππροπή 

παρείχε τα στοιχεία- ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία δόθηκαν από την Ξππροπή μετά τη 

διαβίβασή τους από τα κράτη υέλη μέχρι την ΐη Μαρτίου 1998, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 3605/93 (1),

(9) ότι, κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου της ΟΝΕ, δεν υπήρχε καμία απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος για την Ιρλανδία και το 

Λουξεμβούργο- ότι, σύυΦωνα με την απόοασή του της 27ης Ιουνίου 1996 βάσει ~ου άρθοου 

104Γ, παράγραφος 12. το Συυβούλιο κατάονησε την προηγούμενη απόφασή του σχετικό με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Δανία- ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του της

30ης Ιουνίου 1997 βάσει του άρθρου 104Γ, παράγραφος 12, το Συμβούλιο κατάονησε τις 

προηγούμενες αποφάσεις του για την ύπορξη υπερβολικού ελλείμματος στις Κάτω Χώρες και τη 

Φινλανδία- άτι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του της 1ης ΜαΤου 1998 βάσει του άοθοου 104Γ, 

παράγραφος 12, το Συμβούλιο κατάργησε τις προηγούμενες αποοάσεις του γιο την ύπαρόη 

υπερβολικού ελλείμματος στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 3ασίλειο,

(1) ΕΞ -  332 της 31.12.1993,
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ότι. σύμοωνα με το άοθρα 3 .ου Ποωτοκολλου οοιθ. 3 της Συνθήκης, το κριτήριο της 

συμμετοχής στον Μηχανισμό Συναλλανματικών Ισοτιμιών του ευρωπαϊκού Νοιιισμστικου

Συστήματος, που αναοέρεται στο αοθοο 1091, ποοανραοος 1, τρίτη περίπτωση ~ης Συνθήκης, 

σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια διακύμανσης που ποοθλέπει 

ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών :ΜΣ!) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος 

χωρίς σοβαρή ένταση κατά τα δύο. τουλάχιστον, -τελευταία έτη πριν από την εΕέταση.

Ειδικότερα, το κράτος μέλος δεν πρέπει να έχει υποτιμήσει την κεντρική διμερή ισοτιμία του 

νομίσματος του έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους με δική του 

πρωτοβουλία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα- ότι, για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης του 

κρπηρίου αυτού στις εκθέσεις τους, η Επιτροπή και το ΕΝΙ εξέτασαν τη διετή περίοδο που 

λήγει το Φεβρουάριο του 1SS8 και έλαβαν υπόψη τους την απόφαση που λήοθηκε τον 

Αύγουστο του 1993 από τους υπουργούς και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 

κρατών μελών για την προσωρινή διεύρυνση των περιθωρίων διακύμανσης του ΜΣΙ από ;2,25% 

σε ±15% εκατέρωθεν των διμερών κεντρικών ισοτιμιών,

(11) ότι, σύμοωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 5 της Συνθήκης, το κραήρια της σύγκλισης 

των επιτοκίων, που αναφέρεται στο άρθρο 1091. παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση της 

Συνθήκης, σημαίνει ότι, το υπό παρατήρηση κράτος μέλος, επί διάστημα ενός έτους πριν από 

την εξέταση, έχει μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο εππόκιο το οποίο δεν υπερβαίνει εκείνο των 

τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας ταιών, 

περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες- ότι, για το σκοπό του κρπηρίου σύγκλισης των 

επιτοκίων, χρησιμοποιήθηκαν συγκρίσιμα επιτόκια για ομόλογα αναφοράς του δημοσίου 

δεκαετούς διάρκειας · ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εκπλήρωσης του κρπηρίου της 

σύγκλισης των επιτοκίων, λήφθηκε υπόψη στις εκθέσεις της Επιτροπής και του ΕΝΙ τιμή 

αναφοράς που προκύπτει από τον απλό αριθμητικό μέσο των ονομαστικών μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας 

τιμών με την προσθήκη 2 ποσοστιαίων μονάδων ότι η τιμή αναφοράς κατά την ετήσια περίοδο 

που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ήταν 7,3%,
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121 ότι. σύμφωνα -ε  την παράγραφο ι του Πρωτοκόλλου αοιθ. : ι της Συνθήκης, το Ηνωμένο

Βασίλειο γνωστοποίησε στο Συμβούλιο ότι δεν προτιθετσι .ο μεταβεί erro τρίτο στάδιο της ΟΝΕ 

-ην m ανουααου 1355’ ότι. δυνάμει αυτής της '/νωστοποσσης, οι παοάνραοοι 4 έως 3 του 

Πρωτοκόλλου ocie. 11 ορίζουν τις διατάζεις που occcucCevrai για το Ηνωμένο Βασίλειο εάν και 

για όσο χρονο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μεταβαίνει στο re το στάδιο,

(13) ότι, σύμοωνα με την παράγραφο 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 12 της Συνθήκης, και με την 

απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων στο Εδιμβούργο τον Δεκέμβριο του 

1992, η Δανία γνωστοποίησε στο Συμβούλιο ότι δεν θα συυυετάσχει στο τρίτο στάδιο της CNE' 

ότι, δυνάμει αυτής της γνωστοποίησης, όλα τα άρθρα και σι διατάξεις της Συνθήκης και του 

ΕΣΚΤ που-αοορούν παρεκκλίσεις, ισχύουν έναντι της Δανίας,

(14) ότι, δυνάμει των ανωτέρω γνωστοποιήσεων, το Συμβούλιο δεν απαπείται να προβεί σε εκτίμηση 

βάσει του άρθρου 109!, παράγραφος 2 της Συνθήκης, για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

(15) ότι, με βάση τις παρούσες συστάσεις, το Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών 

ή κυβερνήσεων, επιβεβαιώνει ποια κράτη μέλη πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος,

ΣΥΝ1Σ7Α ΤΑ ΕΞΗΣ :
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ΤΜΗΜΑ

·κςΐθ.Α

Acece

ΒΕΛΓΟ

Στο 3έλγιο, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεϋών (ΕΣΚΤ).

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που οναόέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1, της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στο Βέλγιο το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,4%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοσράς,

το Βέλγιο δεν υπόκειται σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρςη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

το Βέλγιο συμμετείχε στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο ετών την περίοδο αυτή, το βελγικό φράγκο (BEF) δεν υπέατη σοβαρές πιέσεις 

και το Βέλγιο δεν υποτίμησε, με δική του πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία του BEF 

έναντι του νομίσματος οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους,

7884/1/98 REV 1 xí.fv
DG G 9



κατά το έτος του λήγει τον ίανουάριο 1553, το μακροπρόθεσμο εππόκιο του Ξελνίου τταν. κατά 

μέσο αοο. 5.7%. που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοοάς,

Το Ξέλγιο έχει επιτύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τέσσεοα κοιτπρια.

Κατα συνέπεια, το Βέλγιο πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Αοθοο 2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στη Γερμανία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το κςπαστατικο του ΕΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1, της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Γερμανία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1593 ανήλθε σε 

1,4%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς,

η Γερμανία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,
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η Γερμανία συμμετείχε; στον ΜΣΙ ;<στά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών την πεοιοαο αυτή, 

το νεαυανικό μάρκο DEMI δεν υπεστη σοβαρές πιέσεις και η “ ερμανία δεν υπατχιπσε. _ε δικά 

της πρωτοβουλία, τη διυεοη κεντρική ισοτιμία του DEM έναντι του νομίσματος οποιουδπτοτε 

άλλου κράτους μέλους,

κατα ~ο έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο της Γερμανίας ήταν, 

κατά μέσο όρο, 5,5%, του είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς.

Η Γερμανία έχει εππύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τέσσερα κριτήρια.

Κατά συνέπεια, η Γερμανία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Αοθοο 3

ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κραηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωοισμού στην Ελλάδα το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1993 ανήλθε σε 

5,2%, που είναι υψηλότερο από την τιμή αναφοράς,
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το Συιιβούλιο διαπίστωσε _ιε απόφασή του. στις 25 Σεπτεμβρίου 1994. την ύπαρξη υπ 

δημοσιονομικού ελλείυμστος στην Ελλάδα και η απόφαση αυτή δεν εχει καταρνηθεί.
:.\ικου

το νόμισμα της Ελλάδας δεν συμμετείχε στον ΜΣ! κατά τη διάρκεια της διετίας που λήνει τον 

Φεβρουάριο του 19S3' την περίοδο αυτή, η δραχμή (GRD) ήταν σχετικά σταθερή έναντι των 

νομισμάτων του ΜΣί, πλην όμως υπέστη, κατά πεοιοδους, πιέσεις οι οποίες αντιμετωπίσπικαν με 

προσωρινές αυξήσεις των εγχώριων επποκίων και με παρέμβαση στην αγορά ξένου 

συναλλάγματος. Η δραχμή εισήλθε στον ΜΣΙ το Μάρτιο του 1998,

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998. το μακροπρόθεσμο εππόκιο στην Ελλάδα ήταν, κοτά 

μέσο όρο. 3,3%, που είναι υψηλότερο από την τιμή αναφοράς.

Η Ε\λάδα δεν πληροί κανένα από τα κρπήρια σύγκλισης που αναψέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις 

του άρθρου 1091, παράγραφος 1.

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

73S4 1/98 REV 1
DG G

χΙ.ίν Gr.
12



ΑοθΟΟ 4.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην ισττανία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που αναοέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091. παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Ισπανία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,8%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναψορας,

η Ισπανία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

η Ισπσνία συμμετείχε στον ΜΣΙ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών· την περίοδο αυτή,, η 

ισπανική, πεσέτα (E3F) δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Ισπανία δεν υποτίμησε, με δική της 

πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία της ESP έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους,

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998. το μακροπρόθεσμο εππόκιο στην Ισπανία ήταν, κατά 

μέσο όρο. 3,3%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.
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Η Ισπανία έχει εππύχει υψηλό ßcfuo σταθερής σύγκλισης με γνωιιονα κα τα τέσσερα κοπήρια.

Κότα συνέπεια, π Ισπανία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθετηστ -ου ενιαίου 

νομίσματος.

Αοθοο 5

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να καταστήσει την εθνική της 

νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζας, συμβατή με τα 

άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚΤ.

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που αναοέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Γαλλία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1958 ανήλθε σε 

1,2%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς,

η Γαλλία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

η Γ αλλία συμμετείχε στον ΜΣ! κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών την περίοδο αυτή, το 

γαλλικό φράγκο (FRF) δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Γ αλλία δεν υποτίμησε, με δική της 

πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία του FRF έναντι του νομίαιιατος αποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους,
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το ¿roe του λήγει τον ϊανουάοιο 1998. ~ο μακοοπρόθεσμο επιτόκιο στη Γαλλία τα ν . κατά μέσο 

όρο. 3.5%. που είναι χαμηλότερο απο την τιμά αναοοοάς.

“ αλλία έχει επιτύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τεσσερα κριτήρια.

Κατά συνέπεια, η Γαλλία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

Αοθοο 6

πΑΑΝΔΙΑ

Στην Ιρλανδία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που αναοέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 10SI, παράγραόος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Ιρλανδία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,2%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς,

κατά το δεύτερο στάδιο της ΟΝΕ, η Ιρλανδία δεν αποτέλεσε αντικείμενο απόφασης του 

Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος,
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η ίρλανδία συμμετείχε στον MS κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών την περίοδο αυτή, ~ 

ιρλανδική λίρα (ΙΕΡ) δεν υπεστη σοβαρές ττιεσεις και π διμερής κεντρική ισοτιμία τ ις  ΙΞΡ δεν 

υποτιμήθηκε έναντι του νομίσματος οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους· στις ' 5 Μαρτίου 

1993. μετά από αίτημα των ιρλανδικών αρχών, οι διμερείς κεντρικές ισοτιμίες της ΞΡ έναντι 

όλων των άλλων νομισμάτων του MS, αναπροσαομόστηκαν προς τα πάνω κστά 3%.

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο στην Ιρλανδία ήταν, κότα 

μέσο όρο, 5,2%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.

Η Ιρλανδία έχει εππύχει υψηλό βσθιιό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τέσσερα κριτήρια.

Κατα συνέπεια, η Ιρλανδία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Αοθοο 7

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθοα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚΤ.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθοου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Ιταλία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,8%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς,
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η ,ταλ.α δεν υποκεπαι σε απόόαση του Συμβουλίου νια την ùrtco-r υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείυμστος,

η παλιό επανήλθε στον ΜΣ1 το Νοέμβριο 1996· την περίοδο από το Μάρτιο 1996 έως το 

Νοεμύοιο 1996, η πολική λίρα (ITL) ανατιμήθηκε έναντι των νομισμάτων του ΜΣ!- από την 

επάνοδό της στον ΜΣ!, η ITL δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Ιταλία δεν υποτίμησε, με δική 

της ποωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία της ¡7L έναντι του νομίσματος οποιοσδήποτε 

άλλους κράτους μέλους,

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο εππόκιο στην Ιταλία ήταν κατά μέσο 

όρο 5.7%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς.

Η Ιταλία πληροί τα κρπήρια σύγκλισης που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση 

του άρθρου 1C9I, παράγραφος V όσον αφορά το κριτήριο που αναοέρεται στην τρίτη περίπτωση του 

άρθρου 1091. παράγραφος 1, η ITL μολονότι επανήλθε στον ΜΣΙ μόνο το Νοέμβριο του 1996, έχει 

επιδείξει επαρκή σταθερότητα στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Για τους λόγους αυτούς, η Ιταλία 

έχει εππύχει υιίηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης.

Κατά συνέπεια η Ιταλία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.
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Αοθοο 3

ACYEEM5CYS!~T

Το Λουξεμβούργο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να καταστήση την εθνικό 

του νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζας, συμβατή με 

τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚΤ.

Σχετικά με την πλήρωση των κρσηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στο Λουξεμβούργο το έτος που λήγει τον Ιανουάοιο 1998 

ανήλθε σεΐ,4%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς,

κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της ΟΝΕ, το Λουξεμβούργο δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

απόφασης του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος,

το Λουξεμβούργο συμμετείχε στον ΜΣΙ κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών την περίοδο 

αυτή, το λουξεμβουρνιανό φράγκο (LUF) δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και το Λουξεμβούργο δεν 

υποτίμησε, με δική του πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία του LUF έναντι του 

νομίσματος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους,

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο στο Λουξεμβούργο ήταν, 

κατά μέσο όρο. 5,8%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.
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o Λουξεμβούργο έχει επαύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης με γνώιιονα κα τα -έσσεοα κριτήρια.

Κατά συνέπεια το Λουξεμβούργο πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις vie την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Άρθοο 9

■ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Στις Κάτω Χώρες, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθοου 1091. παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισπού στις Κάτω Χώρες το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε 

σε 1,8%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς,

οι Κάτω Χώρες δεν υπόκεινται σε απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

735-i 1/98 REV 1 xl,fv GR



νομίσματος οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους,

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1553, το μακροπρόθεσμο εππόκιο στις Κάτω Χώοες ήταν, κατά 

μέσο όρο, 5,5%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.

Οι Κάτω Χώρες έχουν εππύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τεσσερα κρπήρια.

Κατο συνέπεια, οι Κάτω Χώρες πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Στην Αυστρία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κοπαστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ.

Σχετικά με την πλήρωση των κρπηρίων σύγκλισης που αναοέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθοου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

Άοθοο 10

ΑΥΣΤΡΙΑ
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το υεσο ποσοστά πλΓθωοισιιού στην Αυστρία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο '393 ανηλθε οε 

1,1%. του είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς,

η Αυσταία δεν υπόκε.ται σε απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλειωωατος,

η Αυστοία συμμετείχε στον ΜΣ! κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών την περίοδο αυτή, 

το αυστριακό σελίνι (Α~3) δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Αυστρία δεν υποτίμησε, με δική 

της πρωτοβουλία, τη δωερή κεντρική ισοτιμία του ΑΤ3 έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε 

άλλου κράτους μέλους, .

το έτος που λήγει τον ανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο εππόκιο στην Αυστρία ήταν, κατα 

μέσο όρο, 5,6%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.

Η Αυστρία έχει εππύχει υψηλό 3α6υό σταθερής σύγκλισης με γνώμονα και τα τέσσερα κοπήρια.

Κατά συνέπεια, η Αυστρία πλΓροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.
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-οθοο “ !

ά λ ι;

Στην Ηοοτογαλία. η εθνική νομοθεσία, συμπερίΛαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τροτέζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 103 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που αναοέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθοου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Πορτογαλία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε 

σε 1.8%. που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναοοράς,

η Πορτογαλία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

η Πορτογαλία συμμετείχε στον ΜΣΙ κστα τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών την περίοδο 

αυτή, το πορτογαλικό εσκούδο (ΡΤΞ) δε/ υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Πορτογαλία δεν 

υποτίμησε, με δική της πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική ισοτιμία του ΡΤΕ έναντι του 

νομίσματος οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους,

το έτος που λήγει τον Ιονουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο εππόκιο στην Πορτογαλία ήταν, κατά 

μέσο όρο. 5,2%, που είναι χαμηλότερο σπό την τιμή αναοοράς.
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Η Πορταναλια έχει επιτύχει υψηλό 3α6μό σταθερής σύγκλισης _ε γνώμανο και τα τέααεαα κρπηρια.

<ατα συνέπεια, η "ορτοναλία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.

Αοθοο 12

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Στη Φινλανδία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΞΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστο πληθωρισμού στη Φινλανδία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,3%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς,

η Φινλανδία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

η Φινλανδία συμμετείχε στον ΜΣ! από τον Οκτώβριο 1995· την περίοδο από το Μάρτιο 1996 

μέχρι τον Οκτώβριο 1996. το φινλανδικό μάρκο (FIM) ανατιμήθηκε έναντι των νομισμάτων του 

ΜΣΙ· από την είσοδό του στον ΜΣΙ, το FIM δεν υπέστη σοβαρές πιεσεις και η Φινλανδία δεν 

υποτίμησε, με δική της πρωτοβουλία, τη διμερή κεντρική, ισοτιμία του FIM έναντι του νομίσματος 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους,
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το ¿roc του λήγει τον iavoucpio '398, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο στη Φινλανδία ήταν κατά 

μέσο οοο 5.3%. που είναι χαιΠΛότεοο από την τιμή αναφοράς.

Η Φινλανδία πληροί τα κριτήρια σύγκλισης που αναοέρονται στην πρώτη, δεύτεοπ και τέταοτη 

περίπτωση του άρθρου 1091. παράγραοος 1· όσον αφορά το κριτήριο σύγκλισης που αναοέρεται στην 

τρπη περίπτωση του άρθρου 1091, παράγραφος 1, το FIN, μολονότι συμμετέχει στον ΜΣί μόνο από τον 

Οκτώβριο 1936, επέδειξε επαρκή σταθερότητα κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Για τους λόγους αυτούς, 

η Φινλανδία έχει εππύχει υψηλό βαθμό σταθερής σύγκλισης.

Κατά συνέπεια, η Φινλανδία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος. ·

Αοθοο 13

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στη Σουηδία, η εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, δεν συμβιβάζεται με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚ7.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του 

άρθρου 1091, παράγραφος 1 της Συνθήκης :

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Σουηδία το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998 ανήλθε σε 

1,9%, που είναι χαμηλότερο απο την τιμή αναφοράς,

738-41 / 98 HEV 1 
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η Σουηδία δεν υπόκεπαι σε απόφαση του Συμβουλίου vie την ύπαρξη υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος,

~ο νόμισμα της Σουηδίας δεν συμμετείχε ποτέ στον ΜΣί· κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

διετούς περιόδου, η σουηδική κορόνα (SEX) παρουσίασε διακυμάνσεις έναντι των νομισμάτων 

του ΜΣ. οι οποίες αντικατόπτριζαν μεταξύ άλλων την απουσία στόχου για τη συναλλαγματική 

ισοτιμία.

το έτος που λήγει τον Ιανουάριο 1998, το μακροπρόθεσμο εππόκιο στη Σουηδία ήταν, κατά 

μέσο όρο, 6,5%, που είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς.

Η Σουηδία πληροί τα κριτήρια σύγκλισης που αναοέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση 

του άρθρου 1091. παράγραφος 1, αλλά δεν πληροί το κριτήριο σύγκλισης που αναφέρεται στην τρίτη 

πεοίπτωση του εν λόγω άρθρου.

Κοτά συνέπεια, η Σουηδία δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νομίσματος.
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ΤΜΗΜΑ 2

Πορίσματα

Αοθοο 14

3άσει των ανωτέρω, τα πορίσματα του Συμβουλίου είναι το ότι το Βέλγιο, η Περμανία, η Ισπανία, η 

Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η 

Φινλανδία πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Το 

Συμβούλιο συνιστά στο Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, να 

επιβεβαιώσει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη πληρούν τις αναγκαίες ποοϋποθέσεις για την υιοθέτηση του 

ενιαίου νομίααατος την 1η Ιανουάριου 1999.

ΤΜΗΜΑ 3 

Δημοσίευση 

Αοθοο 15

Η παρούσα σύσταση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εγινε οπις Βρυξέλλες, την 7η ΜαΤου 1998

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος
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