
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 46/2009

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 123 odst. 4 třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 (2) zakazuje medaile
a žetony, které se euromincím podobají. Ze zkušeností
získaných během uplatňování zákazu medailí a žetonů
podobných euromincím vyplývá, že je nutné upřesnit
ochranná ustanovení a zvýšit transparentnost rozhodova
cího procesu.

(2) Veřejnost by se nejen v případech, kdy mají některé
medaile nebo žetony podobný vzor jako euromince, ale
také pokud vykazují některé charakteristické prvky vzorů
euromincí, mohla mylně domnívat, že tyto medaile nebo
žetony mají status zákonného platidla. Proto by určité
prvky vzorů euromincí se statusem zákonného platidla
neměly být reprodukovány tak, jak jsou zobrazeny na
euromincích. Kromě toho by symboly, které představují
svrchovanost vydávajícího členského státu, neměly být na
medailích a žetonech reprodukovány tak, jak jsou zobra
zeny na euromincích.

(3) Komise po konzultaci s odborníky na padělání mincí
uvedenými v rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne
29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické
a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technic
kých činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti
padělání (3), určuje, zda byla dodržena ochranná ustano
vení uvedená v článku 2 nařízení (ES) č. 2182/2004
a zda kovový předmět je či není medailí nebo žetonem.

(4) Měla by být upřesněna a stanovena zvláštní kritéria
používaná Komisí při rozhodování o souladu
s ochrannými ustanoveními.

(5) Nebezpečí záměny medaile nebo žetonu nesoucích
nápisy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura za
zákonné platidlo je větší, pokud je na dané medaili
nebo daném žetonu vyobrazena rovněž nominální
hodnota. V takových případech by proto měl být na
líci či rubu dotyčné medaile nebo dotyčného žetonu
vyražen nápis „Toto není zákonné platidlo“.

(6) Nařízení (ES) č. 2182/2004 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 2182/2004 se mění takto:

1) článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Ochranná ustanovení

1. S výhradou článků 3 a 4 se zakazuje výroba a prodej
medailí a žetonů a jejich dovoz a rozšiřování za účelem
prodeje a nebo pro jiné obchodní účely,

a) pokud se na nich objevují výrazy ‚euro‘, ‚eurocent‘ nebo
symbol eura;

b) pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního
pásma nebo

c) pokud se na nich objevuje vzor, který je podobný:

i) některému vzoru či části vzoru, který se objevuje na
euromincích, zejména výrazům ‚euro‘ nebo ‚eurocent‘,
dvanácti hvězdám Evropské unie, vyobrazení země
pisného zastoupení a číslicím, tak jak jsou zobrazeny
na euromincích,

ii) symbolům, které představují svrchovanost členských
států, tak jak jsou zobrazeny na euromincích, zejména
podobiznám hlav státu, státním znakům, značkám
mincoven a rytců, názvu členského státu,

iii) tvaru nebo vzoru hrany euromincí nebo

iv) symbolu eura.
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2. Komise určí:

a) zda lze kovový předmět považovat za medaili nebo žeton
ve smyslu čl. 1 písm. c);

b) zda se na medaili nebo žeton vztahuje zákaz podle
odstavce 1 tohoto článku.

S výhradou odstavce 1 tohoto článku vezme Komise
v úvahu zejména množství vyrobených medailí a žetonů,
jejich prodejní cenu, obalovou úpravu, nápisy na medailích
a žetonech, jakož i jejich propagaci.“;

2) v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Medaile a žetony nesoucí nápisy ‚euro‘ nebo ‚eurocent‘
nebo symbol eura, avšak bez nominální hodnoty, nejsou
zakázány, pokud se jejich velikost nachází mimo referenční
pásmo, ledaže se na nich objevuje vzor podobný některému
z prvků uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c).“;

3) článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Povolování odchylek

Komise může udělit zvláštní povolení k používání výrazu
‚euro‘ či ‚eurocent‘ nebo symbolu eura na medailích nebo
žetonech za kontrolovaných podmínek užití v případech,
kdy neexistuje nebezpečí záměny. V takových případech
musí být dotyčný hospodářský subjekt členského státu na
medaili nebo žetonu jasně identifikovatelný, a pokud je na
dané medaili nebo žetonu vyznačena nominální hodnota,
musí být na líci či rubu dané medaile nebo žetonu vyraženo
označení ‚Toto není zákonné platidlo‘.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu
předseda

M. BARNIER
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