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de 1990, tal como se define no punto 1 do artigo 138
do dito convenio.

8. Declaración de Grecia relativa á Declaración
sobre o estatuto das igrexas e as organizacións non
confesionais.

Polo que se refire á Declaración sobre o estatuto das
igrexas e as organizacións non confesionais, Grecia
recorda a Declaración común sobre o Monte Athos anexa
á acta derradeira do Tratado de adhesión de Grecia ás
Comunidades Europeas.

29215 LEI ORGÁNICA 10/1998, do 17 de decem-
bro, complementaria da Lei sobre introduc-
ción do euro. («BOE» 302, do 18-12-1998.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.

Artigo 1.

Engádeselle un novo parágrafo ó punto tres do artigo
14 da Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de
financiamento das comunidades autónomas, coa seguin-
te redacción:

«Con relación ó que se prevé no parágrafo ante-
rior, non se considerarán financiamento exterior,
para os efectos da súa preceptiva autorización, as
operacións de concertación ou emisión denomina-
das en euros que se realicen dentro do espacio
territorial dos países pertencentes á Unión Mone-
taria Europea».

Artigo 2.

Un. Las referencias contidas nas leis orgánicas a
importes monetarios expresados en pesetas entenderan-
se tamén realizadas ó correspondente importe monetario
expresado en euros que se obteña de acordo co tipo
de conversión e, se é o caso, redondeando consonte
o disposto no artigo 11 da Lei sobre introducción do
euro, tendo unhas e outras a mesma validez e eficacia.

Dous. Así mesmo, as referencias contidas nas leis
orgánicas ó ecu ou ós importes expresados na unidade
de conta ecu entenderanse tamén realizadas ó euro ou
ó correspondente importe expresado en euros.

Tres. Malia o disposto no artigo 4 da Lei sobre intro-
ducción do euro, as referencias contidas nas normas
penais á moeda nacional entenderanse que engloban
tanto a moeda euro como a moeda peseta. Para estes
únicos efectos, a peseta manterá a consideración de
moeda nacional ata a finalización do período de troco
a que se refire o artigo 24 da Lei sobre introducción
do euro.

Catro. A substitución da peseta polo euro, nos ter-
mos previstos na Lei sobre introducción do euro, non
alterará a responsabilidad derivada da comisión de delic-
tos ou faltas tipificados ou penados con referencia á
peseta.

Cinco. Durante o período transitorio ó que se refire
o artigo 12 da Lei sobre introducción do euro, os euros
cuñados ou impresos en moeda metálica ou en papel
moeda consideraranse en todo caso moeda de curso

legal para os efectos previstos nos artigos 386 e 387
da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código
penal.

Disposición derradeira única.

A presente lei orgánica entrará en vigor o 1 de xaneiro
de 1999.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 17 de decembro de 1998.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

29216 LEI 46/1998, do 17 de decembro, sobre intro-
ducción do euro. («BOE» 303, do 19-12-1998.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

O Consello da Unión Europea, na súa composición
de xefes de Estado ou de Goberno, mediante Decisión
adoptada o 2 de maio de 1998, acordou que once países,
España entre eles, reúnen as condicións necesarias para
a adopción da moeda única o 1 de xaneiro de 1999.

II

A adopción da moeda única non precisa, en principio,
doutro tecido xurídico ca aquel que proporcionan os dous
regulamentos comunitarios; o Regulamento (CE) núme-
ro 1103/97, do Consello, do 17 de xuño de 1997, sobre
determinadas disposicións relativas á introducción do
euro, e o Regulamento (CE) número 974/98, do Con-
sello, do 3 de maio, sobre a introducción do euro.

Estas dúas normas de dereito derivado representan
o acervo comunitario básico no tocante á introducción
do euro.

O primeiro regulamento citado ten como finalidades
básicas: dunha parte, determina-la substitución do ecu
polo euro, a partir do 1 de xaneiro de 1999; doutra,
determinar un dos principios básicos no proceso, como
é o da continuidade de tódolos instrumentos xurídicos,
así como fixa-las correspondentes regras de redondeo
dos importes monetarios resultantes das conversións
durante o período transitorio.

Maior interese ofrece o segundo regulamento sobre
a introducción do euro, conformado polos aspectos bási-
cos seguintes:

En primeiro termo, disponse a substitución das moe-
das dos Estados membros participantes na terceira fase
polo euro.

En segunda instancia, compréndense un conxunto
de regras para ordena-lo período transitorio. Así, recó-
llense, entre outros, os aspectos seguintes:

1.o Pervivencia das unidades monetarias nacionais,
se ben en tanto subdivisións do euro.


