
A TANÁCS 1647/2006/EK RENDELETE

(2006. november 7.)

az euro bevezetéséről szóló 974/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 123. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

mivel:

(1) Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK
tanácsi rendelet (2) rendelkezik azon tagállamok valutá-
jának az euróval történő felváltásáról, amelyek teljesí-
tették a közös valuta bevezetésének feltételeit, amikor a
Közösség a gazdasági és monetáris unió harmadik szaka-
szába lépett.

(2) A 2596/2000/EK rendelet (3) módosította a 974/98/EK
rendeletet, előírva, hogy Görögország valutáját az euro
váltsa fel.

(3) A 2169/2005/EK rendelet módosította a 974/98/EK
rendeletet, előkészítve az euro bevezetését olyan tagálla-
mokban, amelyek még nem vezették be közös valutaként
az eurót.

(4) A 2003. évi csatlakozási okmány 4. cikkének megfe-
lelően Szlovénia a Szerződés 122. cikke szerinti elté-
résben részesülő tagállam.

(5) Az EK-Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfe-
lelően a közös valuta 2007. január 1-jén Szlovénia által
történő bevezetéséről szóló, 2006. július 11-i
2006/495/EK tanácsi határozat (4) szerint Szlovénia telje-
síti a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, és
a Szlovéniára vonatkozó eltérés 2007. január 1-jei hatály-
lyal megszűnik.

(6) Az euro szlovéniai bevezetéséhez Szlovéniára is ki kell
terjeszteni a 974/98/EK rendeletnek az euro bevezeté-
sével kapcsolatos rendelkezéseit.

(7) Szlovénia átállási tervében az szerepel, hogy az euro-
bankjegyek és -érmék attól a naptól minősülnek
törvényes fizetőeszköznek a szóban forgó tagállamban,
amelyen az euro annak valutájává válik. Az euro beveze-
tésének és a készpénzcserének az időpontja tehát
egyaránt 2007. január 1. „Fokozatos kivonási időszak”
alkalmazására nem kerül sor.

(8) A 974/98/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 974/98/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban,
az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről
az elnök

E. HEINÄLUOMA

HUL 309/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.9.

(1) HL C 163., 2006.7.14., 10. o.
(2) HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel

(HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 300., 2000.11.29., 2. o. (4) HL L 195., 2006.7.15., 25. o.



MELLÉKLET

A 974/98/EK rendelet melléklete a következő sorral egészül ki a Portugáliára és a Finnországra vonatkozó bejegyzések
között.

Tagállam Az euro bevezetésének időpontja a készpénzcsere időpontja „Fokozatos kivonási időszakot”
alkalmazó tagállam

„Szlovénia 2007. január 1. 2007. január 1. nem”
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