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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 835/2007/EK RENDELETE

(2007. július 10.)

a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

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 tanácsi rendelet (3) módosította a
974/98/EK rendeletet, előírva, hogy Görögország valu-
táját az euro váltja fel.

(3) A 2169/2005/EK tanácsi rendelet (4) módosította a
974/98/EK rendeletet, előkészítve az euro bevezetését
olyan tagállamokban, amelyek még nem vezették be
közös valutaként az eurót.

(4) Az 1647/2006/EK tanácsi rendelet (5) módosította a
974/98/EK rendeletet, előírva, hogy Szlovénia valutáját
az euro váltja fel.

(5) A 2003. évi csatlakozási okmány 4. cikkének megfe-
lelően Ciprus a Szerződés 122. cikke szerinti eltérésben
részesülő tagállam.

(6) A Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően a
közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő
bevezetéséről szóló, 2007. július 10-i 2007/503/EK
tanácsi határozat (6) szerint Ciprus teljesíti a közös valuta
bevezetéséhez szükséges feltételeket, és a Ciprusra vonat-
kozó eltérést 2008. január 1-jei hatállyal meg kell szün-
tetni.

(7) Az euro ciprusi bevezetéséhez Ciprusra is ki kell terjesz-
teni a 974/98/EK rendeletnek az euro bevezetésével
kapcsolatos rendelkezéseit.

(8) Ciprus átállási tervében az szerepel, hogy az eurobank-
jegyek és -érmék attól a naptól minősülnek törvényes
fizetőeszköznek a szóban forgó tagállamban, amelyen
az euro annak valutájává válik. Az euro bevezetésének
és a készpénzcserének az időpontja tehát egyaránt
2008. január 1. „Fokozatos kivonási időszak” alkalmazá-
sára nem kerül sor.

(9) 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.

HU2007.7.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 186/1

(1) HL C 160., 2007.7.13., 1. o.
(2) HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb az 1647/2006/EK rende-

lettel (HL L 309., 2006.11.9., 2. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 300., 2000.11.29., 2. o.
(4) HL L 346., 2005.12.29., 1. o.
(5) HL L 309., 2006.11.9., 2. o. (6) Lásd e Hivatalos Lap 29 oldalát.



2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. július 10-én.

a Tanács részéről
az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

MELLÉKLET

A 974/98/EK rendelet melléklete a következő sorral egészül ki az Olaszországra és a Luxemburgra vonatkozó bejegyzések
közé beszúrva:

Tagállam Az euro bevezetésének dátuma Készpénzátállás dátuma „Fokozatos kivonási időszakot”
alkalmazó tagállam

„Ciprus 2008. január 1. 2008. január 1. nem”

HUL 186/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.18.


