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Indledning og retsgrundlag
Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 15. juli 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske
Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af euroen (kodificeret udgave) (1)
(i det følgende benævnt »den foreslåede forordning«).
ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 123, stk. 4, tredje punktum, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretnings
ordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.
ECB ser generelt positivt på kodifikation af gældende fællesskabsret, og navnlig inden for det område, der er
omfattet af Den Økonomiske og Monetære Union, da kodifikation bidrager til et klart, effektivt og gennem
sigtigt retligt grundlag.
Et konkret ændringsforslag fremgår af bilaget med forklaring hertil.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. september 2009.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

(1) KOM(2009) 323 endelig udgave.
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Ændringsforslag
Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1), (2)

Ændringsforslag 1
Afsluttende bestemmelse
»Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med
traktatens artikel 249, jf. dog protokollen om visse bestem
melser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland og protokollen om visse bestemmelser
vedrørende Danmark samt traktatens artikel 122, stk. 1.«

»Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med
traktatens artikel 249, jf. dog protokollen om visse bestem
melser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland og protokollen om visse bestemmelser
vedrørende Danmark samt traktatens artikel 122, stk.
1om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.«

Forklaring
Den foreslåede ordlyd følger retningslinjerne i Formularsamling til brug ved udarbejdelsen af retsakter i Rådet for Den Europæiske
Union SN 1315/1/08 Rev 1, s. 3), som kan findes i engelsk elektronisk udgave på http://ec.europa.eu, hvorefter »denne formel
anvendes i stedet for den sædvanlige formel, når forordningen ikke gælder for eller i alle medlemsstater (f.eks. medlemsstater, der ikke
deltager i euroen…)«.
(1) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst.
(2) Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.
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