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(kodifitseeritud versioon)
(CON/2009/76)
(2009/C 246/01)
Sissejuhatus ja õiguslik alus
15. juulil 2009 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses
ettepanekuga nõukogu määruse kohta, mis käsitleb nõukogu määrust euro kasutuselevõtu kohta (kodifit
seeritud versioon) (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).
EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 123 lõike 4 kolmandal
lausel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga
kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.
EKP toetab üldjuhul ühenduse õigustiku kodifitseerimisest, eelkõige majandus- ja rahaliidu valdkonnas, mis
aitab tugevdada selget, tõhusat ja läbipaistvat õigusraamistikku.
Konkreetsed redaktsioonilised ettepanekud on toodud lisas ja lisatud on vastavad selgitused.
Frankfurt Maini ääres, 29. september 2009
EKP president
Jean-Claude TRICHET

(1) KOM(2009) 323 lõplik.
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Muudatusettepanekud
Komisjoni redaktsiooni tekst

EKP muudatusettepanek (1), (2)

Muudatus 1
Lõppsäte
„Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav
kõikides liikmesriikides kooskõlas asutamislepingu artikliga
249 juhul, kui protokollist teatavate Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta, protokollist
teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta ega artikli 122
lõikest 1 ei tulene teisiti.”

„Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav
kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse
asutamislepinguga. artikliga 249 juhul, kui protokollist
teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsit
levate sätete kohta, protokollist teatavate Taanit käsitlevate
sätete kohta ega artikli 122 lõikest 1 ei tulene teisiti.”

Selgitus:
Soovitatud redaktsioon järgib Euroopa Liidu Nõukogu õigusaktide koostamise käsiraamatut (SN 1315/08 lk 3), mis on avaldatud
veebilehel http://ec.europa.eu ja mille kohaselt „Seda vormelit kasutatakse tavapärase sõnastuse asemel siis, kui määrust ei
kohaldata kõikide liikmesriikide suhtes või territooriumil (nt liikmesriigid, kes ei kuulu eurotsooni…)”.
(1) Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.
(2) Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

