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LAUSUNNOT

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 29 päivänä syyskuuta 2009,
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta
(kodifioitu toisinto)
(CON/2009/76)
(2009/C 246/01)
Johdanto ja oikeusperusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 15 päivänä heinäkuuta 2009 Euroopan unionin neuvostolta
pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta (kodifioitu toisinto) (1)
(jäljempänä ’ehdotettu asetus’).
EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan
kolmanteen virkkeeseen. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjes
tyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
EKP suhtautuu yleisellä tasolla myönteisesti yhteisön lainsäädännön (acquis communautaire) ja erityisesti
talous- ja rahaliittoon liittyvän lainsäädännön kodifiointiin, sillä se edistää lainsäädännön selkeyttä, tehok
kuutta ja avoimuutta.
Tätä varten liitteessä on esitetty yksityiskohtainen muutosehdotus perusteluineen.
Annettu Frankfurt am Mainissa 29 päivänä syyskuuta 2009.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

(1) KOM(2009) 323 lopullinen.
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Muutosehdotukset
Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1), (2)

Muutos 1
Loppumääräys
”Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovel
letaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perustamissopi
muksen 249 artiklan mukaisesti, jollei eräistä Iso-Britannian
ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liitty
vistä määräyksistä tehdystä pöytäkirjasta, eräistä Tanskaa
koskevista määräyksistä tehdystä pöytäkirjasta tai perusta
missopimuksen 122 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.”

”Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovel
letaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhtei
sön perustamissopimuksen 249 artiklan mukaisesti, jollei
eräistä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen ku
ningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdystä pöytäkir
jasta, eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä tehdystä pöy
täkirjasta tai perustamissopimuksen 122 artiklan 1 koh
dasta muuta johdu.”

Perustelu
Ehdotettu sanamuoto vastaa Euroopan unionin neuvoston säädöskäsikirjassa olevaa ohjeistusta (asiakirja SN 1315/1/08 Rev 1, s.
3); säädöskäsikirja on saatavissa englanniksi verkkosivustolla http://ec.europa.eu, ja sen mukaan ”tätä ilmaisua on käytettävä
tavanomaisen sanamuodon sijasta, kun asetusta ei sovelleta kaikkiin jäsenvaltioihin tai kaikissa jäsenvaltioissa (esim. jäsenvaltiot,
jotka eivät ota käyttöön euroa…)”.
(1) Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin.
(2) Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

14.10.2009

