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(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

ATZINUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2009. gada 29. septembris)
par priekšlikumu Padomes Regulai par euro ieviešanu
(kodificēta versija)
(CON/2009/76)
(2009/C 246/01)
Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka 2009. gada 15. jūlijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu
par priekšlikumu Padomes Regulai par euro ieviešanu (kodificēta versija) (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).
ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 123. panta 4. punkta
trešajā teikumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta
17.5. panta pirmo teikumu.
ECB kopumā atzinīgi vērtē acquis communautaire, jo īpaši ekonomikas un monetārās savienības jomā, kodi
ficēšanu, veicinot tiesiskā regulējuma skaidrību, efektivitāti un caurredzamību.
Konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumu ir izklāstīti pielikumā.
Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 29. septembrī
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

(1) COM(2009) 323, galīgā redakcija.
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PIELIKUMS
Redakcionāli priekšlikumi
Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1), (2)

1. grozījums
Nobeiguma noteikums
“Šī regula uzliek saistības kopumā un saskaņā ar Līguma
249. pantu ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs, ņemot
vērā Protokolu par dažiem noteikumiem attiecībā uz Liel
britānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Protokolu
par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju, kā arī Līguma
122. panta 1. punktu.”

“Šī regula uzliek saistības kopumā un saskaņā ar Eiropas
kopienas dibināšanas Līguma 249. pantu ir tieši piemēro
jama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibi
nāšanas līgumu, ņemot vērā Protokolu par dažiem notei
kumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto
karalisti un Protokolu par dažiem noteikumiem attiecībā uz
Dāniju, kā arī Līguma 122. panta 1. punktu.”

Paskaidrojums
Ieteiktais formulējums atbilst norādījumiem Eiropas Savienības Padomes tiesību aktu izstrādes rokasgrāmatā (doc. SN 1315/1/08
Rev 1, page 3), kas angļu valodā pieejama http://ec.europa.eu un saskaņā ar kuru “Šis formulējums jāizmanto parastā formulējuma
vietā, ja norma neattiecas uz visām dalībvalstīm vai to nepiemēro visās dalībvalstīs (piem., dalībvalstīs, kas nav ieviesušas euro…)”.
(1) Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu.
(2) Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.
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