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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 640/2006

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego
Systemu Walutowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 z dnia
18 grudnia 1978 r. dotyczące Europejskiego Systemu
Walutowego (3) uprawnia Europejski Fundusz Współ-
pracy Walutowej (EFWW) do przyjmowania rezerw od
Państw Członkowskich oraz do emisji ecu. Następnie
zadania EFWW przejął Europejski Instytut Walutowy.
EFWW został wówczas rozwiązany. Następnie te funkcje
zostały przejęte przez Europejski Bank Centralny. Z tego
względu wyżej wymienione rozporządzenie stało się
bezprzedmiotowe i powinno zostać uchylone.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 z dnia
3 sierpnia 1979 r. w sprawie pomocy finansowej na
spłatę odsetek od niektórych pożyczek udzielonych
w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (4)
stanowi, że Wspólnota może, przez okres pięciu lat od

dnia rozpoczęcia jego obowiązywania, przyznać dotacje
na spłatę odsetek od pewnego rodzaju pożyczek (poży-
czek Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finan-
sowanie inwestycji w mniej zamożnych państwach
członkowskich, m.in. inwestycji w rozwój infrastruktury).
Wspomniany okres pięciu lat, jako że nie został przed-
łużony, wygasł w roku 1984. Zgodnie z art. 1 tego
rozporządzenia, aby korzystać z dotacji, dane państwo
członkowskie musi uczestniczyć w Europejskim Systemie
Walutowym. Również na podstawie tego wymogu
można uznać, że rozporządzenie to nie ma już zastoso-
wania. Te pożyczki EBI objęte dotacjami na spłatę
odsetek zostały już od tego czasu spłacone. Z tego
względu rozporządzenie to stało się bezprzedmiotowe
i powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenia (EWG) nr 3181/78 oraz (EWG) nr 1736/79
zostają uchylone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący

PL28.4.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/1

(1) Opinia wydana dnia 14 lutego 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 49 z 28.2.2006, str. 35.
(3) Dz.U. L 379 z 30.12.1978, str. 2. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem (EWG) nr 3066/85 (Dz.U. L 290 z 1.11.1985,
str. 95).

(4) Dz.U. L 200 z 8.8.1979, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (EWG) nr 2790/82 (Dz.U. L 295 z 21.10.1982, str. 2).


