
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 836/2007

z dnia 10 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 123 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja
1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) stanowi
o zastąpieniu walutą euro walut tych państw członkow-
skich, które spełniały warunki konieczne do przyjęcia
jednej waluty w momencie, w którym Wspólnota rozpo-
częła trzeci etap unii gospodarczej i walutowej.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2596/2000 (3) zmieniło
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia
waluty Grecji euro.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 (4) zmieniło
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu przygotowania
do przyszłego wprowadzenia euro w państwach człon-
kowskich, które nie przyjęły jeszcze euro jako wspólnej
waluty.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 (5) zmieniło
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia
waluty Słowenii euro.

(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 (6) zmieniło
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia
waluty Cypru euro.

(6) Zgodnie z art. 4 aktu dotyczącego warunków przystą-
pienia z 2003 r. Malta jest państwem członkowskim
objętym derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu.

(7) Na mocy decyzji Rady 2007/504/WE z dnia 10 lipca
2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie
przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia
2008 r. (7), Malta spełnia warunki konieczne do przyjęcia
jednej waluty i derogacja w stosunku do Malty zostaje
uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

(8) Wprowadzenie euro na Malcie wymaga rozszerzenia na
Maltę obecnie obowiązujących przepisów dotyczących
wprowadzenia euro określonych w rozporządzeniu
(WE) nr 974/98.

(9) Maltański plan wprowadzenia wspólnej waluty przewi-
duje, że banknoty i monety euro powinny stać się
prawnym środkiem płatniczym w tym państwie człon-
kowskim jednocześnie z przyjęciem euro jako waluty.
Przyjęcie euro i wymiana pieniądza gotówkowego
powinny nastąpić zatem dnia 1 stycznia 2008 r. Nie
powinno wprowadzać się okresu stopniowego wycofy-
wania.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 974/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2008 r.
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(1) Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.
(2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 835/2007 (patrz: str. 1
tego Dziennika Urzędowego).

(3) Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2.
(4) Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1.
(5) Dz.U. L 309 z 9.11.2006, str. 2.
(6) Patrz: str. 1 tego Dziennika Urzędowego. (7) Patrz: str. 32 tego Dziennika Urzędowego.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon-
kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r.

W imieniu Rady
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Luksem-
burga i Niderlandów:

Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotów-
kowego

Państwo członkowskie korzysta-
jące z okresu stopniowego

wycofywania

„Malta 1 stycznia 2008 r. 1 stycznia 2008 r. Nie”

PLL 186/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.7.2007


