
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1135/2007

z dnia 10 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru

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 2866/98 z dnia
31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów wymiany między
euro a walutami państw członkowskich przyjmujących
euro (2) określa kursy wymiany walut obowiązujące od
dnia 1 stycznia 1999 r.

(2) Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Cypr jest
państwem członkowskim objętym derogacją w rozumie-
niu art. 122 Traktatu.

(3) Na mocy decyzji Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca
2007 r. na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu WE
w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem
1 stycznia 2008 r. (3), Cypr spełnia warunki konieczne
do przyjęcia jednej waluty i derogacja w stosunku do

Cypru zostanie uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia
2008 r.

(4) Wprowadzenie euro na Cyprze wymaga ustalenia kursu
wymiany między euro a funtem cypryjskim. Kurs
wymiany powinien zostać ustalony na 0,585274 funta
cypryjskiego za 1 EUR, co odpowiada obecnemu kursowi
centralnemu funta w mechanizmie kursów walut (ERM
II).

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2866/98,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2866/98 dodaje się następu-
jący wiersz między wierszami określającymi kursy wymiany dla
lira włoskiego i franka luksemburskiego:

„= 0,585274 funta cypryjskiego”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r.

W imieniu Rady
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.
(2) Dz.U. L 359 z 31.12.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1086/2006 (Dz.U. L 195
z 15.7.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 29.


