
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 47/2009

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa
członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów

podobnych do monet euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 (2) rozszerzyło
stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 2182/2004 (3)
na państwa członkowskie inne niż uczestniczące państwa
członkowskie wskazane w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowa
dzenia euro (4).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 zostało zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 46/2009 (5). Istotne jest,
by zasady dotyczące medali i żetonów podobnych do
monet euro były jednolite na terenie całej Wspólnoty
i w tym celu należy przyjąć wymagane przepisy.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2183/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2183/2004 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 1

Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 zmie
nionego rozporządzeniem (WE) nr 46/2009 (*) zostaje
rozszerzony na państwa członkowskie inne niż uczestniczące
państwa członkowskie wskazane w art. 1 lit. a) rozporządze
nia (WE) nr 974/98.

___________
(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia

2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004
dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro
(Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 5).”.

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 Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
M. BARNIER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 283 z 7.11.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 7.
(3) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.
(5) Zob. s. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.


