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(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 55/2013 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1214/2011 w sprawie zawodowego transgranicznego transportu drogowego gotówki euro 

między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 352, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1214/2011 ( 2 ) ma na celu ułatwienie transgranicznego 
transportu gotówki euro między państwami członkow
skimi. Rozporządzenie to ma jednak zastosowanie tylko 
do terytorium tych państw członkowskich, które przyjęły 
euro jako swoją jedną walutę. 

(2) W okresie poprzedzającym wprowadzenie euro 
w państwie członkowskim istnieje potrzeba transporto
wania gotówki euro z państw członkowskich obecnej 
strefy euro, ponieważ banknoty euro potrzebne do 
wymiany waluty są zwykle transportowane z istniejących 
zapasów w strefie euro, a biciem całości lub części monet 
euro zajmuje się często mennica zagraniczna. 

(3) Konieczne jest zatem, aby rozporządzenie (UE) nr 
1214/2011 miało również zastosowanie do państw 
członkowskich przygotowujących się do przyjęcia euro. 
Powinno ono mieć zastosowanie od daty decyzji Rady 
o uchyleniu derogacji przyznanych danym państwom 
członkowskim w celu uczestniczenia w strefie euro. 

(4) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie 
ułatwienie zawodowego transgranicznego drogowego 
transportu gotówki euro między obecnymi państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro a państwami 
członkowskimi, które mają wprowadzić euro, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie ze względu na bardzo szczegółowe 
i rozbieżne krajowe systemy regulacyjne w tej kwestii, 
natomiast ze względu na rozmiary i skutki działania 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocni
czości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
1214/2011 ma zastosowanie do terytorium państwa członkow
skiego, które nie przyjęło jeszcze euro, od daty decyzji Rady 
o uchyleniu derogacji przyznanej danemu państwu członkow
skiemu w celu uczestniczenia w strefie euro, podjętej zgodnie 
z art. 140 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwanaście miesięcy 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Opinia z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. C 278 z 15.10.2010, 
s. 1). 

( 2 ) Dz.U. L 316 z 29.11.2011, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. ALETRARIS 
Przewodniczący
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