
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 827/2014 

z dnia 23 lipca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 140 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 (1) przewiduje zastąpienie przez euro walut państw członkowskich, które 
spełniły warunki konieczne do przyjęcia euro z datą, kiedy Wspólnota rozpoczęła trzeci etap unii gospodarczej i 
walutowej. 

(2) Zgodnie z art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. Litwa jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozu
mieniu art. 139 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”). 

(3)  Zgodnie z decyzją Rady 2014/509/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 
1 stycznia 2015 r. (2), Litwa spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro i należy uchylić derogację w stosunku 
do Litwy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r. 

(4) Wprowadzenie euro na Litwie wymaga rozszerzenia na Litwę obecnie obowiązujących przepisów rozporzą
dzenia (WE) nr 974/98 dotyczących wprowadzenia euro. 

(5)  W litewskim planie wymiany waluty krajowej na euro określono, że banknoty i monety euro powinny stać się 
prawnym środkiem płatniczym na Litwie z dniem wprowadzenia euro jako waluty. Datą przyjęcia euro i datą 
wymiany pieniądza gotówkowego powinien zatem być dzień 1 stycznia 2015 r. Okres stopniowego wycofywania 
waluty krajowej nie powinien mieć zastosowania. 

(6)  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 poprzez dopisanie następującego rzędu w 
tabeli pomiędzy wpisami dla Łotwy i Luksembourga. 

„Litwa 1 stycznia 2015 r. 1 stycznia 2015 r. Nie”  
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(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1). 
(2) Zob. s. 29 niniejszego Dziennika Urzędowego. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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