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P6_TA(2005)0457 

Euroen * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om 

ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (KOM(2005)0357 - C6-

0374/2005 - 2005/0145(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0357)1, 

 

- der henviser til EF-traktaten, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-

0374/2005), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0329/2005), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis 

Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 

 

5. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 

forslag i væsentlig grad; 

 

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag  Ændringer 

 

 

Ændring 1 

BETRAGTNING 3 A (ny) 

 

 (3a) Der bør udarbejdes en liste over 

deltagende medlemsstater, som kan 

udvides, når flere medlemsstater indfører 

euroen som deres nationale valuta. 

 

 

Ændring 2 

BETRAGTNING 5 

 

(5) Hvis en medlemsstat finder, at den ikke 

har behov for en overgangsperiode, opnår 

eurosedler og -mønter status som lovligt 

betalingsmiddel i medlemsstaten på datoen 

for indførelse af euroen. Det skal imidlertid 

være muligt for den pågældende 

medlemsstat at indføre en 

udfasningsperiode på et år, i løbet af 

hvilken det vil være muligt fortsat at 

henvise til den nationale valutaenhed i nye 

retlige instrumenter. Dette vil give de 

økonomiske beslutningstagere i sådanne 

medlemsstater mere tid til at forberede sig 

på euroens indførelse og derfor lette 

overgangen. 

(5) Overgangsperioden kan reduceres til 

nul, hvis en medlemsstat finder, at den 

ikke har behov for en overgangsperiode. I 

så fald opnår eurosedler og -mønter status 

som lovligt betalingsmiddel i 

medlemsstaten på datoen for indførelse af 

euroen. Det skal imidlertid være muligt for 

den pågældende medlemsstat at indføre en 

udfasningsperiode på et år, i løbet af 

hvilken det vil være muligt fortsat at 

henvise til den nationale valutaenhed i nye 

retlige instrumenter. Dette vil give de 

økonomiske beslutningstagere i sådanne 

medlemsstater mere tid til at forberede sig 

på euroens indførelse og derfor lette 

overgangen. 

 

 

Ændring 3 

BETRAGTNING 5 A (ny) 

 

 (5a) De medlemsstater, der i fremtiden vil 

tilslutte sig euroområdet, bør i god tid 

forberede en national plan for indførelse af 

eurosedler og -mønter og for inddragelse af 

de gamle nationale sedler og mønter. De 

bør også udarbejde en afbalanceret og aktiv 

kommunikationsstrategi rettet mod borgere, 

virksomheder, kunder og leverandører. 

Som en del af sådanne planer bør de 

desuden overveje at udarbejde en strategi 

for dobbelt angivelse af priser og beløb i 
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euro og i den nationale valutaenhed, som 

kan iværksættes i god tid inden datoen for 

indførelse af eurosedler og -mønter og 

afsluttes en passende tid derefter, således at 

borgerne får tilstrækkelig tid til at vænne 

sig til de nye pengeværdier. 

 

 

Ændring 4 

BETRAGTNING 6 

 

(6) Banker skal op til bestemte 

maksimumsbeløb være forpligtet til gebyrfrit 

at veksle pengesedler og mønter 

denomineret i den nationale valutaenhed til 

eurosedler og mønter i perioden med to 

valutaer i omløb. 

(6) Banker skal op til bestemte 

maksimumsbeløb være forpligtet til gebyrfrit 

at veksle pengesedler og mønter 

denomineret i den nationale valutaenhed til 

eurosedler og mønter i højst tre måneder 

efter udløbet af perioden med to valutaer i 

omløb. 

 

 

Ændring 5 

ARTIKEL 1, NR. 1 

Artikel 1, litra h (forordning (EF) nr. 974/98) 

 

h) "overgangsperiode": det tidsrum, der 

begynder kl. 00.00 på datoen for indførelse 

af euroen og slutter kl. 00.00 på datoen for 

indførelse af eurosedler og –mønter 

h) "overgangsperiode": det tidsrum på højst 

et år, som begynder kl. 00.00 på datoen for 

indførelse af euroen og slutter kl. 00.00 på 

datoen for indførelse af eurosedler og –

mønter 

 

 

Ændring 6 

ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA A 

Artikel 15, stk. 1 og 2 (forordning (EF) nr. 974/98) 

 

a) i stk. 1 og 2, ændres ordene "efter 

overgangsperiodens udløb" til "fra datoen 

for indførelse af eurosedler og -mønter"  

a) i stk. 1 og 2, ændres ordene "efter 

overgangsperiodens udløb" til "fra datoen 

for indførelse af eurosedler og -mønter". 

Ordene "i de deltagende medlemsstater, der 

indfører euroen efter den 1. januar 2002, 

skal denne periode vare op til to måneder" 

tilføjes i stk. 1 mellem ordene 

"overgangsperiodens udløb" og ordene 

"denne frist" samt i slutningen af stk. 2.  

 

 

Ændring 7 

ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA B 
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Artikel 15, stk. 3, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 974/98) 

 

I den i stk. 1 nævnte periode skal banker i 

de deltagende medlemsstater, der indfører 

euroen efter den 1. januar 2002, gebyrfrit og 

uden begrænsninger veksle deres kunders 

pengesedler og mønter denomineret i 

national valuta til pengesedler og mønter 

denomineret i euro op til et eventuelt 

maksimumsbeløb fastsat ved national 

lovgivning. Bankerne kan stille krav om et 

forudgående varsel, hvis det beløb, der skal 

veksles, overskrider det loft, som banken har 

fastsat, og som modsvarer et sædvanligt 

beløb. 

3. I højst tre måneder efter udløbet af 

perioden med to valutaer i omløb skal 

banker i de deltagende medlemsstater, der 

indfører euroen efter den 1. januar 2002, 

gebyrfrit og uden begrænsninger veksle 

deres kunders pengesedler og mønter 

denomineret i national valuta til pengesedler 

og mønter denomineret i euro op til et 

eventuelt maksimumsbeløb fastsat ved 

national lovgivning. Bankerne kan stille krav 

om et forudgående varsel, hvis det beløb, der 

skal veksles, overskrider det loft, som 

banken har fastsat, og som modsvarer et 

sædvanligt beløb. 

 


