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P6_TA(2005)0457 

Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) * 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš 

dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 – C6-

0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2005)0357)1, 

 

– atsižvelgdamas į EB sutartį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 

(C6-0374/2005), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0329/2005), 

 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

 

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 

dalį; 

 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

 

4. ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jeigu 

Taryba ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas; 

 

5. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketintų iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

 

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

1 pakeitimas 

3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

 

 3a) Reikėtų pateikti dalyvaujančių 

valstybių narių sąrašą, kuris gali būti 

papildytas, kai kitos valstybės narės įves 

                                                 
1 Dar neskelbta OL. 
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eurą kaip savo nacionalinę valiutą. 

2 pakeitimas 

5 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

 

(5) Jei valstybė narė laikosi nuomonės, kad 

pereinamojo laikotarpio nereikia, eurų 

banknotai ir monetos mokėjimo priemonės 

statusą toje  valstybėje narėje įgis euro 

įvedimo dieną. Tačiau turėtų būti leidžiama 

šioms valstybėms narėms taikyti  vienerių 

metų laipsniško perėjimo prie euro 

laikotarpį, per kurį turėtų būti  įmanoma ir 

toliau daryti nuorodą į nacionalinės 

valiutos vienetą naujose  teisės priemonėse. 

Taip šių valstybių narių ūkio subjektai 

gautų daugiau laiko  pasirengti euro 

įvedimui ir tokiu būdu perėjimas prie euro 

taptų lengvesnis. 

(5) Pereinamasis laikotarpis gali būti 

sumažintas iki nulio, jeigu valstybė narė 

laikosi nuomonės, kad ilgesnis 

pereinamasis laikotarpis nereikalingas. 
Tokiu atveju eurų banknotai ir monetos 

mokėjimo priemonės statusą toje 

valstybėje narėje įgis euro įvedimo dieną. 

Tačiau turėtų būti leidžiama šioms 

valstybėms narėms taikyti vienerių metų 

laipsniško perėjimo prie euro laikotarpį, 

per kurį turėtų būti įmanoma ir toliau daryti 

nuorodą į nacionalinės valiutos vienetą 

naujose teisės priemonėse. Taip šių 

valstybių narių ūkio subjektai gautų 

daugiau laiko pasirengti euro įvedimui ir 

tokiu būdu perėjimas prie euro taptų 

lengvesnis. 

 

3 pakeitimas 

5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja) 

 

 (5a) Būsimos euro zonos narės turi 

parengti nacionalinį planą dėl eurų 

banknotų ir monetų įvedimo ir dėl senų 

nacionalinių banknotų ir monetų išėmimo 

iš apyvartos ankstyvuoju etapu. Jos taip pat 

turėtų parengti subalansuotą ir efektyvią 

piliečių, įmonių, klientų ir tiekėjų 

informavimo strategiją. Kaip jos dalį, 

siekiant piliečiams suteikti užtenkamai 

laiko prisitaikyti prie naujų kainų, reikia 

apsvarstyti strategijos kainas ir sumas 

rašyti eurais ir nacionaline valiuta, kurią 

galima būtų pradėti taikyti gerokai iš prieš 

keičiant grynuosius pinigus ir baigti 

tinkamu laiku po euro įvedimo, galimybę. 
 

 

4 pakeitimas 

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

 

(6) Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, 

laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti 

nacionalinės valiutos vienetais išreikštus 

(6) Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, 

laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti 

nacionalinės valiutos vienetais išreikštus 
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banknotus ir monetas į eurų banknotus ir 

monetas, kol apyvartoje yra abi valiutos. 

banknotus ir monetas į eurų banknotus ir 

monetas, ne ilgiau kaip tris mėnesius po 

laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, 

pabaigos.  
 

 

5 pakeitimas 

1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS 

1 straipsnio h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 974/98/EB) 

 

h) „pereinamasis laikotarpis“ reiškia 

laikotarpį, kuris prasideda 00.00 val. euro 

įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų 

eurų įvedimo dieną; 

h) „pereinamasis laikotarpis“ reiškia ne 

daugiau kaip vienus metus trunkantį 

laikotarpį, kuris prasideda 00.00 val. euro 

įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų 

eurų įvedimo dieną; 

 

 

6 pakeitimas 

1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO A PAPUNKTIS 

15 straipsnio 1 ir 2 dalys (Reglamentas (EB) Nr. 974/98) 

 

a) 1 ir 2 dalyse žodžiai „pasibaigus 

pereinamajam laikotarpiui“ ir „po 

pereinamojo laikotarpio pabaigos“ 

pakeičiami žodžiais „nuo atitinkamos 

grynųjų eurų įvedimo dienos“; 

a) 1 ir 2 dalyse žodžiai „pasibaigus 

pereinamajam laikotarpiui“ ir „po 

pereinamojo laikotarpio pabaigos“ 

pakeičiami žodžiais „nuo atitinkamos 

grynųjų eurų įvedimo dienos“. Žodžiai 

„dalyvaujančiose valstybėse narėse, 

įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., šis 

laikotarpis tęsiasi ne ilgiau kaip 2 mėn.“ 

turėtų būtų įterpti į 1 dalį tarp žodžių 

“vėliausiai„ ir „šiuo laikotarpiu“ bei į 2 

dalies pabaigą. 

 

 

7 pakeitimas 

1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO B PAPUNKTIS 

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 974/98) 

 

„Per 1 dalyje paminėtą laikotarpį bankai 

dalyvaujančiose valstybėse narėse, 

įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., 

savo klientų nacionalinius banknotus ir 

monetas į eurų banknotus ir monetas keičia 

nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į 

aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti 

nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali 

reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija 

aukščiausią banko nustatytą ribą, 

atitinkančią vieno namų ūkio sumą.  

3. „Ne ilgiau kaip tris mėnesius po 

laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, 
pabaigos bankai dalyvaujančiose valstybėse 

narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 

1 d., savo klientų nacionalinius banknotus ir 

monetas į eurų banknotus ir monetas keičia 

nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į 

aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti 

nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali 

reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija 

aukščiausią banko nustatytą ribą, 



 

4\ 22/11/2005 Pranešėjas: Dariusz Rosati - A6-0329/2005 

atitinkančią vieno namų ūkio sumą.  

 

 


