
P6_TA(2005)0457 

Eurozonas paplašināšana * 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza 

Regulu (EK) 974/98 par euro ieviešanu (KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 

2005/0145(CNS)) 

(Apspriežu procedūra) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0357)1, 

– ņemot vērā EK līgumu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0374/2005), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0329/2005), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 

2. punktu; 

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 

apstiprinātajam tekstam; 

4. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā 

deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam; 

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 

priekšlikumu; 

6. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

Komisijas ierosinātais teksts 
 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 

3.A APSVĒRUMS (jauns) 

 (3.a) Ir lietderīgi sagatavot iesaistīto 

dalībvalstu sarakstu, ko papildinās pēc tam, 

kad nākamās dalībvalstis pieņems euro par  

savas valsts valūtu. 

 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 



 

Grozījums Nr. 2 

5. APSVĒRUMS 

(5) Ja dalībvalsts uzskatīs, ka pārejas 

periods nav nepieciešams, euro banknotes 

un monētas kļūs par likumīgu maksāšanas 

līdzekli šajā dalībvalstī euro pieņemšanas 

dienā.  Tajā pašā laikā būtu jāparedz 

iespēja šādām dalībvalstīm piemērot viena 

gada „pakāpeniskas izņemšanas no 

apgrozības” periodu, kura laikā būtu 

iespējams atsaukties uz valsts valūtas 

vienību jaunos tiesiskos instrumentos.  Tas 

tirgus dalībniekiem šādās dalībvalstīs dotu 

vairāk laika sagatavoties euro ieviešanai un 

tādējādi atvieglotu pārejas procesu. 

(5) Pārejas periodu var samazināt līdz 

nullei, ja dalībvalsts uzskatīs, ka garāks 

pārejas periods nav nepieciešams. Tādā 

gadījumā euro banknotes un monētas kļūs 

par likumīgu maksāšanas līdzekli šajā 

dalībvalstī euro pieņemšanas dienā. Tajā 

pašā laikā būtu jāparedz iespēja šādām 

dalībvalstīm piemērot viena gada 

„pakāpeniskas izņemšanas no apgrozības” 

periodu, kura laikā būtu iespējams 

atsaukties uz valsts valūtas vienību jaunos 

tiesiskos instrumentos.  Tas tirgus 

dalībniekiem šādās dalībvalstīs dotu vairāk 

laika sagatavoties euro ieviešanai un 

tādējādi atvieglotu pārejas procesu. 

Grozījums Nr. 3 

5.A APSVĒRUMS (jauns) 

 (5.a) Nākamajām eurozonas dalībvalstīm 

laikus jāsagatavo valsts plāns euro 

banknošu un monētu ieviešanai un veco 

valsts banknošu un monētu izņemšanai no 

apgrozības.  Tām arī laikus jāizveido 

līdzsvarota un aktīva saziņas stratēģija, 

kura paredzēta, lai informētu pilsoņus, 

uzņēmumus, klientus un piegādātājus. 

Šādu plānu ietvaros tām arī jāizskata 

iespēja izveidot stratēģiju cenu un summu 

divkāršam atainojumam euro un valsts 

valūtas vienībās, kam būtu jāsākas labu 

laiku pirms skaidras naudas nomaiņas 

dienas un jābeidzas pēc atbilstoša laika, 

dodot pilsoņiem pietiekoši daudz laika, lai 

pielāgotos jaunajai vērtību skalai.  

Grozījums Nr. 4 

6. APSVĒRUMS 

(6) Bankām būtu jāmaina valsts valūtas 

vienībās denominētās banknotes un monētas 

pret euro banknotēm un monētām bez 

maksas abu valūtu paralēlās apgrozības 

periodā, ievērojot noteiktas maksimālās 

robežas. 

(6) Bankām jāmaina valsts valūtas vienībās 

denominētās banknotes un monētas pret euro 

banknotēm un monētām bez maksas ne ilgāk 

par trim mēnešiem pēc abu valūtu paralēlās 

apgrozības perioda beigām, ievērojot 

noteiktas maksimālās robežas. 



Grozījums Nr. 5 

1. PANTA 1. PUNKTS 

1. panta h) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 974/98) 

(h) „pārejas periods” ir laikposms, kas sākas 

pulksten 00.00 euro pieņemšanas dienā un 

beidzas pulksten 00.00 skaidras naudas 

nomaiņas dienā;   

h) „pārejas periods” ir laikposms, kas 

nepārsniedz vienu gadu un sākas pulksten 

00.00 euro pieņemšanas dienā un beidzas 

pulksten 00.00 skaidras naudas nomaiņas 

dienā;  

Grozījums Nr. 6 

1. PANTA 8. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS 

15. panta 1. un 2. punkts (Regula (EK) Nr. 974/98) 

(a) Vārdus „pēc pārejas perioda beigām” 

1. un 2. punktā aizstāj ar vārdiem „no 

attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas”;  

a) Vārdus „pēc pārejas perioda beigām” 

1. un 2. punktā aizstāj ar vārdiem „no 

attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas”;  

Vārdi „iesaistītajās dalībvalstīs, kas pieņem 

euro pēc 2002. gada 1. janvāra, šis periods 

ilgs līdz pat diviem mēnešiem” ir jāiekļauj 

1. punktā starp vārdiem „pārejas perioda 

beigām” un „valstu tiesību aktos", kā arī 

2. punkta beigās.   

Grozījums Nr. 7 

1. PANTA 8. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS 

15. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 974/98) 

1. punktā minētajā periodā iesaistītās 

dalībvalstis, kas pieņem euro pēc 2002. gada 

1. janvāra, maina savu klientu valsts 

banknotes un monētas uz euro banknotēm un 

monētām bez maksas un bez 

ierobežojumiem līdz maksimālajai robežai, 

ko var noteikt valsts tiesību akti.  Bankas var 

pieprasīt, lai tās tiktu brīdinātas, ja maināmā 

summa pārsniedz bankas noteikto 

maksimālo robežu un atbilst 

mājsaimniecības summai.  

Ne ilgāk par trim mēnešiem pēc abu valūtu 

paralēlās apgrozības perioda beigām to 

iesaistīto dalībvalstu bankas, kas pieņem 

euro pēc 2002. gada 1. janvāra, maina savu 

klientu valsts banknotes un monētas uz euro 

banknotēm un monētām bez maksas un bez 

ierobežojumiem līdz maksimālajai robežai, 

ko var noteikt valsts tiesību akti.  Bankas var 

pieprasīt, lai tās tiktu brīdinātas, ja maināmā 

summa pārsniedz bankas noteikto 

maksimālo robežu un atbilst 

mājsaimniecības summai.  

 


