27.6.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 177 E/99

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1103/97 over
enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro
(2000/C 177 E/19)
COM(2000) 346 def.  2000/0134(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 30 mei 2000)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

(2) In de gevallen dat de munteenheid van een lidstaat door de
euro wordt vervangen na de datum waarop de Gemeenschap naar de derde fase van de Economische en Monetaire
Unie is overgegaan, dient de definitie van Ðnationale munteenheden betrekking te hebben op de munteenheid van de
lidstaat zoals deze munteenheid onmiddellijk vóór de invoering van de euro in deze lidstaat was gedefinieerd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1103/97

(1) Verordening (EG) nr. 1103/97 van 17 juni 1997 over enkele
bepalingen betreffende de invoering van de euro (1) bevat
zowel regels voor de vaststelling van de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten
die de euro aannemen, als regels voor het gebruik van deze
koersen voor de omrekening van geldbedragen. Deze regels
zijn van toepassing op de omrekeningskoersen van de
munteenheden van de lidstaten die de euro hebben aangenomen bij de overgang van de Gemeenschap naar de derde
fase van de Economische en Monetaire Unie. Het is noodzakelijk de toepassing van deze regels uit te breiden tot de
omrekeningskoersen van de munteenheden van lidstaten
die de euro op latere datum aannemen.

(1) PB L 162 van 14.6.1997, blz. 1-3.

 worden aan het einde van het derde streepje de woorden
Ðof overeenkomstig lid 5 van dit artikel toegevoegd;
 worden aan het einde van het vierde streepje de woorden
Ðof, in voorkomend geval, op de dag vóór de vervanging
door de euro van de munteenheid van een lidstaat die de
euro op latere datum aanneemt toegevoegd.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

