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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 640/2006
av den 10 april 2006
om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3181/78 och (EEG) nr 1736/79 om Europeiska
monetära systemet
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 308,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3181/78 av den 18
december 1978 om Europeiska monetära systemet (3) får
Europeiska fonden för monetärt samarbete (EMCF) befogenhet att ta emot valutareserver från medlemsstaterna
för att ge ut ecu. EMCF:s uppgifter övertogs av Europeiska monetära institutet och EMCF upplöstes. Dessa uppgifter övertogs därefter av Europeiska centralbanken. Den
förordningen är därför inte längre relevant och bör upphävas.
I rådets förordning (EEG) nr 1736/79 av den 3 augusti
1979 om räntesubventioner för vissa lån som beviljas

inom Europeiska monetära systemet (4) föreskrivs att gemenskapen under en femårsperiod räknat från dagen för
tillämpningen av den förordningen får bevilja räntesubventioner för vissa typer av lån (lån från Europeiska investeringsbanken, EIB, för att finansiera investeringar i
mindre välmående medlemsstater, bl.a. i infrastruktur).
Denna femårsperiod förlängdes aldrig, och den löpte ut
1984. Enligt artikel 1 i den förordningen måste en medlemsstat delta i Europeiska monetära systemets mekanismer för att kunna få subventioner. Även detta villkor
visar att den förordningen inte längre är tillämplig. De
lån som beviljades av EIB och som omfattades av subventionerna har sedan dess betalats tillbaka. Den förordningen är därför inte längre relevant och bör upphävas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordningarna (EEG) nr 3181/78 och (EEG) nr 1736/79 skall
upphöra att gälla.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 april 2006.
På rådets vägnar
U. PLASSNIK

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 14 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i
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