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BEGRUNDELSE 

Det foreliggende forslag har til formål at udvide anvendelsesområdet for forslaget til 
forordning om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter 
mellem medlemsstaterne i euroområdet til at omfatte medlemsstater, der snart vil indføre 
euroen, fordi dette normalt vil øge behovet for grænseoverskridende transport af 
eurokontanter i optakten til ombytningen. 

Udvidelsen af forordningens anvendelsesområde bør være automatisk og få virkning fra den 
dato, hvor Rådet træffer afgørelse om at ophæve den undtagelsesbestemmelse, som fritager en 
medlemsstat for at deltage i euroen. 

Hovedforslagets grundlag er artikel 133, hvor stemmerettighederne i Rådet forbeholdes de 
medlemsstater, der allerede har indført euroen. Da dette forslag vedrører medlemsstater, som 
endnu ikke har indført euroen, har det artikel 352 som grundlag. Det er hensigtsmæssigt, da 
der er behov for foranstaltninger på EU-niveau for at lette en gnidningsløs overgang til 
euroen. 
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2010/0206 (APP) 

Forslag til 

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. …/… 

om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. xx/yy om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af 

eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen1,  

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet2, 

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

efter en særlig lovgivningsprocedure og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/yy3 finder anvendelse på de 
medlemsstater, der har indført euroen som deres fælles valuta. 

(2) Der er behov for at transportere eurokontanter i optakten til ombytningen til euro, fordi 
de eurosedler, der er nødvendige til ombytningen, normalt transporteres fra 
eksisterende beholdninger i euroområdet, og fordi euromønter ofte helt eller delvis 
præges i udlandet.  

(3) Derfor må forordning xx/yy anvendes på medlemsstater, der forbereder indførelsen af 
euroen, fra den dato, hvor Rådet træffer afgørelse om at ophæve den undtagelses-
bestemmelse, der fritager dem for at deltage i euroen – 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Rådets forordning (EU) nr. xx/yy finder anvendelse på en medlemsstat, som endnu ikke har 
indført euroen, fra den dato, hvor Rådet i henhold til traktatens artikel 140, stk. 2, træffer 

                                                 
1 EUT … af …, s. … 
2 EUT … af …, s. … 
3 EUT … af …, s. … 
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afgørelse om at ophæve den undtagelsesbestemmelse, der fritager medlemsstaten for at 
deltage i euroen. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.  

Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […] 

 På Rådets vegne 
 Formand 
 […] 


