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Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2008 m. gruodžio 11 d.
dėl monetų emisijos apimties 2009 metais patvirtinimo
(ECB/2008/20)
(2008/990/EB)
(OL L 352, 2008 12 31, p. 58)

iš dalies keičiamas:
Oficialusis leidinys

►M1

Europos centrinio banko sprendimas ECB/2009/15, 2009 m. birželio
25 d.

Nr.

puslapis

L 172

35

data
2009 7 2
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▼B
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2008 m. gruodžio 11 d.
dėl monetų emisijos apimties 2009 metais patvirtinimo
(ECB/2008/20)
(2008/990/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
106 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į 2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimą 2008/608/EB
pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (1), ypač į jo 1 straipsnį,
kadangi:
(1)

Nuo 1999 m. sausio 1 d. Europos centrinis bankas (ECB) turi
išimtinę teisę tvirtinti monetų, kurias gali išleisti eurą įsivedusios
valstybės narės (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), emisijos
apimtį.

(2)

Slovakijai taikyta leidžianti nukrypti nuostata, nurodyta 2003 m.
Stojimo akto 4 straipsnyje, panaikinama nuo 2009 m. sausio 1 d.

(3)

Penkiolika dabar dalyvaujančių valstybių narių ir Slovakija
pateikė ECB patvirtinti 2009 metais išleidžiamų eurų monetų
emisijos apimties vertinimus, taip pat pastabas, paaiškinančias
šios prognozės metodologiją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
2009

metais

išleidžiamų eurų monetų
patvirtinimas

emisijos

apimties

ECB tvirtina eurų monetų, kurias dalyvaujančios valstybės narės gali
išleisti 2009 metais, emisijos apimtį, kaip nurodyta šioje lentelėje:
▼M1
(mln. EUR)
Apyvartai skirtų monetų ir kolekcinių
(apyvartai neskirtų) monetų emisija 2009
metais

Belgija

105,4

Vokietija

632,0

Airija

65,5

Graikija

85,7

Ispanija

390,0

Prancūzija

252,5

Italija

234,3

Kipras

22,5

Liuksemburgas

42,0

(1) OL L 195, 2008 7 24, p. 24.
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▼M1
(mln. EUR)
Apyvartai skirtų monetų ir kolekcinių
(apyvartai neskirtų) monetų emisija 2009
metais

Malta

15,4

Nyderlandai

68,5

Austrija

376,0

Portugalija

50,0

Slovėnija

27,0

Slovakija

131,0

Suomija

60,0

▼B
2 straipsnis
Baigiamoji nuostata
Šis sprendimas yra skirtas dalyvaujančioms valstybėms narėms.

