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▼B
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 11 grudnia 2008 r.
dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2009 r.
(EBC/2008/20)
(2008/990/WE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając
Traktat
ustanawiający
w szczególności jego art. 106 ust. 2,

Wspólnotę

Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r.
wydaną na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia
wspólnej waluty przez Słowację w dniu 1 stycznia 2009 r. (1),
w szczególności jej art. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC)
dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji
monet przez państwa członkowskie, które wprowadziły walutę
euro (zwane dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”).

(2)

Wyłączenie przyznane Słowacji, wskazane w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r., zostało zniesione z dniem 1 stycznia 2009 r.

(3)

Piętnaście obecnych uczestniczących państw członkowskich oraz
Słowacja przedstawiło EBC do zatwierdzenia własne szacunki
wielkości emisji monet euro w 2009 r., wraz z odpowiednimi
wyjaśnieniami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2009 r.
EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez uczestniczące
państwa członkowskie w 2009 r., zgodnie z następującą tabelą:
▼M1
(miliony EUR)
Emisja monet przeznaczonych do obiegu
oraz emisja monet kolekcjonerskich
(nieprzeznaczonych do obiegu) w roku 2009

Belgia

105,4

Niemcy

632,0

Irlandia

65,5

Grecja

85,7

Hiszpania

390,0

Francja

252,5

Włochy

234,3

Cypr

22,5

Luksemburg

42,0

(1) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24.
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▼M1
(miliony EUR)
Emisja monet przeznaczonych do obiegu
oraz emisja monet kolekcjonerskich
(nieprzeznaczonych do obiegu) w roku 2009

Malta

15,4

Niderlandy

68,5

Austria

376,0

Portugalia

50,0

Słowenia

27,0

Słowacja

131,0

Finlandia

60,0

▼B
Artykuł 2
Przepis końcowy
Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących państw członkowskich.

