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▼B
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 11. decembra 2008
o schválení objemu emisie mincí v roku 2009
(ECB/2008/20)
(2008/990/ES)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na
jej článok 106 ods. 2,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade
s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom
1. januára 2009 (1), a najmä na jeho článok 1,
keďže:
(1)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má od 1. januára
1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené
členské štáty“).

(2)

Výnimka v prospech Slovenska uvedená v článku 4 Aktu
o pristúpení z roku 2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára
2009.

(3)

V súčasnosti pätnásť zúčastnených členských štátov a Slovensko
predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí,
ktoré sa majú vydať v roku 2009, doplnené vysvetlivkami
o použitej metóde odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1
Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2009
ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú zúčastnené členské
štáty vydať v roku 2009, ako je uvedené v tejto tabuľke:
▼M1
(v miliónoch EUR)
Emisia mincí určených na obeh a emisia
mincí na zberateľské účely (neurčené na
obeh) v roku 2009

Belgicko

105,4

Nemecko

632,0

Írsko

65,5

Grécko

85,7

Španielsko

390,0

Francúzsko

252,5

Taliansko

234,3

Cyprus

22,5

Luxembursko

42,0

(1) Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.
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▼M1
(v miliónoch EUR)
Emisia mincí určených na obeh a emisia
mincí na zberateľské účely (neurčené na
obeh) v roku 2009

Malta

15,4

Holandsko

68,5

Rakúsko

376,0

Portugalsko

50,0

Slovinsko

27,0

Slovensko

131,0

Fínsko

60,0

▼B
Článok 2
Záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie je určené zúčastneným členským štátom.

