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▼B
ODLOČBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 11. decembra 2008
o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009
(ECB/2008/20)
(2008/990/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti
njenega člena 106(2),
ob upoštevanju Odločbe Sveta 2008/608/ES z dne 8. julija 2008 v
skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Slovaškem
1. januarja 2009 (1) in zlasti njenega člena 1,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropska centralna banka (ECB) ima od 1. januarja 1999
izključno pravico, da odobri količino kovancev, ki jih izdajo
države članice, ki so sprejele euro (v nadaljevanju: sodelujoče
države članice).

(2)

Odstopanje v korist Slovaške iz člena 4 Akta o pristopu iz leta
2003 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2009.

(3)

Sedanjih 15 sodelujočih držav članic in Slovaška so ECB v
odobritev predložile svoje ocene glede obsega izdaje eurokovancev v letu 2009, dopolnjene s pojasnili o metodologiji napovedovanja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Odobritev obsega izdaje eurokovancev v letu 2009
ECB s to odločbo odobri obseg izdaje eurokovancev s strani sodelujočih
držav članic v letu 2009, kot je prikazano v naslednji tabeli:
▼M1
(v milijonih EUR)
Izdaja kovancev, namenjenih za obtok, in
izdaja zbirateljskih kovancev (niso namenjeni za obtok) v letu 2009

Belgija

105,4

Nemčija

632,0

Irska

65,5

Grčija

85,7

Španija

390,0

Francija

252,5

Italija

234,3

Ciper

22,5

Luksemburg

42,0

(1) UL L 195, 24.7.2008, str. 24.
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▼M1
(v milijonih EUR)
Izdaja kovancev, namenjenih za obtok, in
izdaja zbirateljskih kovancev (niso namenjeni za obtok) v letu 2009

Malta

15,4

Nizozemska

68,5

Avstrija

376,0

Portugalska

50,0

Slovenija

27,0

Slovaška

131,0

Finska

60,0

▼B
Člen 2
Končna določba
Ta odločba je naslovljena na sodelujoče države članice.

