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▼B
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 11 december 2008
om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2009
(ECB/2008/20)
(2008/990/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.2,
med beaktande av rådets beslut 2008/608/EG av den 8 juli 2008 i
enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Slovakiens införande av
den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (1), särskilt artikel 1, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har från och med den 1 januari
1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt som ska ges ut av
de medlemsstater som har infört euron (de deltagande medlemsstaterna).

(2)

Slovakiens undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt
upphävs med verkan från och med den 1 januari 2009.

(3)

De femton deltagande medlemsstaterna samt Slovakien har till
ECB för godkännande lämnat in uppgifter om den mängd mynt
som de beräknar ge ut under 2009, tillsammans med förklaringar
till beräknings-metoden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännande av den mängd euromynt som ska ges ut 2009
ECB godkänner härmed den mängd euromynt som ska ges ut av de
deltagande medlemsstaterna under 2009 enligt nedanstående tabell:
▼M1
(miljoner EUR)
Utgivning under 2009 av mynt som ska
sättas i omlopp och utgivning av mynt för
samlare (ej avsedda att sättas i omlopp)

Belgien

105,4

Tyskland

632,0

Irland

65,5

Grekland

85,7

Spanien

390,0

Frankrike

252,5

Italien

234,3

Cypern

22,5

Luxemburg

42,0

(1) EUT L 195, 24.7.2008, s. 24.
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▼M1
(miljoner EUR)
Utgivning under 2009 av mynt som ska
sättas i omlopp och utgivning av mynt för
samlare (ej avsedda att sättas i omlopp)

Malta

15,4

Nederländerna

68,5

Österrike

376,0

Portugal

50,0

Slovenien

27,0

Slovakien

131,0

Finland

60,0

▼B
Artikel 2
Slutbestämmelse
Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

