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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 109ØL, stk. 4, i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om forslag til Rådets forordning (EF)
om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der har vedtaget at
indføre euroen
(98/C 412/01)

1.ÙDen 31. december 1998 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra
Rådet for Den Europæiske Union om at fremkomme med en udtalelse om Kommissionen
for De Europæiske Fællesskabers forslag (Dok. KOM(1998) 732 dateret 9. december 1998)
til Rådets forordning (EF) om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de
medlemsstater, der har vedtaget at indføre euroen. Forslaget indeholder følgende omregningskurser:
1 euro

= ÙÙÙ40,3399ÙÙÙ belgiske francs

1 euro

= ÙÙÙÙ1,95583ÙÙ tyske mark

1 euro

= ÙÙ166,386ÙÙÙÙ spanske pesetas

1 euro

= ÙÙÙÙ6,55957ÙÙ franske francs

1 euro

= ÙÙÙÙ0,787564Ù irske pund

1 euro

= Ù1936,27ÙÙÙÙÙ italienske lire

1 euro

= ÙÙÙ40,3399ÙÙÙ luxembourgske francs

1 euro

= ÙÙÙÙ2,20371ÙÙ nederlandske gylden

1 euro

= ÙÙÙ13,7603ÙÙÙ østrigske schilling

1 euro

= ÙÙ200,482ÙÙÙÙ portugisiske escudos

1 euro

= ÙÙÙÙ5,94573ÙÙ finske mark

2.ÙECB’s kompetence til at fremkomme med udtalelser fremgår af artikel 109ØL, stk. 4, første
punktum, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med
artikel 17, stk. 5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, er
denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.
3.ÙECB bekræfter beregningen af forslagene til omregningskurser og er enig i brugen af en
forordning fra Rådet til at sikre, at de omregningskurser, der vedtages af Rådet for Den
Europæiske Union, finder almindelig anvendelse og er juridisk bindende i alle enkeltheder
og er umiddelbart gældende i forbindelse med alle retlige instrumenter, der refererer til de
deltagende medlemsstaters valutaer.
4.ÙECB hilser beslutningen om at vedtage og offentliggøre Rådets forordning 31. december
1998 og at lade den træde i kraft kl. 00.00 lokal tid 1. januar 1999 velkommen. Dette sker
for at sikre, at omregningskurserne bliver gældende fra det øjeblik, de deltagende medlemsstaters nationale valutaer erstattes med euroen, som fastsat i Rådets forordning (EF)
nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen.
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5.ÙECB tager til efterretning, at det ved at vedtage kursen på de deltagende medlemsstaters
valutaer over for ecuen, som beregnet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og
bekræftet af ECB 31. december 1998 i overensstemmelse med den fastlagte procedure for
beregningen af ecuens daglige officielle kurs, som omregningskurs kan sikres, at fastlåsningen af omregningskurserne ikke i sig selv ændrer ecuens værdi udadtil.
6.ÙDenne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget på baggrund af en telekonference 31. december 1998.
Formanden for ECB
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