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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO
Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109Øl artiklan
4 kohdan mukaisesti ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) euron ja euron käyttöön ottavien
jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista
(98/C 412/01)

1.ÙEuroopan keskuspankki (EKP) sai 31 päivänä joulukuuta 1998 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa EKP:n lausunto Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta (asiakirja
KOM(1998) 732 päivätty 9 päivänä joulukuuta 1998) neuvoston asetukseksi (EY) euron ja
euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista. Tämän ehdotuksen mukaan muuntokurssit ovat seuraavat:

1 euro

= ÙÙÙ40,3399ÙÙÙ Belgian frangia

1 euro

= ÙÙÙÙ1,95583ÙÙ Saksan markkaa

1 euro

= ÙÙ166,386ÙÙÙÙ Espanjan pesetaa

1 euro

= ÙÙÙÙ6,55957ÙÙ Ranskan frangia

1 euro

= ÙÙÙÙ0,787564Ù Irlannin puntaa

1 euro

= Ù1936,27ÙÙÙÙÙ Italian liiraa

1 euro

= ÙÙÙ40,3399ÙÙÙ Luxemburgin frangia

1 euro

= ÙÙÙÙ2,20371ÙÙ Alankomaiden guldenia

1 euro

= ÙÙÙ13,7603ÙÙÙ Itävallan shillinkiä

1 euro

= ÙÙ200,482ÙÙÙÙ Portugalin escudoa

1 euro

= ÙÙÙÙ5,94573ÙÙ Suomen markkaa

2.ÙEKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
109Øl artiklan 4 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen. Tämän EKP:n lausunnon on hyväksynyt
EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.ÙEKP vahvistaa ehdotettujen muuntokurssien laskelmat ja neuvoston asetuksen käyttämisen
instrumenttina takeena sille, että Euroopan unionin neuvoston hyväksymiä muuntokursseja
sovelletaan yleisesti ja kaikilta osiltaan oikeudellisesti velvoittavasti, ja että niitä sovelletaan
suoraan kaikkiin oikeudellisiin asiakirjoihin, joissa viitataan osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttoihin.

4.ÙEKP suhtautuu myönteisesti päätökseen hyväksyä ja julkaista neuvoston asetus 31. joulukuuta 1998 ja saattaa se voimaan kello 00 paikallista aikaa 1. tammikuuta 1999. Tämä on
takeena sille, että muuntokurssit ovat voimassa samana hetkenä kuin osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset valuutat korvataan eurolla, niin kuin neuvoston 3 päivänä toukokuuta 1998
euron käyttöönotosta antamassa asetuksessa (EY) N:o 974/98 on säädetty.
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5.ÙEKP toteaa, että, hyväksymällä muuntokursseiksi osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttakurssit suhteessa ecuun Euroopan yhteisöjen komission 31. joulukuuta 1998 tekemien ja EKP:n
vahvistamien laskelmien mukaisesti, joissa noudatetaan päivittäisten ecun virallisten kurssien
vakiintunutta laskemistapaa, varmistetaan, että muuntokurssien määrääminen ei itsessään
muuta ecun ulkoista arvoa.
6.ÙTämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty puhelinneuvottelussa 31 päivänä joulukuuta 1998.
EKP:n puheenjohtaja
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