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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 23. listopadu 2007
o schválení objemu emise mincí v roce 2008
(ECB/2007/16)
(2007/790/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na článek 1 rozhodnutí Rady 2007/503/ES ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2
Smlouvy o přijetí jednotné měny Kyprem ke dni 1. ledna 2008 (1),
s ohledem na článek 1 rozhodnutí Rady 2007/504/ES ze dne 10. července 2007 v souladu s čl. 122 odst. 2
Smlouvy o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008 (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999 výlučné právo schvalovat objem mincí vydávaných členskými státy, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské státy“).

(2)

Výjimka ve prospěch Kypru a Malty podle článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003 se zrušuje
s účinkem ode dne 1. ledna 2008.

(3)

Třináct stávajících zúčastněných členských států, Kypr a Malta předložily ECB ke schválení své
odhady objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2008, doplněné vysvětlivkami
o metodologii odhadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Schválení objemu euromincí, které mají být vydány v roce 2008
ECB schvaluje objem euromincí, které mají zúčastněné členské státy vydat v roce 2008, jak je uveden v této
tabulce:
(v milionech eur)
Emise mincí určených pro peněžní oběh a emise sběratelských mincí
(nikoli pro peněžní oběh) v roce 2008

Belgie

130,0

Německo

655,0

Irsko

114,0

(1) Úř. věst. L 186, 18.7.2007, s. 29.
(2) Úř. věst. L 186, 18.7.2007, s. 32.
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(v milionech eur)

Emise mincí určených pro peněžní oběh a emise sběratelských mincí
(nikoli pro peněžní oběh) v roce 2008

Řecko

97,3

Španělsko

550,0

Francie

500,0

Itálie

375,2

Kypr

147,4

Lucembursko

49,0

Malta

56,7

Nizozemsko

57,5

Rakousko

185,0

Portugalsko

50,0

Slovinsko

39,0

Finsko

60,0

Článek 2
Závěrečné ustanovení
Toto rozhodnutí je určeno zúčastněným členským státům.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. listopadu 2007.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

