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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 23ης Νοεμβρίου 2007
σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2008
(ΕΚΤ/2007/16)
(2007/790/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 2,
το άρθρο 1 της απόφασης 2007/503/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 122
παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου
2008 (1),
το άρθρο 1 της απόφασης 2007/504/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 122
παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου
2008 (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να
εγκρίνει την ποσότητα των κερμάτων που εκδίδουν τα κράτη μέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ
(εφεξής «συμμετέχοντα κράτη μέλη»).

(2)

Η παρέκκλιση της οποίας απολαύουν η Κύπρος και η Μάλτα βάσει του άρθρου 4 της σχετικής πράξης
προσχώρησης του 2003 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2008.

(3)

Τα 13 υφιστάμενα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν υποβάλει στην ΕΚΤ, προς
έγκριση, τις εκτιμήσεις τους ως προς την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το
2008, με συμπληρωματικά επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με τη μεθοδολογία πρόβλεψης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2008
Με την παρούσα απόφαση η ΕΚΤ εγκρίνει την ποσότητα των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν από τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη το 2008, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
(σε εκατομμύρια ευρώ)
Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών κερμάτων
(τα οποία δεν προορίζονται για κυκλοφορία) το 2008

Βέλγιο

130,0

Γερμανία

655,0

Ιρλανδία

114,0

(1) ΕΕ L 186 της 18.7.2007, σ. 29.
(2) ΕΕ L 186 της 18.7.2007, σ. 32.
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Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών κερμάτων
(τα οποία δεν προορίζονται για κυκλοφορία) το 2008

Ελλάδα

97,3

Ισπανία

550,0

Γαλλία

500,0

Ιταλία

375,2

Κύπρος

147,4

Λουξεμβούργο

49,0

Μάλτα

56,7

Κάτω Χώρες

57,5

Αυστρία

185,0

Πορτογαλία

50,0

Σλοβενία

39,0

Φινλανδία

60,0

Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Φρανκφούρτη, 23 Νοεμβρίου 2007.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

