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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 694/2008
av den 8 juli 2008
om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Slovakien
för att införa den gemensamma valutan och Slovakiens
undantag upphävs med verkan från och med den 1 janu
ari 2009.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 123.5,

(4)

För att införa euron i Slovakien krävs det att omräknings
kursen mellan euron och den slovakiska kronan fastställs.
Denna omräkningskurs bör fastställas till 30,1260 slova
kiska kronor per 1 euro, vilket motsvarar den nuvarande
centralkursen i växelkursmekanismen ERM II för kronan.

(5)

Förordning (EG) nr 2866/98 bör därför ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december
1998, om omräkningskurserna mellan euron och valut
orna för de medlemsstater som inför euron (2) fastställs
omräkningskurserna från och med den 1 januari 1999.

(2)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Slovakien en
medlemsstat med undantag enligt definitionen i arti
kel 122 i fördraget.

(3)

Enligt 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 (3), uppfyller Slovakien de nödvändiga villkoren

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1 i förordning (EG) nr 2866/98 ska följande rad införas
mellan omräkningskursen för slovenska tolar och finska mark:
”= 30,1260 slovakiska kronor”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2008.
På rådets vägnar
C. LAGARDE

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 3 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EGT L 359, 31.12.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1135/2007 (EUT L 256, 2.10.2007, s. 2).
(3) Se sidan 24 i detta nummer av EUT.

