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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Νοεμβρίου 2014
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/46 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που
πρόκειται να εκδοθούν το 2014
(ΕΚΤ/2014/47)
(2014/856/EE)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 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 με νόμισμα το ευρώ.

(2)

Με βάση τις εκτιμήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ στην ΕΚΤ όσον αφορά τη ζήτηση κερμάτων
ευρώ για το 2014, η ΕΚΤ ενέκρινε τη συνολική ποσότητα των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία και
των συλλεκτικών κερμάτων ευρώ που δεν προορίζονται για κυκλοφορία το 2014 με την απόφαση ΕΚΤ/2013/46 (1).

(3)

Στις 8 Οκτωβρίου 2014 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζήτησε να αυξηθεί από 5,1 εκατ. ευρώ σε 10 εκατ. ευρώ η
ποσότητα κερμάτων ευρώ που η Κύπρος δύναται να εκδώσει το 2014 προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε
μία έκτακτη αύξηση της ζήτησης κερμάτων.

(4)

Η ΕΚΤ εγκρίνει το ως άνω αίτημα για αύξηση της ποσότητας των προοριζόμενων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ που
δύναται να εκδώσει η Κύπρος το 2014.

(5)

Στις 24 Οκτωβρίου 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε να αυξηθεί από 6,856 εκατ. ευρώ σε 12,856 εκατ. ευρώ η
ποσότητα κερμάτων ευρώ που η Ελλάδα δύνανται να εκδώσει το 2014 προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε
μία έκτακτη αύξηση της ζήτησης κερμάτων.

(6)

Η ΕΚΤ εγκρίνει το ως άνω αίτημα για αύξηση της ποσότητας των προοριζόμενων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ που
δύναται να εκδώσει η Ελλάδα το 2014.

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2013/46 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Ο πίνακας του άρθρου 1 της απόφασης ΕΚΤ/2013/46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(εκατ. EUR)
Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση
συλλεκτικών κερμάτων (τα οποία δεν προορίζονται για
κυκλοφορία) το 2014

Βέλγιο

24,925

Γερμανία

655

Εσθονία

11,14

Ιρλανδία

48,96

Ελλάδα

12,856

(1) Απόφαση ΕΚΤ/2013/46, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014
(ΕΕ L 349 της 21.12.2013, σ. 109).
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«(εκατ. EUR)

Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση
συλλεκτικών κερμάτων (τα οποία δεν προορίζονται για
κυκλοφορία) το 2014

Ισπανία

201,24

Γαλλία

267

Ιταλία

58,36

Κύπρος

10

Λετονία

80,91

Λουξεμβούργο

45

Μάλτα

10,04

Κάτω Χώρες

97,5

Αυστρία

247

Πορτογαλία

20,4

Σλοβενία

12

Σλοβακία

21,4

Φινλανδία

60»

Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στους αποδέκτες.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα απευθύνεται στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 24 Νοεμβρίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

