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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. lapkričio 24 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/46 dėl monetų emisijos apimties 2014 metais
patvirtinimo
(ECB/2014/47)
(2014/856/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

nuo 1999 m. sausio 1 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę tvirtinti monetų, kurias gali išleisti
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, emisijos apimtį;

(2)

remdamasis valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ECB pateiktais eurų monetų poreikio 2014 metais vertinimais,
Sprendimu ECB/2013/46 (1) ECB patvirtino bendrą apyvartai skirtų eurų monetų ir kolekcinių (apyvartai neskirtų)
eurų monetų emisijos apimtį 2014 metais;

(3)

2014 m. spalio 8 d. Central Bank of Cyprus pateikė prašymą padidinti eurų monetų, kurias Kipras gali išleisti
2014 metais, emisijos apimtį nuo 5,1 milijono EUR iki 10 milijonų EUR, kad galėtų patenkinti nenumatytą
monetų poreikį;

(4)

ECB patenkina pirmiau nurodytą prašymą dėl apyvartai skirtų eurų monetų, kurias Kipras gali išleisti 2014 metais,
emisijos apimties padidinimo;

(5)

2014 m. spalio 24 d. Bank of Greece pateikė prašymą padidinti eurų monetų, kurias Graikija gali išleisti
2014 metais, emisijos apimtį nuo 6,856 milijonų EUR iki 12,856 milijonų EUR, kad galėtų patenkinti nenuma
tytą monetų poreikį;

(6)

ECB patenkina pirmiau nurodytą prašymą dėl apyvartai skirtų eurų monetų, kurias Graikija gali išleisti
2014 metais, emisijos apimties padidinimo;

(7)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2013/46,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2013/46 1 straipsnyje pateikta lentelė pakeičiama taip:
„(mln. EUR)
Apyvartai skirtų monetų ir kolekcinių (apyvartai neskirtų)
monetų emisija 2014 metais

Belgija
Vokietija

24,925
655

Estija

11,14

Airija

48,96

Graikija

12,856

(1) 2013 m. gruodžio 6 d. Sprendimas ECB/2013/46 dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (OL L 349, 2013 12 21,
p. 109).
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„(mln. EUR)

Apyvartai skirtų monetų ir kolekcinių (apyvartai neskirtų)
monetų emisija 2014 metais

Ispanija

201,24

Prancūzija

267

Italija

58,36

Kipras

10

Latvija

80,91

Liuksemburgas

45

Malta

10,04

Nyderlandai

97,5

Austrija

247

Portugalija

20,4

Slovėnija

12

Slovakija

21,4

Suomija

60“.

2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.
3 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 24 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

