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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 9. července 2004,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2003/15 o schválení objemu emise mincí v roce 2004
(ECB/2004/14)
(2004/556/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 106 odst. 2 této smlouvy,

(5)

ECB schvaluje výše uvedenou žádost o zvýšení objemu
euromincí určených pro oběh, které Itálie může vydat
v roce 2004. Tabulka uvedená v článku 1 rozhodnutí
ECB/2003/15 musí být proto nahrazena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka (ECB) má od 1. ledna 1999
výlučné právo schvalovat objem euromincí, jež mohou
vydat členské státy, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské státy“).

(2)

Na základě odhadů poptávky po euromincích v roce
2004, které zúčastněné členské státy předložily ECB,
schválila ECB svým rozhodnutím ECB/2003/15 ze dne
28. listopadu 2003 o schválení objemu emise mincí
v roce 2004 (1) celkový objem euromincí určených pro
oběh a sběratelských euromincí, jež nejsou pro oběh
určeny, na rok 2004.

(3)

Doposud se odhady, z nichž rozhodnutí ECB/2003/15
vychází, ukázaly jako nedostatečné v jednom ze zúčastněných členských států v důsledku vyšší než očekávané
poptávky po euromincích v roce 2004 a následkem
neočekávaného hospodářského vývoje. Tento zúčastněný
členský stát proto nyní musí získat souhlas ECB před tím,
než vydá dodatečné euromince v roce 2004.

(4)

Dne 1. června 2004 požádalo italské ministerstvo hospodářství a financí ECB o schválení zvýšení objemu euromincí určených pro oběh, které Itálie může vydat v roce
2004, o 200 milionů EUR.

(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky 2003/860/ES z 28. listopadu
2003, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí o schválení objemu
emise mincí v roce 2004 (ECB/2003/15) (Úř. věst. L 324,
11.12.2003, s. 57).

Tabulka uvedená v článku 1 rozhodnutí ECB/2003/15 se nahrazuje následující tabulkou:
(EUR)
Emise mincí určených pro oběh a emise sběratelských mincí
(nikoli pro oběh)
v roce 2004

„Belgie
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemsko
Rakousko
Portugalsko
Finsko

203,0
1 035,0
207,4
860,0
668,9
151,0
370,8
70,0
175,0
212,0
230,0
60,0“

Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno zúčastněným členským státům.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. července 2004.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

