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EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige
selle artikli 106 lõiget 2,

(5)

EKP rahuldab eespool nimetatud taotluse 2004. aastal
ringluseks kavandatud euro müntide suuremas mahus
emiteerimise kohta Itaalias. Seetõttu tuleb asendada
tabel otsuse EKP/2003/15 artiklis 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1
Tabel otsuse EKP/2003/15 artiklis 1 asendatakse järgmisega:

(1)

Euroopa Keskpangal (EKP) on euro kasutusele võtnud
liikmesriikide (edaspidi osalevad liikmesriigid) euro
müntide lubatud emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus alates 1. jaanuarist 1999.

(2)

28. novembri 2003. aasta otsusega EKP/2003/15 (2004.
aasta müntide emissiooni mahu heakskiitmise kohta) (1)
kiitis EKP heaks ringluseks kavandatud euro müntide ja
ringluseks mitte kavandatud euro meenemüntide kogumahu 2004. aastal, mille aluseks oli osalevate liikmesriikide poolt EKP-le esitatud prognoos euro müntide nõudluse arengu kohta 2003. aastal.

(3)

Tänaseks on ühe osaleva liikmesriigi prognoos otsuse
EKP/2003/15 jaoks osutunud ebapiisavaks seoses oodatust kõrgema nõudlusega euro müntide järele ja samuti
seoses ettenägemata majandusarengutega. Seetõttu on
sellel osaleval liikmesriigil nüüd vaja saada EKP heakskiit
täiendavate euro müntide emiteerimiseks 2004. aastal.

(miljonit EUR)
Ringluseks kavandatud müntide emissioon ja
meenemüntide emissioon
(ringluseks mitte kavandatud)
2004. aastal

“Belgia
Saksamaa
Kreeka
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Itaalia
Luksemburg
Holland
Austria
Portugal
Soome

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”

Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud osalevatele liikmesriikidele.
Frankfurt Maini ääres, 9. juuli 2004

(4)

1. juunil 2004. aastal taotles Itaalia majandus- ja rahandusministeerium EKP heakskiitu ringluseks kavandatud
euro müntide mahu suurendamisele 200 miljoni EUR
võrra ja nende emiteerimiseks Itaalia poolt 2004. aastal.

(1) Euroopa Keskpanga 28. novembri 2003. aasta otsus 2003/860/EÜ
2004. aasta müntide emissiooni mahu heakskiitmise kohta
(EKP/2003/15) (ELT L 324, 11.12.2003, lk 57).
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