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BESCHIKKING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 9 juli 2004
tot wijziging van Beschikking ECB/2003/15 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang
van de muntenuitgifte in 2004
(ECB/2004/14)
(2004/556/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft sedert 1 januari
1999 het alleenrecht gehad haar goedkeuring te verlenen
aan de omvang van de uitgifte van euromunten die mogen worden uitgegeven door de lidstaten die de euro
hebben aangenomen (hierna de „deelnemende lidstaten”
genoemd).
Uitgaande van door de deelnemende lidstaten aan de ECB
voorgelegde schattingen van de vraag naar euromunten
in 2004, heeft de ECB in Beschikking ECB/2003/15 van
28 november 2003 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (1),
haar goedkeuring verleend aan de totale omvang van
euromunten bestemd voor circulatie en euromunten
voor verzamelaars niet bestemd voor circulatie in 2004.
Tot op heden was in één deelnemende lidstaat de aan
Beschikking ECB/2003/15 ten grondslag liggende schatting ontoereikend, omdat de vraag naar euromunten in
2004 hoger uitviel dan verwacht, alsook vanwege onvoorziene economische ontwikkelingen. Dientengevolge
dient deze deelnemende lidstaat thans de goedkeuring
van de ECB te verkrijgen voorafgaande aan de uitgifte
van extra euromunten in 2004.
Op 1 juni 2004 verzocht het Italiaanse ministerie van
Economische Zaken en Financiën de ECB om goedkeuring van een verhoging ten belope van 200 miljoen EUR
van de omvang van voor circulatie bestemde euromunten
die Italië in 2004 mag uitgeven.

(1) Beschikking 2003/860/EG van de Europese Centrale Bank van 28
november 2003 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (ECB/2003/15) PB L 324 van
11.12.2003, blz. 57.

(5)

De ECB verleent haar goedkeuring aan het bovengenoemde verzoek voor een verhoging van de omvang
van voor circulatie bestemde euromunten die Italië in
2004 mag uitgeven. Bijgevolg dient de tabel in artikel
1 van Beschikking ECB/2003/15 te worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De tabel in artikel 1 van Beschikking ECB/2003/15 wordt als
volgt vervangen:
(in miljoen EUR )
Uitgifte van voor circulatie bestemde munten en
uitgifte van munten voor verzamelaars (niet voor
circulatie bestemd)
in 2004

„België
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Finland

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”

Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de deelnemende lidstaten.
Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juli 2004.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

