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EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 9. júla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2003/15 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004
(ECB/2004/14)
(2004/556/ES)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 106 ods. 2,

(5)

ECB schvaľuje vyššie uvedenú žiadosť o zvýšenie objemu
euromincí určených na obeh, ktoré môže Taliansko vydať
v roku 2004. Z tohto dôvodu je potrebné nahradiť
tabuľku v článku 1 rozhodnutia ECB/2003/15,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

keďže:
(1)

(2)

(3)

Článok 1
Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999
výhradné právo schvaľovať objem euromincí, ktoré môžu
vydať členské štáty, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).
Na základe odhadov dopytu po eurominciach v roku
2004, ktoré zúčastnené členské štáty predložili
ECB, ECB schválila v rozhodnutí ECB/2003/15
z 28. novembra 2003 o schválení objemu emisie euromincí v roku 2004 (1), celkový objem euromincí určených na obeh a euromincí na zberateľské účely, ktoré
nie sú určené na obeh, na rok 2004.
Doteraz sa odhady, z ktorých rozhodnutie ECB/2003/15
vychádzalo, ukázali ako nedostatočné v jednom zúčastnenom členskom štáte v dôsledku toho, že dopyt po
eurominciach v roku 2004 je vyšší, ako sa očakávalo,
a v dôsledku neočakávaného hospodárskeho vývoja.
Tento zúčastnený členský štát musí preto teraz získať
súhlas ECB predtým, než v roku 2004 vydá dodatočné
euromince.

Tabuľka v článku 1 rozhodnutia ECB/2003/15 sa nahrádza
touto tabuľkou:
(v miliónoch EUR)
Emisia mincí určených na obeh a emisia
mincí na zberateľské účely (neurčené na obeh)
v roku 2004

„Belgicko
Nemecko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Luxembursko
Holandsko
Rakúsko
Portugalsko
Fínsko

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“

Článok 2
Toto rozhodnutie je adresované zúčastneným členským štátom.
Vo Frankfurte nad Mohanom 9. júla 2004

(4)

1. júna 2004 talianske ministerstvo hospodárstva
a financií požiadalo ECB o schválenie zvýšenia objemu
euromincí určených na obeh, ktoré môže Taliansko vydať
v roku 2004, o 200 miliónov EUR.

(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2003/860/ES z 28.
novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
ECB/2003/15 o schválení objemu emisie mincí v roku 2004 (Ú.
v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 57).
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