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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 9 juli 2004
om ändring av beslut ECB/2003/15 av den 28 november 2003 om godkännande av den mängd mynt
som skall ges ut 2004
(ECB/2004/14)
(2004/556/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.2 i detta, och

(5)

ECB bifaller ovannämnda framställning om en ökning av
den mängd euromynt som skall sättas i omlopp som
Italien får ge ut under 2004. Till följd härav måste tabellen i artikel 1 i beslut ECB/2003/15 ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har sedan den 1 januari
1999 ensamrätt att godkänna den mängd euromynt som
får ges ut av de medlemsstater som har infört euron
(nedan kallade ”deltagande medlemsstater”).

(2)

Baserat på de beräkningar av efterfrågan på euromynt
under 2004 som de deltagande medlemsstaterna lämnat
in till ECB, godkände ECB genom beslut ECB/2003/15 av
den 28 november 2003 om godkännande av den mängd
mynt som skall ges ut 2003 (1) den totala mängd euromynt som skall sättas i omlopp, samt samlarmynt i euro
som inte är avsedda att sättas i omlopp under 2004.

(3)

Eftersom efterfrågan på euromynt under 2004 varit
högre än väntat och eftersom ekonomin utvecklats på
ett oväntat sätt, har hittills en av de deltagande medlemsstaternas beräkningar som låg till grund för beslut
ECB/2003/15 inte varit tillräckligt exakta. Till följd av
detta måste denna deltagande medlemsstat nu få ECB:s
godkännande att ge ut ytterligare euromynt under 2004.

Artikel 1
Tabellen i artikel 1 i beslut ECB/2003/15 skall ersättas med
följande:
(miljoner EUR)
Utgivning under 2004 av mynt som skall sättas i
omlopp och utgivning av samlarmynt
(ej avsedda att sättas i omlopp)

”Belgien
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Österrike
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
Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 juli 2004.

(4)

Den 1 juni 2004 ansökte det italienska finansministeriet
hos ECB om att Italien under 2004 skall få ge ut ytterligare 200 miljoner EUR i euromynt som skall sättas i
omlopp.

(1) Europeiska centralbankens beslut 2003/860/EG av den 28 november
2003 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2004
(ECB/2003/15) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 57).
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