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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 22 декември 2010 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2009/25 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират
през 2010 г.
(ЕЦБ/2010/32)
(2010/813/ЕС)
„(в милиони евро)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното
право от 1 януари 1999 г. да одобрява обема на
монетите, емитирани от държавите-членки, чиято
парична единица е еврото (наричани по-долу „участ
ващите държави-членки“).
Въз основа на прогнозите за търсене на монети през
2010 г., предоставени от участващите държави-членки
на ЕЦБ, ЕЦБ одобри общия обем на монети, предназ
начени за обращение, и на нумизматични монети, непред
назначени за обращение, през 2010 г. с Решение
ЕЦБ/2009/25 от 10 декември 2009 г. за одобряване на
обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (1)
На 26 ноември 2010 г. Министерството на финансите на
Белгия поиска обема на евромонети, които Белгия може
да емитира през 2010 г., да бъде увеличен с 20 милиона
евро, за да може да се отговори на неочакваното търсене
на монети и ЕЦБ одобри това искане. Поради това е
необходимо да се замени таблицата в член 1 от
Решение ЕЦБ/2009/25,

Емисия монети, предназначени за обращение, и
емисия нумизматични монети (непредназначени за
обращение) през 2010 г.

Белгия

125,2

Германия

668,0

Ирландия

43,0

Гърция

55,0

Испания

210,0

Франция

290,0

Италия

283,0

Кипър

18,1

Люксембург

40,0

Малта

10,5

Нидерландия

54,0

Австрия

306,0

Португалия

50,0

Словения

30,0

Словакия

62,0

Финландия

60,0“

Член 2
Адресати на настоящото решение са участващите държавичленки.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Съставено във Франкфурт на Майн на 22 декември 2010 година.
Член 1
Таблицата в член 1 от Решение ЕЦБ/2009/25 се заменя със
следната таблица:

(1) ОВ L 7, 12.1.2010 г., стр. 21.
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