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»(millioner EUR)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den
1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af udste
delse af mønter for de medlemsstater, hvis valuta er
euroen (herefter de »deltagende medlemsstater«).
På grundlag af de skøn for efterspørgslen efter euro
mønter i 2010, som de deltagende medlemsstater fore
lagde ECB, godkendte ECB det samlede omfang af euro
mønter bestemt til at sættes i omløb og euromønter til
samlerbrug ikke bestemt til at sættes i omløb for 2010,
ved afgørelse ECB/2009/25 af 10. december 2009 om
godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010 (1).
Det belgiske finansministerium anmodede den
26. november 2010 om, at omfanget af euromønter,
som Belgien kan udstede i 2010 blev forøget med
20 mio. EUR, for således at gøre det muligt at imøde
komme en uventet efterspørgsel efter mønter, og ECB
har godkendt denne anmodning. Som følge heraf skal
tabellen i artikel 1 i afgørelse ECB/2009/25 erstattes af
nedenstående tabel —

Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb
og udstedelse af mønter til samlerbrug (ikke
bestemt til at sættes i omløb) i 2010

Belgien

125,2

Tyskland

668,0

Irland

43,0

Grækenland

55,0

Spanien

210,0

Frankrig

290,0

Italien

283,0

Cypern

18,1

Luxembourg

40,0

Malta

10,5

Holland

54,0

Østrig

306,0

Portugal

50,0

Slovenien

30,0

Slovakiet

62,0

Finland

60,0«

Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til de deltagende medlemsstater.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 22. december 2010.
Artikel 1
Tabellen i afgørelse ECB/2009/25, artikel 1, erstattes af neden
stående tabel:

(1) EUT L 7 af 12.1.2010, s. 21.
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