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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 22ας Δεκεμβρίου 2010
για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2009/25 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που
πρόκειται να εκδοθούν το 2010
(ΕΚΤ/2010/32)
(2010/813/ΕΕ)
«(εκατ. EUR)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά
πεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την
ποσότητα των κερμάτων που εκδίδουν τα κράτη μέλη με
νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «συμμετέχοντα κράτη μέλη»).
Με βάση τις εκτιμήσεις όσον αφορά τη ζήτηση κερμάτων
ευρώ το 2010 που υπέβαλαν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη
στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ ενέκρινε τη συνολική ποσότητα των κερ
μάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία και των συλ
λεκτικών κερμάτων ευρώ που δεν προορίζονται για κυκλο
φορία το 2010 με την απόφαση ΕΚΤ/2009/25, της 10ης
Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας
των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2010 (1).
Στις 26 Νοεμβρίου 2010 το Υπουργείο Οικονομικών του
Βελγίου υπέβαλε αίτημα να αυξηθεί κατά 20 εκατ. ευρώ η
ποσότητα των κερμάτων ευρώ που επιτρέπεται να εκδώσει το
2010, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε απρόβλε
πτη ζήτηση κερμάτων και η ΕΚΤ ενέκρινε το εν λόγω αίτημα.
Συνεπώς, ο πίνακας του άρθρου 1 της απόφασης
ΕΚΤ/2009/25 πρέπει να αντικατασταθεί,

Έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία
και έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (τα οποία δεν
προορίζονται για κυκλοφορία) το 2010

Βέλγιο

125,2

Γερμανία

668,0

Ιρλανδία

43,0

Ελλάδα

55,0

Ισπανία

210,0

Γαλλία

290,0

Ιταλία

283,0

Κύπρος

18,1

Λουξεμβούργο

40,0

Μάλτα

10,5

Κάτω Χώρες

54,0

Αυστρία

306,0

Πορτογαλία

50,0

Σλοβενία

30,0

Σλοβακία

62,0

Φινλανδία

60,0»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Φρανκφούρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010.
Άρθρο 1
Ο πίνακας του άρθρου 1 της απόφασης ΕΚΤ/2009/25 αντικαθί
σταται από τον ακόλουθο πίνακα:

(1) ΕΕ L 7 της 12.1.2010, σ. 21.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

