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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2014. december 11.)
a 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről
(EKB/2014/53)
(2014/937/EU)
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) és 140. cikke (2) bekezdé
sére,
tekintettel az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/509/EU tanácsi
határozatra (1), és különösen annak 1. cikkére,
mivel:
(1)

1999. január 1-jétől kizárólag az Európai Központi Bank (EKB) jogosult az azon tagállamokban kibocsátott érmék
mennyiségének engedélyezésére, amelyek pénzneme az euro.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében foglalt, Litvániára vonatkozó eltérés 2015. január 1-jei hatállyal
megszűnik.

(3)

Az a 18 tagállam, amelyek pénzneme az euro, valamint Litvánia benyújtotta engedélyezésre az EKB-hoz a 2015ben kibocsátandó euroérmék becsült mennyiségét az előrejelzési módszerrel kapcsolatos magyarázó megjegyzé
sekkel együtt.

(4)

Mivel a tagállamok euroérmék kibocsátására vonatkozó jogosultsága az EKB-nak a kibocsátandó mennyiségre
vonatkozó engedélyének függvénye, az EKB által jóváhagyott mennyiség nem növelhető meg a tagállamok által az
EKB előzetes engedélye nélkül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2015-ben kibocsátandó euroérmék mennyiségének engedélyezése
Az EKB engedélyezi az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro által 2015-ben kibocsátandó euroérmék mennyi
ségét az alábbi táblázatban meghatározottak szerint:
(millió euro)
A forgalomba hozatalra szánt érmék és a gyűjtőknek szánt (forgalomba hozatalra nem szánt)
érmék kibocsátása 2015-ben

Belgium
Németország

0,8
529,0

Észtország

10,3

Írország

39,0

Görögország

13,3

Spanyolország

301,4

Franciaország

230,0

(1) HL L 228., 2014.7.31., 29. o.
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(millió euro)

A forgalomba hozatalra szánt érmék és a gyűjtőknek szánt (forgalomba hozatalra nem szánt)
érmék kibocsátása 2015-ben

Olaszország

41,5

Ciprus

10,0

Litvánia

120,7

Luxemburg

45,0

Málta

8,7

Hollandia

52,5

Lettország

30,6

Ausztria

248,0

Portugália

30,0

Szlovénia

13,0

Szlovákia

13,4

Finnország

60,0

2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.
3. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak azon tagállamok a címzettjei, amelyek pénzneme az euro, valamint Litvánia.

Kelt Frankfurt am Main-ban, 2014. december 11-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

