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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/2330 HATÁROZATA
(2015. december 4.)
a 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló EKB/2014/53 határozat
módosításáról (EKB/2015/41)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,
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)

Az euroérmék iránti 2015. évi szükségletre vonatkozó azon becslés alapján, amelyet azon tagállamok, amelyek
pénzneme az euro nyújtottak be az EKB részére, az EKB jóváhagyta a 2015-ben forgalomba hozatalra szánt
euroérmék és a gyűjtőknek szánt (forgalomba hozatalra nem szánt) euroérmék teljes mennyiségét az
EKB/2014/53 határozatban (1).

(3)

2015. október 1-jén a görög Pénzügyminiszérium arra vonatkozó kérelmet terjesztett elő, hogy az azon
euorérmék mennyisége, amelynek kibocsátására 2015-ben Görögország jogosult, 13,3 millió EUR-ról 52,7 millió
EUR-ra növekedjen az érmék iránti igény váratlan megemelkedésének való megfelelés érdekében.

(4)

Az EKB jóváhagyja a Görögország által 2015-ben kibocsátható, forgalomba hozatalra szánt euróérmék mennyi
ségének növelése iránti, fent említett kérelmet.

(5)

2015. október 2-án a belga Pénzügyminiszérium arra vonatkozó kérelmet terjesztett elő, hogy az azon
euorérmék mennyisége, amelynek kibocsátására 2015-ben Belgium jogosult, 0,8 millió EUR-ról 65,8 millió
EUR-ra növekedjen az érmék iránti igény váratlan megemelkedésének való megfelelés érdekében.

(6)

Az EKB jóváhagyja a Belgium által 2015-ben kibocsátható, forgalomba hozatalra szánt euróérmék mennyiségének
növelése iránti, fent említett kérelmet.

(7)

Az EKB/2014/53 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2014/53 határozat 1. cikkében foglalt táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„(millió euro)
A forgalomba hozatalra szánt érmék és a gyűjtőknek szánt
(forgalomba hozatalra nem szánt) érmék kibocsátása 2015-ben

Belgium

65,8

Németország

529,0

Észtország

10,3

Írország

39,0

Görögország

52,7

Spanyolország

301,4

Franciaország

230,0

(1) A 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2014/53 (2014. december 11.) határozat (HL L 365.,
2014.12.19., 163. 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.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 4-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

