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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2444
ze dne 8. prosince 2017,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise
euromincí (ECB/2017/41)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1 tohoto
statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) (1) stanoví pravidla týkající se procesního
rámce pro schvalování objemu emise mincí.

(2)

Rada guvernérů má za to, že pravomoc přijímat rozhodnutí o ročních žádostech a žádostech ad hoc o schválení
objemu emise mincí, které předloží členské státy, jejichž měnou je euro, by měla být přenesena na Výkonnou
radu, pokud není zapotřebí změnit požadovaný objem emise mincí.

(3)

Má-li Výkonná rada za to, že objem emise mincí požadovaný jedním nebo více členskými státy, jejichž měnou je
euro, je třeba změnit, měla by Radě guvernérů předložit odůvodněný návrh, v němž vysvětlí potřebné změny,
a přijetí rozhodnutí by mělo zůstat v pravomoci Rady guvernérů.

(4)

Rozhodnutí (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) se mění takto:
1) Článek 2 se mění takto:
a) odstavec 9 se nahrazuje tímto:
„9.
Pokud Výkonná rada usoudí, že objem emise mincí, který jednotlivé členské státy eurozóny v roční žádosti
o schválení požadují, není zapotřebí změnit, přijme rozhodnutí o schválení ročního objemu emise mincí
v eurozóně před koncem kalendářního roku, který předchází roku, pro který byly žádosti o schválení podány.“; a
b) doplňuje se nový odstavec 10, který zní:
„10. Pokud Výkonná rada usoudí, že objem emise mincí požadovaný jedním nebo více žádajícími členskými
státy eurozóny je třeba změnit, předloží Radě guvernérů po konzultaci s dotčeným členským státem odůvodněný
návrh, v němž vysvětlí potřebné změny. V těchto případech Rada guvernérů přijme rozhodnutí o schválení
ročního objemu emise mincí v eurozóně bez zbytečného odkladu.“;
2) Článek 3 se mění takto:
a) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.
Pokud Výkonná rada usoudí, že dodatečný objem emise mincí požadovaný členským státem eurozóny
podle odstavce 5 není třeba změnit, přijme bez zbytečného odkladu individuální rozhodnutí o žádosti o schválení
ad hoc.“; a
(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise
euromincí (ECB/2015/43) (Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 123).
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b) doplňuje se nový odstavec 8, který zní:
„8.
Pokud Výkonná rada usoudí, že je třeba dodatečný objem emise mincí požadovaný členským státem
eurozóny změnit, předloží Radě guvernérů odůvodněný návrh, v němž vysvětlí potřebné změny. V těchto
případech Rada guvernérů přijme individuální rozhodnutí o žádosti o schválení ad hoc bez zbytečného odkladu.“
Článek 2
Nabytí účinku
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.
Použije se ode dne 1. ledna 2018.
Článek 3
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům eurozóny.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 8. prosince 2017.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

