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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/2444 HATÁROZATA
(2017. december 8.)
az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló
(EU) 2015/2332 határozat módosításáról (EKB/2017/41)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikkére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2332 határozat (EKB/2015/43) (1) az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére
vonatkozó eljárási kerethez kapcsolódó szabályokat határoz meg.

(2)

A Kormányzótanács véleménye szerint az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, által benyújtott, az
érmekibocsátás mennyiségének engedélyezése iránti éves, valamint eseti kérelmekre vonatkozó határozathozatali
hatáskört az Igazgatóságra kell ruházni azokban az esetekben, amikor nincs szükség az érmekibocsátás kért
mennyiségének módosítására.

(3)

Amennyiben az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy módosítani kell az érmekibocsátás egy vagy több olyan tagállam,
amelynek a pénzneme az euro, által kért mennyiségét, az Igazgatóságnak a szükséges módosításokat bemutató,
indokolással ellátott javaslatot kell benyújtania a Kormányzótanácshoz, és a határozat meghozatalára továbbra is
a Kormányzótanácsnak kell hatáskörrel rendelkeznie.

(4)

Ezért az (EU) 2015/2332 határozatot (EKB/2015/43) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítások
Az (EU) 2015/2332 határozat (EKB/2015/43) a következőképpen módosul:
1. A 2. cikk a következőképpen módosul:
a) a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(9) Amennyiben az Igazgatóság megállapítja, hogy az évenkénti engedélyezés iránti kérelmek nem teszik
szükségessé az érmekibocsátás egyes euroövezeti tagállamok által kért éves mennyiségének módosítását, az
Igazgatóság az engedélyezés iránti kérelmek tárgyát képező évet megelőző naptári év vége előtt határozatot hoz az
euroövezetre vonatkozóan az érmekibocsátás éves mennyiségének engedélyezéséről.”
b) a szöveg a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10)
Amennyiben az Igazgatóság megállapítja, hogy az érmekibocsátás egy vagy több kérelmező euroövezeti
tagállam által kért mennyiségének módosítására van szükség, az Igazgatóság az érintett tagállammal való
konzultációt követően a szükséges módosításokat bemutató, indokolással ellátott javaslatot terjeszt a Kormányzó
tanács elé. Az ilyen esetekben a Kormányzótanács indokolatlan késedelem nélkül határozatot hoz az euroövezetre
vonatkozóan az érmekibocsátás éves mennyiségének engedélyezéséről.”
2. A 3. cikk a következőképpen módosul:
a) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(7) Amennyiben az Igazgatóság megállapítja, hogy az érmekibocsátás valamely euroövezeti tagállam által az
(5) bekezdés alapján kért további mennyisége nem tesz szükségessé módosítást, az Igazgatóság indokolatlan
késedelem nélkül egyedi határozatot hoz az eseti engedélyezés iránti kérelemről.”
(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/2332 határozata (2015. december 4.) az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére
vonatkozó eljárási keretről (EKB/2015/43) (HL L 328., 2015.12.12., 123. o.).
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b) a szöveg a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az Igazgatóság megállapítja, hogy az érmekibocsátás valamely euroövezeti tagállam által kért
további mennyiségének módosítására van szükség, az Igazgatóság a szükséges módosításokat bemutató,
indokolással ellátott javaslatot terjeszt a Kormányzótanács elé. Az ilyen esetekben a Kormányzótanács
indokolatlan késedelem nélkül egyedi határozatot hoz az eseti engedélyezés iránti kérelemről.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
3. cikk
Címzettek
Ennek a határoznak az euroövezeti tagállamok a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. december 8-án.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

