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BESLUIT (EU) 2017/2444 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 8 december 2017
tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring
van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2017/41)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 12.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/43) (1) voert voorschriften in met betrekking
tot het procedure kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang.

(2)

De Raad van bestuur is van mening dat de bevoegdheid tot goedkeuring van besluiten inzake door de eurogebied
lidstaten ingediende jaarlijkse en ad-hocverzoeken voor wat betreft de muntenuitgifteomvang, moet worden
gedelegeerd aan de directie indien geen wijziging van de verzochte muntenuitgifteomvang niet is vereist.

(3)

Indien de directie van mening is dat de door één of meer eurogebiedlidstaten verzochte muntenuitgifteomvang
moet worden gewijzigd, dan moet zij ter toelichting van de vereiste wijzigingen een onderbouwd voorstel
indienen bij de Raad van bestuur, en de Raad van bestuur moet bevoegd blijven voor de goedkeuring van een
besluit.

(4)

Derhalve moet Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd,
a) lid 9 wordt vervangen door:
„9.
Indien de directie vaststelt dat de jaarlijkse goedkeuringsverzoeken geen wijziging vereisen van de door elke
eurogebiedlidstaat verzochte muntenuitgifteomvang, stelt de Raad van bestuur voor het einde van het kalenderjaar
dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de goedkeuringsverzoeken worden ingediend, een besluit vast betreffende de
goedkeuring van de jaarlijkse muntenuitgifteomvang voor het eurogebied.”;
b) het volgende lid 10 wordt toegevoegd:
„10. Indien de directie vaststelt dat de door één of meerdere eurogebiedlidstaten verzochte muntenuitgifte
omvang wijziging vereist, dient de directie na raadpleging van de betrokken lidstaat een onderbouwd voorstel tot
uitleg van de vereiste wijzigingen in bij de Raad van bestuur. In dergelijke gevallen stelt de Raad van bestuur
onverwijld het besluit vast tot goedkeuring van de jaarlijkse muntenuitgifteomvang voor het eurogebied.”.
2) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 7 wordt vervangen door:
„7.
Indien de directie vaststelt dat de krachtens lid 5 door een eurogebiedlidstaat verzochte aanvullende
muntenuitgifteomvang geen wijziging vereist, stelt de Raad van bestuur onverwijld een afzonderlijk besluit vast
aangaande het ad-hocgoedkeuringsverzoek vast.”;
(1) Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring
van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43) (PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123).
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b) het volgende lid 8 wordt toegevoegd:
„8.
Indien de directie vaststelt dat de door een eurogebiedlidstaat verzochte aanvullende muntenuitgifteomvang
wijziging vereist, dient de directie een onderbouwd voorstel tot uitleg van de vereiste wijzigingen in bij de Raad
van bestuur. In dergelijke gevallen stelt de Raad van bestuur onverwijld een afzonderlijk besluit aangaande het adhocgoedkeuringsverzoek vast.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van notificatie aan de geadresseerden.
Het besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit besluit is gericht tot de eurogebiedlidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 8 december 2017.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

