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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/2444
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania
wielkości emisji monet euro (EBC/2017/41)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 2,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
jego art. 12 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43) (1) ustanawia ramy proceduralne
dotyczące zatwierdzania wielkości emisji monet euro.

(2)

Rada Prezesów uważa, że – w sytuacji, w której nie jest wymagana modyfikacja wnioskowanej wielkości emisji
monet – uprawnienie do przyjmowania decyzji dotyczących zatwierdzania doraźnych i rocznych wniosków
o zatwierdzenie wielkości emisji monet składanych przez państwa członkowskie, których walutą jest euro,
powinno być przekazane Zarządowi.

(3)

Jeżeli Zarząd uzna, że wielkość emisji monet wnioskowana przez jedno lub większą liczbę państw członkowskich,
których walutą jest euro, powinna zostać zmodyfikowana, przedkłada odpowiednią propozycję wraz z uzasad
nieniem niezbędnych modyfikacji Radzie Prezesów, która zachowuje uprawnienie do podjęcia decyzji w takiej
sytuacji.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9.
Jeżeli Zarząd ustali, że roczne wnioski o zgodę nie wymagają modyfikacji rocznej wielkości emisji monet
wnioskowanej przez poszczególne państwa członkowskie strefy euro, przyjmuje decyzję w sprawie zgody
dotyczącej wielkości emisji monet w strefie euro przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok,
którego dotyczą wnioski o zgodę.”;
b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Jeżeli Zarząd ustali, że wielkość emisji monet wnioskowana przez jedno lub większą liczbę państw
członkowskich strefy euro wymaga modyfikacji, po zasięgnięciu opinii danego państwa członkowskiego
przedkłada propozycję wyjaśniającą niezbędne modyfikacje wraz z uzasadnieniem Radzie Prezesów. W takich
przypadkach Rada Prezesów bez zbędnej zwłoki przyjmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia rocznej
wielkości emisji monet w strefie euro.”;
2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.
Jeżeli Zarząd ustali, że dodatkowa wielkość emisji monet wnioskowana przez państwo członkowskie strefy
euro zgodnie z ust. 5 nie wymaga modyfikacji, bez zbędnej zwłoki przyjmuje indywidualną decyzję
w przedmiocie doraźnego wniosku o zgodę.”;
(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących
zatwierdzania wielkości emisji monet euro (EBC/2015/43) (Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 123).
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b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8.
Jeżeli Zarząd ustali, że dodatkowa wielkość emisji monet wnioskowana przez państwo członkowskie strefy
euro wymaga modyfikacji, przedkłada propozycję wyjaśniającą niezbędne modyfikacje wraz z uzasadnieniem
Radzie Prezesów. W takich przypadkach Rada Prezesów bez zbędnej zwłoki przyjmuje indywidualną decyzję
w przedmiocie doraźnego wniosku o zgodę.”.
Artykuł 2
Skuteczność
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich strefy euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 8 grudnia 2017 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

