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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/2444
z 8. decembra 2017,
ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie
euromincí (ECB/2017/41)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 121,
keďže:
(1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) (1) stanovuje pravidlá týkajúce sa
procesného rámca pre schvaľovanie objemu emisie mincí.

(2)

Rada guvernérov zastáva názor, že právomoc prijímať rozhodnutia o ročných žiadostiach a o osobitných
žiadostiach o schválenie objemu emisie mincí, ktoré predkladajú členské štáty, ktorých menou je euro, by sa mala
delegovať na Výkonnú radu, ak nie je potrebná úprava požadovaného objemu emisie mincí.

(3)

Ak Výkonná rada dospeje k záveru, že objem emisie mincí požadovaný jedným alebo viacerými členskými
štátmi, ktorých menou je euro, je potrebné upraviť, mala by Rade guvernérov predložiť odôvodnený návrh,
v ktorom vysvetlí potrebné úpravy a Rada guvernérov by mala naďalej zostať príslušná pre prijatie rozhodnutia.

(4)

Preto by sa malo rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny
Rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) sa mení takto:
1. Článok 2 sa mení takto:
a) odsek 9 sa nahrádza takto:
„9.
Ak Výkonná rada dospeje k záveru, že nie je potrebná úprava objemu emisie mincí požadovaného
členskými štátmi eurozóny v ročných žiadostiach o schválenie, prijme rozhodnutie o schválení objemu emisie
mincí pre eurozónu pre daný rok pred koncom kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, pre ktorý boli podané
žiadosti o schválenie.“; a
b) vkladá sa tento odsek 10:
„10. Ak Výkonná rada dospeje k záveru, že objem emisie mincí požadovaný jedným alebo viacerými
žiadajúcimi členskými štátmi eurozóny je potrebné upraviť, predloží Rade guvernérov po porade s dotknutým
členským štátom odôvodnený návrh, v ktorom vysvetlí potrebné úpravy. V takýchto prípadoch Rada guvernérov
prijme bez zbytočného odkladu rozhodnutie o schválení objemu emisie mincí pre eurozónu pre daný rok.“;
2. Článok 3 sa mení takto:
a) odsek 7 sa nahrádza takto:
„7.
Ak Výkonná rada dospeje k záveru, že nie je potrebná úprava dodatočného objemu emisie mincí
požadovaného členským štátom eurozóny podľa odseku 5, prijme bez zbytočného odkladu samostatné
rozhodnutie o osobitnej žiadosti o schválenie.“; a
(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie
euromincí (ECB/2015/43) (Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2015, s. 123).
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b) vkladá sa tento odsek 8:
„8.
Ak Výkonná rada dospeje k záveru, že dodatočný objem emisie mincí požadovaný členským štátom
eurozóny je potrebné upraviť, predloží Rade guvernérov odôvodnený návrh, v ktorom vysvetlí potrebné úpravy.
V takýchto prípadoch Rada guvernérov prijme bez zbytočného odkladu samostatné rozhodnutie o osobitnej
žiadosti o schválenie.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.
Uplatňuje sa od 1. januára 2018.
Článok 3
Adresáti
Toto rozhodnutie je určené členským štátom eurozóny.

Vo Frankfurte nad Mohanom 8. decembra 2017
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

