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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/2444
z dne 8. decembra 2017
o spremembi Sklepa (EU) 2015/2332 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje
eurokovancev (ECB/2017/41)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(2) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) (1) vzpostavlja pravila o postopkovnem okviru
za odobritev obsega izdaje kovancev.

(2)

Svet ECB meni, da bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje odločitev o letnih in izrednih zahtevah za odobritev
obsega izdaje kovancev, ki jih predložijo države članice, katerih valuta je euro, kadar ni treba spremeniti
zahtevanega obsega izdaje kovancev, prenesti na Izvršilni odbor.

(3)

V primeru, ko Izvršilni odbor meni, da je treba spremeniti obseg izdaje kovancev, ki ga zahteva ena ali več držav
članic, katerih valuta je euro, bi moral Svetu ECB predložiti obrazložen predlog, v katerem pojasni potrebne
spremembe, Svet ECB pa bi moral ostati pristojen za sprejetje odločitve.

(4)

Zato je treba Sklep (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe
Sklep (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) se spremeni:
1. člen 2 se spremeni:
(a) odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:
„9.
V primeru, ko Izvršilni odbor ugotovi, da ni treba spremeniti letnega obsega izdaje kovancev, ki ga
zahtevajo države članice euroobmočja v letnih zahtevah za odobritev, sprejme odločitev o odobritvi letnega
obsega izdaje kovancev za euroobmočje pred koncem koledarskega leta pred letom, za katero se predložijo
zahteve za odobritev.“; in
(b) doda se naslednji odstavek 10:
„10. V primeru, ko Izvršilni odbor ugotovi, da je treba spremeniti obseg izdaje kovancev, ki ga zahteva ena ali
več držav članic euroobmočja, ki zahtevajo odobritev, po posvetovanju z zadevno državo članico Svetu ECB
predloži obrazložen predlog, v katerem pojasni potrebne spremembe. V takih primerih Svet ECB brez odlašanja
sprejme odločitev o odobritvi letnega obsega izdaje kovancev za euroobmočje.“;
2. člen 3 se spremeni:
(a) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
„7.
V primeru, ko Izvršilni odbor ugotovi, da ni treba spremeniti dodatnega obsega izdaje kovancev, ki ga
zahteva država članica euroobmočja v skladu z odstavkom 5, Izvršilni odbor brez odlašanja sprejme posamično
odločitev o izredni zahtevi za odobritev.“; in
(1) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje
eurokovancev (ECB/2015/43) (UL L 328, 12.12.2015, str. 123).
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(b) doda se naslednji odstavek 8:
„8.
V primeru, ko Izvršilni odbor ugotovi, da je treba spremeniti dodatni obseg izdaje kovancev, ki ga zahteva
država članica euroobmočja, Svetu ECB predloži obrazložen predlog, v katerem pojasni potrebne spremembe.
V takih primerih Svet ECB brez odlašanja sprejme posamično odločitev o izredni zahtevi za odobritev.“
Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.
Uporablja se od 1. januarja 2018.
Člen 3
Naslovniki
Ta sklep je naslovljen na države članice euroobmočja.

V Frankfurtu na Majni, 8. decembra 2017
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

