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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/2444
av den 8 december 2017
om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som
ska ges ut (ECB/2017/41)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.2, och
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) (1) införs regler om förfarandet för att
godkänna den mängd mynt som ska ges.

(2)

ECB-rådet anser att befogenheten att anta beslut om godkännande av årliga och ad-hoc ansökningar avseende den
mängd mynt som får ges ut som medlemsstater som har euron som valuta ställer, bör delegeras till direktionen
i sådana fall då den mängd mynt som ska ges inte förändras.

(3)

Om ECB:s direktion anser att den mängd mynt som en eller flera medlemsstater som har euron som valuta
ansöker om att få ge ut behöver ändras, bör direktionen lämna ett motiverat förslag som förklarar de nödvändiga
ändringarna till ECB-rådet, och ECB-rådet bör även fortsättningsvis vara behörigt att anta ett beslut.

(4)

Beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Beslut (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 9 ska ersättas med följande:
”9.
Om ECB:s direktion konstaterar att de årliga ansökningarna om godkännande inte nödvändiggör någon
förändring av den mängd mynt som var och en av euroområdets medlemsstater har begärt att få ge ut, ska ECB:s
direktion anta ett beslut om godkännande av den årliga mängd mynt som får ges i euroområdet före utgången av
det kalenderår som föregår det år för vilket godkännandet söks.”
b) Följande punkt 10 ska läggas till:
”10. Om ECB:s direktion konstaterar att den mängd mynt som en eller flera av euroområdets medlemsstater
har begärt att få ge ut behöver ändras ska direktionen, efter samråd med de berörda medlemsstaterna, lämna ett
motiverat förslag som förklarar de nödvändiga ändringarna till ECB-rådet. I sådana fall ska ECB-rådet utan onödigt
dröjsmål anta beslutet om godkännande av den årliga mängd mynt som får ges i euroområdet.”
2. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7.
Om ECB:s direktion konstaterar att den extra mängden mynt som en av euroområdets medlemsstater begär
att få ge ut enligt punkt 5 inte nödvändiggör någon ändring, ska ECB:s direktion utan onödigt dröjsmål anta ett
individuellt beslut avseende ad-hoc ansökan.”
(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som
ska ges ut (ECB/2015/43) (EUT L 328, 12.12.2015, s. 123).
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b) Följande punkt 8 ska läggas till:
”8.
Om ECB:s direktion konstaterar att den extra mängd mynt som en av euroområdets medlemsstater har
begärt att få ge ut nödvändiggör en ändring, ska den lämna ett motiverat förslag som förklarar de nödvändiga
ändringarna till ECB-rådet. I sådana fall ska ECB-rådet utan onödigt dröjsmål anta ett individuellt beslut avseende
en ad-hoc ansökan.”
Artikel 2
Verkan
Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.
Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
Artikel 3
Adressater
Detta beslut riktar sig till euroområdets medlemsstater.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 8 december 2017.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

