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SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 18. ožujka 2011.
o izmjeni Smjernice ESB/2004/18 o nabavi euronovčanica
(ESB/2011/3)
(2011/206/EU)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a
posebno njegov članak 128. stavak 1.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 16.,
budući da:
(1)

U skladu s člankom 21. Smjernice ESB/2004/18 od
16. rujna 2004. o nabavi euronovčanica (1), Upravno
vijeće preispitat će Smjernicu ESB/2004/18 početkom
2008. i svake dvije godine nakon toga.

(2)

Članak 2. stavak 1. Smjernice ESB/2004/18 navodi da će
jedinstveni postupak nadmetanja Eurosustava (SETP)
započeti najkasnije 1. siječnja 2012. Pretpostavke na
kojima je temeljen datum početka SETP-a su se promije
nile; stoga je potrebno izmijeniti članak 2. Smjernice
ESB/2004/18 u skladu s novim datumom početka
SETP-a.

(3)

(4)

Upravno vijeće može odlučiti o promjeni očekivanog
dana početka SETP-a u kontekstu revidiranja Smjernice
ESB/2004/18, a posebno kada više od polovice nacio
nalnih središnjih banaka (NSB) koje predstavljaju više
od polovice ukupne potrebe za tiskanjem novčanica
odluče da neće sudjelovati u SETP-u.
U pogledu izmjene očekivanog datum početka SETP-a
također je potrebna izmjena definicije prijelaznog
razdoblja,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjena Smjernice ESB/2004/18
Smjernica ESB/2004/18 mijenja se kako slijedi:

(1) SL L 320, 21.10.2004., str. 21.

1. Članak 1. stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:
„12. ‚prijelazno razdoblje’ znači razdoblje koje započinje
najranije 1. siječnja 2008. ili na neki kasniji dan koji
određuje Upravno vijeće nakon što je na prijedlog
Izvršnog odbora utvrdilo da će proizvodnja barem
polovice od ukupne godišnje potrebe Eurosustava za
proizvodnjom euronovčanica biti dodijeljena putem
natječaja i da će barem polovica svih nacionalnih
središnjih banaka dodijeliti izradu njima raspoređenih
euronovčanica na natječaju. Prijelazno razdoblje zavr
šava najkasnije na dan prije dana početka jedinstvenog
postupka nadmetanja Eurosustava utvrđenog u
članku 2. stavku 1.”
2. Članak 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1.
Jedinstveni postupak nadmetanja Eurosustava zapo
činje najkasnije 1. siječnja 2014., osim ako Upravno vijeće
ne odluči o drugom datumu početka.”
Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Smjernica stupa na snagu dva dana od dana donošenja.
Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosu
stava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 18. ožujka 2011.
Za Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
Jean Claude TRICHET

