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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2013 m. gruodžio 18 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo
(ECB/2013/49)
(2014/54/ES)
todėl Gairės ECB/2004/18 turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistos,

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(5)

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
128 straipsnio 1 dalį,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

2004 m. rugsėjo 16 d. Gairių ECB/2004/18 dėl eurų
banknotų pirkimo (1) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad viena Eurosistemos pirkimo procedūra (single Euro
system tender procedure, SETP) turėjo būti pradėta ne vėliau
kaip 2012 m. sausio 1 d.;
Gairių ECB/2004/18 2 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies
pakeista 2011 m. kovo 18 d. Gairėmis ECB/2011/3,
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl
eurų banknotų pirkimo (2), ir kuriose nustatyta, kad
SETP pradedama ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.,
nebent Valdančioji taryba priima sprendimą dėl kitos
pradžios datos;
pagal Gairių ECB/2004/18 21 straipsnį Valdančioji taryba
peržiūri Gaires ECB/2004/18 2008 m. pradžioje, o
paskui kas dvejus metus;
Valdančioji taryba, vykdydama naujausią Gairių
ECB/2004/18 peržiūrą, nusprendė nustatyti vėlesnę
SETP pradžios datą, nes pasikeitė numatytos SETP
pradžios datos nustatymo prielaidos;

(1) OL L 320, 2004 10 21, p. 21.
(2) OL L 86, 2011 4 1, p. 77.

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Gairių ECB/2004/18 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Viena Eurosistemos pirkimo procedūra pradedama
Valdančiosios tarybos sprendimu nustatytą dieną.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių
narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams
bankams.
3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacio
naliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gruodžio 18 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Mario DRAGHI

