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НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 18 март 2011 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти
(ЕЦБ/2011/3)
(2011/206/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

Изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18
Насоки ЕЦБ/2004/18 се изменят, както следва:
а) Член 1, параграф 12 се заменя със следния текст:

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
16 от него,

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

(4)

Съгласно член 21 от Насоки ЕЦБ/2004/18 от
16 септември 2004 г. за възлагане на поръчка за евро
банкноти (1) Управителният съвет преразглежда Насоки
ЕЦБ/2004/18 в началото на 2008 г. и на всеки две
години след това.

Член 2, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2004/18 посочва, че
единната тръжна процедура на Евросистемата (ЕТПЕ)
започва най-късно на 1 януари 2012 г. Предпоставките,
на които се базира началната дата на ЕТПЕ, сe измениха;
поради това е необходимо да се промени член 2 от
Насоки ЕЦБ/2004/18, за да се отрази новата начална
дата на ЕТПЕ.

Предвижданата начална дата на ЕТПЕ може да бъде
изменена с решение на Управителния съвет, в рамките
на преразглеждане на Насоки ЕЦБ/2004/18, поспециално, ако повече от половината от националните
централни банки (НЦБ), представляващи повече от поло
вината от необходимостта на Евросистемата за отпечатване
на банкноти, изберат да не участват в ЕТПЕ.

С оглед на измененията в предвижданата начална дата на
ЕТПЕ се налага изменение и на определението на
преходния период,

(1) ОВ L 320, 21.10.2004 г., стр. 21.

„12. „преходен период“ означава периода, който започва найрано на 1 януари 2008 г. или на дата, определена след
това от Управителния съвет, след като същият установи,
действайки по предложение от Изпълнителния съвет, че
отпечатването на най-малко половината от необходимото
общо годишно количество евробанкноти за отпечатване
на Евросистемата ще бъде възложено чрез търг и че наймалко половината от всички НЦБ ще проведат търг за
отпечатване на възложените им евробанкноти.
Преходният период изтича най-късно в деня преди
началната дата на единната тръжна процедура на Евро
системата, определена в член 2, параграф 1.“
б) Член 2, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Единната тръжна процедура на Евросистемата започва
най-късно на 1 януари 2014 г., освен ако Управителният
съвет вземе решение за друга дата.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящите насоки влизат в сила два дни след тяхното
приемане.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от
Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 март 2011 година.
За Управителния Съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

