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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 18. marts 2011
om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler
(ECB/2011/3)
(2011/206/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 16,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

I henhold til artikel 21 i retningslinje ECB/2004/18 af
16. september 2004 om offentlig udbud vedrørende
eurosedler (1) skal Styrelsesrådet vurdere retningslinje
2004/18 i begyndelsen af 2008 og derefter hvert andet
år.

I retningslinje ECB/2004/18, artikel 2, stk. 1, bestemmes,
at Eurosystemets fælles udbudsprocedure indledes senest
den 1. januar 2012. Forudsætningerne bag indledningen
af den fælles udbudsprocedure har ændret sig, og det er
derfor nødvendigt at ændre artikel 2 i retningslinje
ECB/2004/18 for at afspejle den nye indledningsdato
for den fælles udbudsprocedure.

Den forventede indledningsdato for den fælles udbuds
procedure kan ændres ved Styrelsesrådets afgørelse, i
lyset af vurderingen af retningslinje ECB/2004/18,
navnlig hvis mere end halvdelen af den nationale central
banker, der repræsenterer mere end halvdelen af Eurosy
stemets samlede behov for seddeltrykning, vælger ikke at
deltage i den fælles udbudsprocedure.

På baggrund af ændringen af den forventede indlednings
dato for den fælles udbudsprocedure er det også nødven
digt at ændre definitionen af overgangsperioden, —

(1) EUT L 320 af 21.10.2004, s. 21.

Ændring af retningslinje ECB/2004/18
I retninglinje ECB/2004/18 foretages følgende ændringer:
a) Artikel 1, stk. 12, erstattes af følgende:
»12. »overgangsperiode«: det tidsrum, der begynder den
1. januar 2008 eller på en senere dato, som fastsættes
af Styrelsesrådet, når dette, efter forslag fra Direktionen,
har konstateret, at mindst halvdelen af produktionen af
Eurosystemets samlede årlige seddelbehov vil blive givet
i udbud, og at mindst halvdelen af alle nationale
centralbanker vil give produktionen af de eurosedler,
de har fået tildelt, i udbud. Overgangsperioden slutter
senest dagen før indledningen af Eurosystemets fælles
udbudsprocedure, jf. artikel 2, stk. 1.«
b) Artikel 2, stk. 1, erstattes af følgende:
»1.
Eurosystemets fælles udbudsprocedure indledes senest
den 1. januar 2014, med mindre Styrelsesrådet træffer afgø
relse om en anden indledningsdato.«
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne retningslinjer træder i kraft to dage efter dens vedtagelse.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosy
stemet.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. marts 2011.
For ECB's Styrelsesråd
Jean-Claude TRICHET
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