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EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle
artikli 128 lõiget 1,

Suunise EKP/2004/18 muutmine
Suunist EKP/2004/18 muudetakse järgmiselt.
a) Artikli 1 lõige 12 asendatakse järgmisega:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Kesk
panga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

16. septembri 2004. aasta suunise EKP/2004/18 (euro
pangatähtede hanke kohta) (1) artikli 21 kohaselt vaatab
EKP nõukogu suunise EKP/2004/18 läbi 2008. aasta
alguses ja seejärel iga kahe aasta tagant.

Suunise EKP/2004/18 artikli 2 lõike 1 kohaselt algab
eurosüsteemi ühtne hankemenetlus hiljemalt 1. jaanuaril
2012. Kuna eurosüsteemi ühtse hankemenetluse algus
kuupäeva aluseks olnud eeldused on muutunud, tuleb
suunise EKP/2004/18 artiklit 2 eurosüsteemi ühtse
hankemenetluse uue alguskuupäeva kajastamiseks muuta.

Eurosüsteemi ühtse hankemenetluse kavandatavat algus
kuupäeva võib muuta EKP nõukogu otsusega, suunise
EKP/2004/18 läbivaatamise raames, eelkõige juhul kui
enam kui pooled riikide keskpankadest (RKPd), kes esin
davad enam kui poolt eurosüsteemi pangatähtede trükki
mise koguvajadusest, otsustavad eurosüsteemi ühtses
hankemenetluses mitte osaleda.

„12. üleminekuperiood – periood, mis algab mitte varem kui
1. jaanuaril 2008 või hilisemal kuupäeval, mille
otsustab EKP nõukogu, tegutsedes EKP juhatuse ettepa
nekul, pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et vähemalt
pool eurosüsteemi igaaastasest euro pangatähtede vaja
dusest läbib hankemenetluse ja vähemalt pooled kõiki
dest RKPdest korraldavad neile määratud euro panga
tähtede osas hanke. Üleminekuperiood lõpeb hiljemalt
päeval, mis eelneb artikli 2 lõikes 1 sätestatud eurosüs
teemi ühtse hankemenetluse alguskuupäevale.”
b) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Eurosüsteemi ühtne hankemenetlus algab hiljemalt
1. jaanuaril 2014, välja arvatud juhul kui EKP nõukogu
otsustab mõne teise kuupäeva kasuks.”
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub kahe päeva möödumisel selle vastuvõt
misest.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi kesk
pankadele.
Frankfurt Maini ääres, 18. märts 2011

(4)

Seoses eurosüsteemi ühtse hankemenetluse eeldatava
alguskuupäeva muutmisega tuleb muuta ka üleminekupe
rioodi määratlust,

(1) ELT L 320, 21.10.2004, lk 21.
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