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EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

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

Gairių ECB/2004/18 dalinis pakeitimas
Gairės ECB/2004/18 iš dalies keičiamos taip:
1. 1 straipsnio 12 dalis pakeičiama taip:

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

(2)

Pagal 2004 m. rugsėjo 16 d. Gairių ECB/2004/18 dėl
eurų banknotų pirkimo (1) 21 straipsnį Valdančioji taryba
peržiūri Gaires ECB/2004/18 2008 m. pradžioje, o
paskui kas dveji metai.

Gairių ECB/2004/18 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
viena Eurosistemos pirkimo procedūra (single Eurosystem
tender procedure, SETP) pradedama ne vėliau kaip 2012 m.
sausio 1 d. SETP pradžios datą nulėmusios sąlygos pasi
keitė, todėl reikia iš dalies pakeisti Gairių ECB/2004/18 2
straipsnį atspindint naują SETP pradžios datą.

„12. „pereinamasis laikotarpis“ reiškia laikotarpį, prasidedantį
anksčiausiai 2008 m. sausio 1 d. arba dieną, kurią
vėliau nustato Valdančioji taryba, kai ji, remdamasi
Vykdomosios valdybos pasiūlymu, nustato, kad bent
pusė visų Eurosistemai metams reikalingų eurų bank
notų bus perkama konkurso būdu ir bent pusė visų
NCB konkurso būdu pirks jiems paskirtus eurų bank
notus. Pereinamasis laikotarpis pasibaigia ne vėliau kaip
dieną prieš 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą vienos Euro
sistemos pirkimo procedūros pradžios datą.“
2. 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Viena Eurosistemos pirkimo procedūra pradedama ne
vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d., nebent Valdančioji taryba
priima sprendimą dėl kitos pradžios datos.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms nuo jų priėmimo.

(3)

Numatoma SETP pradžios data gali būti pakeista Valdan
čiosios tarybos sprendimu Gairių ECB/2004/18 peržiūros
kontekste, ypač jei daugiau negu pusė nacionalinių cent
rinių bankų (NCB), atstovaujančių daugiau nei pusei viso
Eurosistemai reikalingų banknotų spausdinimo poreikio,
pasirenka nedalyvauti SETP.

3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.
Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. kovo 18 d.

(4)

Atsižvelgiant į numatomos SETP pradžios datos pakei
timą, kartu būtina iš dalies pakeisti pereinamojo laiko
tarpio apibrėžtį,

(1) OL L 320, 2004 10 21, p. 21.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

