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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2011. gada 18. marts),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu
(ECB/2011/3)
(2011/206/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 128. panta 1. punktu,

Grozījums Pamatnostādnē ECB/2004/18
Pamatnostādni ECB/2004/18 groza šādi:
a) ar šādu punktu aizstāj 1. panta 12) punktu:

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

Saskaņā ar 21. pantu 2004. gada 16. septembra Pamat
nostādnē ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu (1)
ECB Padomei Pamatnostādne ECB/2004/18 jāpārskata
2008. gada sākumā un pēc tam reizi divos gados.

Pamatnostādnes ECB/2004/18 2. panta 1. punkts paredz,
ka Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra (EVKP) tiks
sākta vēlākais 2012. gada 1. janvārī. Pieņēmumi, uz
kuriem tika balstīts EVKP sākuma datums, ir mainījušies,
un tādēļ ir nepieciešams grozīt 2. pantu Pamatnostādnē
ECB/2004/18, lai atspoguļotu jauno EVKP sākuma
datumu.

Gaidāmo EVKP sākuma datumu var mainīt ar ECB
Padomes lēmumu Pamatnostādnes ECB/2004/18 pārska
tīšanas ceļā, jo īpaši gadījumā, ja vairāk nekā puse no
dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB),
kuras pārstāv vairāk nekā pusi no gadā kopējā Eurosis
tēmā vajadzīgo euro banknošu apjoma, nolemj nepieda
līties EVKP.

Ņemot vērā EVKP plānotā sākuma datuma maiņu,
jāgroza arī pārejas perioda definīcija,

(1) OV L 320, 21.10.2004., 21. lpp.

“12) “pārejas periods” ir laika posms, kas sākas ne ātrāk kā
2008. gada 1. janvārī vai vēlāk, ja tā nolemj Padome
pēc tam, kad tā pēc Valdes priekšlikuma ir pārliecinā
jusies, ka tiks rīkots konkurss, lai izgatavotu vismaz
pusi no gadā kopā Eurosistēmā vajadzīgajām euro
banknotēm, un ka vismaz puse VCB rīkos konkursu
tām iedalīto euro banknošu izgatavošanai. Pārejas
periods beidzas vēlākais pirms 2. panta 1. punktā
noteiktās dienas, kurā sākas Eurosistēmas vienotā
konkursa procedūra.”;
b) ar šādu punktu aizstāj 2. panta 1. punktu:
“1.
Eurosistēmas vienotā konkursa procedūra sākas vēlā
kais 2014. gada 1. janvārī, ja vien ECB Padome nav lēmusi
par citu sākuma datumu.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām
bankām.
Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 18. martā
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājis
Jean-Claude TRICHET

