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LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tat-18 ta' Marzu 2011
li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro
(BĊE/2011/3)
(2011/206/UE)
IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA’ GWIDA:

Artikolu 1
Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 128(1) tiegħu,

Emenda għal Linja ta' Gwida BĊE/2004/18
Il-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 hija emendata kif ġej:
(a) L-Artikolu 1(12) huwa sostitwit b’li ġej:

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek
Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u partikolarment l-Artiklu
16 tiegħu,

Billi:

(1)

(2)

(3)

(4)

Skont l-Artikolu 21 tal-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 tas16 ta' Settembru 2004 dwar l-akkwist tal-karti tal-flus
euro (1), il-Kunsill Governattiv għandu jirrevedi l-Linja
ta' Gwida BĊE/2004/18 fil-bidu tal-2008 u ta' kull
sentejn minn hemm ’il quddiem.

Artikolu 2(10) tal-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 jistipula
illi l-proċedura waħdanija għas-sejħa għall-offerti talEurosistema (SETP) għandha tibda sa mhux aktar tard
mill-1 ta' Jannar 2012. L-assunzjonijiet li fuqhom hija
bbażata d-data tal-bidu tas-SETP inbidlu; għalhekk huwa
neċessarju li l-Artikolu 2 tal-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18
jiġi emendat sabiex jirrifletti d-data tal-bidu l-ġdida tasSETP.

Id-data tal-bidu tas-SETP mistennija tista’ tinbidel minn
deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv, fil-kuntest tar-reviżjoni
tal-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18, b’mod partikolari fejn
aktar minn nofs il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) li
jirrappreżentaw aktar minn nofs it-talba totali għallistampar ta' karti tal-flus tal-Eurosistema għażlu li ma
jipparteċipawx fis-SETP.

Minħabba l-emenda għad-data tal-bidu tal-SETP mistennija, hija ukoll neċessarja emenda għad-definizzjoni talperijodu transizzjonali,

(1) ĠU L 320, 21.10.2004, p. 21.

“12. ‘perijodu transizzjonali’ tfisser il-perijodu li jibda mhux
aktar kmieni mill-1 ta' Jannar 2008 jew f’data wara dik
deċiża mill-Kunsill Governattiv wara li jkun żgura,
waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Bord Ezekuttiv, illi lproduzzjoni ta' mill-anqas nofs ir-rekwiżit totali
annwali tal-produzzjoni ta' karti tal-flus euro tal-Euro
sistema ssir b’sejħa għall-offerti u li mill-anqas nofs ilBĊNi kollha ser jagħmlu sejħa għall-offerti għall-pro
duzzjoni tal-karti tal-flus euro allokati lilhom. Il-peri
jodu transizzjonali għandu jintemm sa mhux aktar tard
mill-jum qabel id-data tal-bidu tal-proċedura waħdanija
għas-sejħa għall-offerti tal-Eurosistema stabbilita fl-Arti
kolu 2(1).”.
(b) L-Artikolu 2(1) huwa sostitwit b’li ġej:
“1.
Il-proċedura waħdanija ta' sejħa għall-offerti tal-Euro
sistema għandha tibda sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar
2014, sakemm il-Kunsill Governattiv ma jiddeċidix fuq data
tal-bidu differenti.”.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Din il-Linja ta' Gwida għandha tidħol fis-seħħ jumejn wara ladozzjoni tagħha.
Artikolu 3
Indirizzati
Din il-Linja ta' Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha
tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-18 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET

