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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 maart 2011
houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten
(ECB/2011/3)
(2011/206/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid artikel 128, lid 1,

Wijzigingen van Richtsnoer ECB/2004/18
Richtsnoer ECB/2004/18 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 1, lid 12 wordt als volgt vervangen:

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 16,

Overwegende:

(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 21 van Richtsnoer ECB/2004/18
van 16 september 2004 inzake de aanbesteding van eu
robankbiljetten (1), evalueert de Raad van bestuur Richt
snoer ECB/2004/18 in het begin van 2008 en elke twee
jaar daarna.

Artikel 2, lid 1 van Richtsnoer ECB/2004/18 bepaalt dat
de gemeenschappelijke aanbestedingsprocedure van het
Eurosysteem (SETP) uiterlijk op 1 januari 2012 aanvangt.
De aan de SETP-startdatum ten grondslag liggende aan
names zijn veranderd; derhalve is wijziging van artikel 2
van Richtsnoer ECB/2004/18 noodzakelijk om een
nieuwe SETP-startdatum op te nemen.

„12. „overgangsperiode”: de periode die op zijn vroegst aan
vangt op 1 januari 2008, of op een latere datum die de
Raad van bestuur, handelend op voorstel van de directie
vaststelt, indien vaststaat dat de productie van op zijn
minst de helft van het jaarlijks totaal aantal door het
Eurosysteem benodigde eurobankbiljetten zal worden
aanbesteed en dat op zijn minst de helft van alle NCB’s
de productie van de hun toegewezen eurobankbiljetten
zal aanbesteden. De overgangsperiode zal ten laatste
eindigen op de dag voorafgaande aan de start van de
gemeenschappelijke aanbestedingsprocedure van het Eu
rosysteem, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 1.”.
b) Artikel 2, lid 1 wordt als volgt vervangen:
„1.
De gemeenschappelijke aanbestedingsprocedure van
het Eurosysteem start uiterlijk op 1 januari 2014, tenzij de
Raad van bestuur een andere startdatum vaststelt.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt twee dagen na de vaststelling ervan in
werking.
Artikel 3

(3)

(4)

De verwachte SETP-startdatum kan bij een besluit van de
Raad van bestuur binnen het kader van de evaluatie van
Richtsnoer ECB/2004/18 worden gewijzigd, met name
indien meer dan de helft van de nationale centrale ban
ken (NCB’s), die meer dan de helft van de productiebe
hoefte van het Eurosysteem van eurobankbiljetten ver
tegenwoordigen, afziet van deelname aan SETP.

Gezien de wijziging van de verwachte SETP-startdatum is
een wijziging van de definitie van de overgangsperiode
eveneens noodzakelijk,

(1) PB L 320 van 21.10.2004, blz. 21.

Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht aan alle centrale banken van het Euro
systeem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 maart 2011.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

