1.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/77

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 18 martie 2011
de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziția de bancnote euro
(BCE/2011/3)
(2011/206/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 128 alineatul (1),

Modificarea Orientării BCE/2004/18
Orientarea BCE/2004/18 se modifică după cum urmează:
(a) articolul 1 punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Conform articolului 21 din Orientarea BCE/2004/18 din
16 septembrie 2004 privind achiziția de bancnote
euro (1), Consiliul guvernatorilor revizuiește Orientarea
BCE/2004/18 la începutul anului 2008 și, în continuare,
din doi în doi ani.

„12. «perioadă de tranziție»: perioada care începe cel mai
devreme la 1 ianuarie 2008 sau la o dată ulterioară
fixată de Consiliul guvernatorilor după ce a stabilit, pe
baza propunerii Comitetului executiv, că producția a
cel puțin jumătate din necesarul anual total de
producție de bancnote euro din Eurosistem va face
obiectul licitației și cel puțin jumătate dintre sau
toate BCN vor organiza licitații pentru producția de
bancnote euro care le este alocată. Perioada de
tranziție se încheie, cel târziu, în ziua dinaintea
începerii aplicării procedurii unice de licitație a Euro
sistemului prevăzute la articolul 2 alineatul (1).”;
(b) articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(2)

(3)

(4)

Articolul 2 alineatul (1) din Orientarea BCE/2004/18
prevede că procedura unică de licitație a Eurosistemului
(SETP) se aplică, cel târziu, de la 1 ianuarie 2012. Consi
derentele care au stat la baza stabilirii datei de punere în
aplicare a SETP s-au modificat; în consecință, este
necesară modificarea articolului 2 al Orientării
BCE/2004/18 pentru a reflecta noua dată de punere în
aplicare a SETP.

Data preconizată de punere în aplicare a SETP poate fi
modificată printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor în
contextul revizuirii Orientării BCE/2004/18, în special în
cazul în care mai mult de jumătate dintre băncile centrale
naționale (BCN) care reprezintă mai mult de jumătate din
necesarul total de imprimare de bancnote din Eurosistem
aleg să nu participe la SETP,

În vederea modificării datei preconizate de punere în
aplicare a SETP este necesară și o modificare a definiției
perioadei de tranziție,

(1) JO L 320, 21.10.2004, p. 21.

„(1)
Procedura unică de licitație a Eurosistemului se
aplică, cel târziu, de la 1 ianuarie 2014, cu excepția
cazului în care Consiliul guvernatorilor stabilește o altă
dată pentru începerea aplicării acesteia.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta orientare intră în vigoare la două zile de la adoptare.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din
Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 martie 2011.
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