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SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 18. marca 2011
o spremembah Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev
(ECB/2011/3)
(2011/206/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21 Smernice ECB/2004/18 z dne
16. septembra 2004 o naročilih eurobankovcev (1) Svet
ECB pregleda Smernico ECB/2004/18 na začetku leta
2008 in vsaki dve leti po tem.

Spremembe Smernice ECB/2004/18
Smernica ECB/2004/18 se spremeni:
(a) člen 1(12) se nadomesti z naslednjim:
„12. ‚prehodno obdobje‘ pomeni obdobje, ki se začne
najprej 1. januarja 2008 ali na kasnejši datum, ki ga
določi Svet ECB, potem ko na predlog Izvršilnega
odbora ugotovi, da bo razpisana proizvodnja vsaj
polovice skupnih letnih potreb Eurosistema po
eurobankovcih in da bo vsaj polovica vseh NCB razpi
sala proizvodnjo njim dodeljenih eurobankovcev.
Prehodno obdobje se konča najkasneje na dan pred
datumom začetka enotnega razpisnega postopka Euro
sistema, določenega v členu 2(1).“;
(b) člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

(2)

Člen 2(1) Smernice ECB/2004/18 navaja, da se enotni
razpisni postopek Eurosistema začne najkasneje
1. januarja 2012. Predpostavke, na podlagi katerih je
bil določen datum začetka, so se spremenile, zato je
treba spremeniti člen 2 Smernice ECB/2004/18, da se
upošteva nov datum začetka enotnega razpisnega
postopka Eurosistema.

„1.
Enotni razpisni postopek Eurosistema se začne
najkasneje 1. januarja 2014, razen če Svet ECB določi
drug datum začetka.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

(3)

(4)

Svet ECB lahko v kontekstu pregleda Smernice
ECB/2004/18 spremeni pričakovani datum začetka enot
nega razpisnega postopka Eurosistema, zlasti v primeru,
ko se več kot polovica nacionalnih centralnih bank
(NCB), ki predstavljajo več kot polovico skupnih potreb
Eurosistema po tiskanju bankovcev, odloči, da ne bodo
sodelovale pri enotnem razpisnem postopku Eurosistema.

Glede na spremembo pričakovanega datuma začetka
enotnega razpisnega postopka Eurosistema je potrebna
tudi sprememba opredelitve prehodnega obdobja –

(1) UL L 320, 21.10.2004, str. 21.

Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.
V Frankfurtu na Majni, 18. marca 2011
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

