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EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 18 mars 2011
om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar
(ECB/2011/3)
(2011/206/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 128.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Enligt artikel 21 i riktlinje ECB/2004/18 av den
16 september 2004 om upphandling av eurosedlar (1)
ska ECB-rådet vid början av 2008 och därefter vartannat
år se över riktlinje ECB/2004/18.

Enligt artikel 2.1 i riktlinje ECB/2004/18 ska Eurosyste
mets gemensamma anbudsförfarande inledas senast den
1 januari 2012. De förutsättningar som låg till grund för
startdatumet för Eurosystemets gemensamma anbudsför
farande har ändrats och därför måste artikel 2 i riktlinje
ECB/2004/18 ändras så att den reflekterar det nya start
datumet.

Ändring av riktlinje ECB/2004/18
Riktlinje ECB/2004/18 ska ändras på följande sätt:
a) Artikel 1.12 ska ersättas med följande:
”12. övergångsperiod: en tidsperiod som inleds tidigast den
1 januari 2008 eller på ett datum därefter som beslu
tats av ECB-rådet, så snart som det på direktionens
förslag fastställt att tillverkningen av minst hälften av
Eurosystemets årliga behov av eurosedlar kommer att
upphandlas och minst hälften av alla nationella central
banker kommer att upphandla tillverkningen av de eu
rosedlar som tilldelats dem. Övergångsperioden slutar
senast dagen före den dag då Eurosystemets gemen
samma anbudsförfarande inleds enligt artikel 2.1.”
b) Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
”1.
Eurosystemets gemensamma anbudsförfarande ska in
ledas senast den 1 januari 2014 om inte ECB-rådet beslutar
om ett annat startdatum.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft andra dagen efter det att den har
antagits.

(3)

(4)

Det planerade startdatumet för Eurosystemets gemen
samma anbudsförfarande kan ändras genom ett beslut
av ECB-rådet, inom ramen för en översyn av riktlinje
ECB/2004/18, om mer än hälften av de nationella centralbankerna som representerar mer än hälften av Euro
systemets sammanlagda behov av sedeltryckning väljer
att inte delta i det gemensamma anbudsförfarandet.

Ändringen av det planerade startdatumet för Eurosyste
mets gemensamma anbudsförfarande nödvändiggör
också en ändring av definitionen av övergångsperiod.

(1) EUT L 320, 21.10.2004, s. 21.

Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 mars 2011.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

