
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 18 marca 2011 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów 
euro 

(EBC/2011/3) 

(2011/206/UE) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 128 ust. 1, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 21 wytycznych EBC/2004/18 dnia 
16 września 2004 r. dotyczących dokonywania zamó
wień na dostawę banknotów euro ( 1 ) Rada Prezesów 
dokonuje przeglądu wytycznych EBC/2004/18 na 
początku roku 2008, a następnie każdorazowo co dwa 
lata. 

(2) Zgodnie z art. 2 ust. 1 wytycznych EBC/2004/18 jedno
lita procedura przetargowa Eurosystemu zostanie urucho
miona najpóźniej dnia 1 stycznia 2012 r. Ze względu na 
zmianę założeń, na jakich oparto wyznaczenie daty 
uruchomienia jednolitej procedury przetargowej Eurosys
temu, konieczna jest nowelizacja art. 2 wytycznych 
EBC/2004/18 w celu uwzględnienia nowej daty urucho
mienia tej procedury. 

(3) Oczekiwana data uruchomienia jednolitej procedury 
przetargowej Eurosystemu może zostać zmieniona 
decyzją Rady Prezesów, w kontekście przeglądu wytycz
nych EBC/2004/18, w szczególności w przypadku, gdy 
ponad połowa krajowych banków centralnych (KBC) 
reprezentujących ponad połowę całkowitego zapotrzebo
wania Eurosystemu na druk banknotów zdecyduje 
o nieprzystąpieniu do tej procedury. 

(4) W związku ze zmianą oczekiwanej daty uruchomienia 
jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu konieczna 
jest również zmiana definicji okresu przejściowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiana wytycznych EBC/2004/18 

W wytycznych EBC/2004/18 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) »okres przejściowy«: okres rozpoczynający się nie 
wcześniej niż dnia 1 stycznia 2008 r. lub 
w późniejszej dacie wyznaczonej przez Radę Prezesów, 
która, działając na wniosek Zarządu, potwierdzi, że 
procedura przetargowa zostanie zastosowana do co 
najmniej połowy całkowitego rocznego zapotrzebo
wania Eurosystemu na banknoty euro oraz że co 
najmniej połowa KBC zleci produkcję przypisanych 
im banknotów na podstawie przetargu. Okres przej 
ściowy zakończy się nie później niż w dniu poprzedza
jącym uruchomienie jednolitej procedury przetargowej 
Eurosystemu, o której mowa w art. 2 ust. 1.”; 

b) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku braku decyzji Rady Prezesów o innej 
dacie uruchomienia jednolitej procedury przetargowej Euro
systemu, procedura ta zostanie uruchomiona najpóźniej dnia 
1 stycznia 2014 r.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków central
nych Eurosystemu. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 marca 
2011 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Jean-Claude TRICHET 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 320 z 21.10.2004, s. 21.


