
WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

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

(EBC/2013/49) 

(2014/54/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) Artykuł 2 ust. 1 wytycznych EBC/2004/18 z dnia 
16 września 2004 r. dotyczących dokonywania zamó
wień na dostawę banknotów euro ( 1 ) stanowił, że jedno
lita procedura przetargowa Eurosystemu miała zostać 
uruchomiona najpóźniej w dniu 1 stycznia 2012 r. 

(2) Artykuł 2 ust. 1 wytycznych EBC/2004/18 został zmie
niony wytycznymi EBC/2011/3 z dnia 18 marca 2011 r. 
zmieniającymi wytyczne EBC/2004/18 dotyczące doko
nywania zamówień na dostawę banknotów euro ( 2 ) 
i obecnie stanowi, że – w przypadku braku decyzji 
Rady Prezesów o innej dacie uruchomienia – jednolita 
procedura przetargowa Eurosystemu ma zostać urucho
miona najpóźniej w dniu 1 stycznia 2014 r. 

(3) Zgodnie z art. 21 wytycznych EBC/2004/18 Rada 
Prezesów dokonuje przeglądu wytycznych EBC/2004/18 
na początku 2008 roku a następnie każdorazowo co 
dwa lata. 

(4) W kontekście ostatniego przeglądu wytycznych 
EBC/2004/18 Rada Prezesów zdecydowała, aby – 
z powodu zmiany założeń, na których oparta była 
spodziewana data uruchomienia jednolitej procedury 
przetargowej Eurosystemu – określić późniejszą datę 
uruchomienia tej procedury. 

(5) Wytyczne EBC/2004/18 powinny zatem zostać 
odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiana 

Artykuł 2 ust. 1 wytycznych EBC/2004/18 otrzymuje brzmie
nie: 

„1. Jednolita procedura przetargowa Eurosystemu zostanie 
uruchomiona w dacie określonej przez Radę Prezesów.”. 

Artykuł 2 

Skuteczność 

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia 
o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, 
których walutą jest euro. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków 
centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 grudnia 
2013 r. 

W imieniu Rady Prezesów EBC 

Mario DRAGHI 
Prezes EBC
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( 1 ) Dz.U. L 320 z 21.10.2004, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 86 z 1.4.2011, s. 77.
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