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SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE 

od 19. travnja 2013. 

o izmjeni Smjernice ESB/2003/5 o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica 
te o zamjeni i povlačenju euronovčanica 

(ESB/2013/11) 

(2013/212/EU) 

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a 
posebno njegov članak 128. stavak 1., 

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i 
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 
1., članak 14. stavak 3. i članak 16., 

uzimajući u obzir Odluku ESB/2013/10 od 19. travnja 2013. o 
apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju 
euronovčanica ( 1 ), 

budući da: 

(1) S obzirom na iskustva u primjeni i tumačenju Smjernice 
ESB/2003/5 od 20. ožujka 2003. o izvršenju mjera 
protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o 
zamjeni i povlačenju euronovčanica ( 2 ) i radi dosljednog 
upućivanja na originalne euronovčanice koje su zakonsko 
sredstvo plaćanja, primjereno je koristiti se samo 
pojmom „oštećen”. 

(2) Smjernicu ESB/2003/5 trebalo bi stoga na odgovarajući 
način izmijeniti, 

DONIJELO JE OVU SMJERNICU: 

Članak 1. 

Izmjena 

Članak 4. Smjernice ESB/2003/5 zamjenjuje se sljedećim: 

„Članak 4. 

Zamjena oštećenih euronovčanica 

1. Nacionalne središnje banke provode Odluku 
ESB/2013/10 (*) na odgovarajući način. 

2. Pri provedbi Odluke ESB/2013/10 te podložno svim 
pravnim ograničenjima, nacionalne središnje banke mogu 
uništiti sve oštećene euronovčanice ili sve njihove dijelove, 
osim ako postoji pravna osnova da ih se sačuva ili vrati 
podnositelju zahtjeva. 

3. Nacionalne središnje banke imenuju jedinstveni organ 
ili tijelo za donošenje odluka o zamjeni oštećenih euronov 
čanica u slučajevima predviđenima u članku 3. stavku 1. točki 
(b) Odluke ESB/2013/10 te o tome na odgovarajući način 
obavješćuju ESB. 

___________ 
(*) SL L 118, 30.4.2013., str. 37.” 

Članak 2. 

Proizvodnja učinaka 

Ova Smjernica proizvodi učinke od dana njezina priopćenja 
nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta 
euro. 

Članak 3. 

Adresati 

Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama 
država članica čija je valuta euro. 

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 19. travnja 2013. 

Predsjednik ESB-a 

Mario DRAGHI
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( 1 ) SL L 118, 30.4.2013., str. 37. 
( 2 ) SL L 78, 25.3.2003., str. 20.


	Smjernica Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2003/5 o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/11) (2013/212/EU)

