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Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
1998 m. liepos 7 d.
dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio 26 d.
(ECB/1999/3)
(1999/656/EB)
(OL L 258, 5.10.1999, p. 32)

iš dalies keičiamas:
Oficialusis leidinys
Nr.

puslapis

data

►M1 Decision of the European Central Bank 2001/667/EC, of 30 August L 233
2001 (*)

55

31.8.2001

►M2 Europos centrinio banko gairės 2003/206/EB, 2003 m. kovo 20 d.

20

25.3.2003

(*) Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
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▼B
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA
1998 m. liepos 7 d.
dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio
26 d.
(ECB/1999/3)
(1999/656/EB)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartis),
ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio
banko statuto (toliau – Statutas) 12.1, 14.3 ir 16 straipsnius,
atsižvelgdama į 1998 m. liepos 7 d. ECB sprendimą ECB/1998/6 dėl
euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš
apyvartos (1) su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugpjūčio 26 d. ECB
sprendimu (ECB/1999/2) (2),
(1)

kadangi Europos Pinigų institutas (EPI) suteikė Europos centriniam bankui (ECB) euro banknotų dizaino autoriaus teises;
kadangi tokios autorių teisės turi būti administruojamos ir užtikrinamos, inter alia, visose dalyvaujančiose valstybėse narėse pagal
atskiras nacionalines teisės sistemas, ir ši situacija pateisina, kad
tokios funkcijos būtų patikėtos nacionaliniams centriniams
bankams (NCB);

(2)

kadangi siekiant padidinti euro banknotų apsaugą nuo padirbinėjimo, patariama sukurti Padirbinėjimo analizės centrą (PAC),
kuriame galėtų būti sutelkiamos dalyvaujančių valstybių narių
NCB ir ECB lėšos, ir kuriam reikėtų sukurti tam tikras taisykles
Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS);

(3)

kadangi siekiant, kad plačiąją visuomenę geriau pasiektų ECB
priimtas sprendimas išimti iš apyvartos banknotų rūšis arba
serijas, be Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje oficialiai ECB
pateikiamų skelbimų, reikia pateikti skelbimus nacionalinėse
žiniasklaidose ir šią užduotį patikėti NCB;

(4)

kadangi pagal Statuto 12.1 ir 14.3 straipsnius ECB rekomendacijos yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

▼M2

▼B
3 straipsnis
Padirbinėjimo analizės centras ir padirbtos valiutos duomenų bazė
1.
ECBS Padirbinėjimo analizės centrą (PAC) ir padirbtos valiutos
duomenų bazę (PVDB) sukuria ir valdo ECB. PAC sukūrimo tikslas –
centralizuoti ECB ir NCB pateiktas technines analizes ir duomenis, susijusius su euro banknotų padirbinėjimu. Visi susiję techniniai ir statistiniai duomenys dėl euro banknotų padirbinėjimo centralizuotai saugomi
PAC.
2.
PAC ir PVDB steigiami Frankfurte prie Maino. Valdančioji taryba
paskiria PAC vadovą, tvirtina centro biudžetą ir organizuoja jo aprūpinimą darbuotojais ir lėšomis.
(1) OL L 8, 1999 1 14, p. 36.
(2) OL L 258, 1999 10 5, p. 29.
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▼B
3.
Laikydamiesi teisinių apribojimų NCB pateikia PAC jų turimų
padirbtų euro banknotų naujų rūšių originalus, kad būtų galima atlikti
techninį tyrimą ir klasifikuoti centralizuotai. NCB preliminariai įvertina,
ar konkretus padirbtas banknotas priklauso tam tikros rūšies kategorijai
ar naujai kategorijai.
4.
ECB ir dalyvaujančių valstybių narių NCB gali naudotis visais
PVDB techniniais duomenimis. Jei reikia, PAC bendradarbiauja su dalyvaujančių valstybių narių policijos pajėgomis, Europolu ir su Europos
Komisija dėl jų atitinkamų kompetencijos sričių. Jei prašoma, atskiri
PAC personalo nariai gali dalyvauti teismo procese, kad suteiktų techninę ekspertizę dėl padirbinėjimo. PAC užmegzti ryšiai su atskiromis
nacionalinėmis institucijomis išnaudojami kartu su atitinkamu NCB.
▼M2

▼B
5 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
Ši rekomendacija skirta dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams
centriniams bankams ir įsigalioja nedelsiant.
Ši rekomendacija skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

