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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

5.10.1999

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 7 юли 1998 година
относно някои разпоредби, свързани с еуробанкнотите, изменени на 26 август 1999 година
(ЕЦБ/1999/3)

(1999/656/ЕО)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност
(наричан по-долу „Договорът“) и по-специално член 106, параграф 1 от него,

като взе предвид членове 12.1, 14.3 и 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна
банка (ЕЦБ) (наричан по-долу „Уставът“),

като взе предвид Решение ЕЦБ/1998/6 от 7 юли 1998 г. за
купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и
изтеглянето от обращение на еуробанкноти (1), изменено с Решение на ЕЦБ от 26 август 1999 г. (ЕЦБ/1999/2) (2),

(1)

(2)

(3)

(4)

Като има предвид, че Европейската централна банка (ЕЦБ)
е получила от Европейския паричен институт (ЕПИ)
авторското право върху дизайна на еуробанкнотите; като
има предвид, че такова авторско право трябва да се упражнява и прилага, inter alia, във всички участващи държавичленки в съответствие с националните правни системи, а
това служи като основание тези функции да се възложат на
националните централни банки (НЦБ);

Като има предвид, че за да се засили защитата на
еуробанкнотите срещу фалшифициране, е уместно да се създаде Център за анализ на фалшификатите (ЦАФ), в който
могат да се обединят ресурсите на НЦБ на участващите
държави-членки и на ЕЦБ, и който изисква създаването на
определени правила в Европейската система на централните
банки (ЕСЦБ);

Като има предвид, че за да може широката общественост да
се запознае с решенията на ЕЦБ за изтегляне от обращение
на типове и серии банкноти, освен официалното публикуване на това решение от ЕЦБ в Официален вестник на Европейските общности, се счита, че е уместно да се направят
съобщения в националните медии, като тази задача се възлага на НЦБ;

Като има предвид, че в съответствие с членове 12.1 и 14.3
от Устава, насоките на ЕЦБ представляват неразделна част
от правото на Общността,

(1) ОВ L 8, 14.1.1999 г, стр. 36.
(2) ОВ L 258, 5.10.1999 г, стр. 29.

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Защита на авторско право
1. НЦБ предприемат всички необходими и възможни мерки, в
съответствие със своите национални правни системи, за да
гарантират, че не се нарушава притежаваното от ЕЦБ авторското
право върху дизайна на еуробанкнотите.
2. Когато НЦБ научи за незаконно възпроизвеждане на
еуробанкноти извършено на националната й територия, тя предприема незабавни действия, за да гарантира прекратяване на това
възпроизвеждане и изтегляне от обращение на всички копия, създадени по този начин, и информира незабавно ЕЦБ.
3. Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да даде указания относно
това дали ситуацията изисква започването на гражданско или
наказателно производство срещу лицата, отговорни за
възпроизвеждането. ЕЦБ следва да се обърне към НЦБ за воденето
на производството: тя им дава съответните инструкции и им предоставя необходимите пълномощия. Всички съдебни разноски се
поемат от ЕЦБ.
4. НЦБ уведомяват ЕЦБ за всяко разрешение за възпроизвеждане
на дизайна на еуробанкнотите, дадено съгласно Решение
ЕЦБ/1998/6.

Член 2
Замяна на повредени банкноти
1. НЦБ надлежно прилагат Решение ЕЦБ/1998/6.
2. Прилагайки Решение ЕЦБ/1998/6 и като спазват известни
правни ограничения, НЦБ унищожават всички повредени банкноти или части от тях след период от шест месеца, освен ако има
правни основания те да бъдат запазени или върнати на
предявителя.
3. НЦБ определят един орган, който да приема решения за замяната на повредени банкноти в случаите, предвидени в член 3,
параграф 1, буква б) от Решение ЕЦБ/1998/6, като съответно уведомят ЕЦБ.
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Член 3

Център за анализ на фалшификатите и База данни за
фалшиви пари
1. Центърът за анализ на фалшификатите (ЦАФ) и Базата данни за
фалшиви пари (БФП) на ЕСЦБ се създават и ръководят под егидата
на ЕЦБ. Създаването на ЦАФ има за цел да централизира техническия анализ и данните свързани с фалшифицирането на
еуробанкнотите, емитирани от ЕЦБ и НЦБ. Всички технически и
статистически данни, свързани с фалшифицирането на
еуробанкноти, се съхраняват централизирано в БФП.
2. Местонахождението на ЦАФ и БФП е Франкфурт на Майн.
Управителният съвет назначава директор на ЦАФ, приема неговия
бюджет и организира набирането на персонала и средствата му.
3. Като спазват известни правни ограничения, НЦБ предоставят на
ЦАФ притежаваните от тях оригинали на нови типове
фалшификати на еуробанкноти, за техническа експертиза и
централизирана класификация. Предварителната оценка за това,
принадлежи ли даден фалшификат към определен класифициран
тип или към нова категория, се извършва от НЦБ.
4. Всички технически данни в ЦАФ са на разположение на ЕЦБ и
на НЦБ на участващите държави-членки. ЦАФ си сътрудничи с
полицията на участващите държави-членки, с Европол и с Европейската комисия, когато е необходимо във връзка с техните
области на компетентност. Ако бъде поискано, отделни членове на
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персонала на ЦАФ могат да се явяват като експерти по съдебни
дела, свързани с фалшифициране. Всички контакти на ЦАФ с различни национални държавни органи следва да се осъществяват
съвместно със съответната НЦБ.
Член 4
Изтегляне на банкноти от обращение
НЦБ обявяват изтеглянето от обращение на еуробанкноти, типът и
сериите на които се определят от Управителния съвет, в
националните вестници за своя собствена сметка, като следват
инструкциите, които могат да бъдат дадени от Изпълнителния
съвет.
Член 5
Заключителни разпоредби
Адресати на настоящите насоки са националните централни банки
на участващите държави–членки. Те имат незабавно действие.
Настоящите насоки се публикуват в Официален вестник на
Европейските общности.
Съставено във Франкфурт на Майн на 26 август 1999 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Willem F. DUISENBERG

