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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/669 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 4 април 2019 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането,
замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 16 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 19 април 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Решение ЕЦБ/2013/10 (1), което установи редица
технически стандарти, за да обхване настоящите и бъдещите серии евробанкноти и допълнително изясни някои от
правилата и процедурите по отношение на евробанкнотите.

(2)

ЕЦБ реши да направи изменения на втората серия евробанкноти, известна като серията „Европа“. Ширината на
банкнотите с купюри от 100 и 200 евро следва да се намали.

(3)

На 4 май 2016 г. Управителният съвет реши да изключи банкнотите с купюри от 500 евро от серията „Европа“.

(4)

Освен това присъединяването на Хърватия през 2013 г. изисква добавяне на инициалите на ЕЦБ на хърватски на
купюрите от 50, 100 и 200 евро от втората серия евробанкноти. Те следва да бъдат добавени към елемента на
дизайна, който включва официалните езикови варианти на Европейския съюз.

(5)

От съображения за съгласуваност прагът за изискването за предоставяне на документация относно произхода на
евробанкнотите и идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно
определеното в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да бъде увеличен на
10 000 EUR. Това увеличение ще го хармонизира с прага за лица, търгуващи със стоки, доколкото са извършени
или получени плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

(6)

Необходимо е да се поясни, че замяната на повредени банкноти може да се извършва чрез замяна на банкноти на
същата стойност във всякакви купюри или чрез прехвърляне или записване на стойността по сметка на заявителя.
Следва да се уточни, че таксата за замяна на истински евробанкноти, повредени от средства против кражба, също
така се прилага когато заявителят иска националната централна банка (НЦБ) да прехвърли или да запише
стойността на съответните банкноти по сметка.

(7)

Поради това Решение ЕЦБ/2013/10 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Изменения
Решение ЕЦБ/2013/10 се изменя, както следва:
1. Член 1 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Евробанкнотите от първата серия включват седем купюри — от пет до петстотин евро. Евробанкнотите от
втората серия включват шест купюри — от пет до двеста евро. Евробанкнотите изобразяват „Европейски епохи и
стилове“ със следните основни спецификации:
(1) Решение ЕЦБ/2013/10 от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от
обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).
(2) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
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Купюра (EUR)

Размери (първа серия)

Размери (втора серия)

Доминиращ цвят

Дизайн

5

120 × 62 мм

120 × 62 мм

Сив

Класически

10

127 × 67 мм

127 × 67 мм

Червен

Римски

20

133 × 72 мм

133 × 72 мм

Син

Готически

50

140 × 77 мм

140 × 77 мм

Оранжев

Ренесансов

100

147 × 82 мм

147 × 77 мм

Зелен

Барок и рококо

200

153 × 82 мм

153 × 77 мм

Жълто-кафяв

Архитектура от сто
мана и стъкло

500

160 × 82 мм

Не се включва във
втората серия

Пурпурен

Модерна архитектура
от XX век“;

б) параграф 2, буква в) се заменя със следното:
„в) инициалите на ЕЦБ на официалните езици на Европейския съюз;
i) за първата серия евробанкноти инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните пет официални езикови
варианта: BCE, ECB, EZB, EKT и EKP;
ii) за втората серия евробанкноти: 1) за купюрите от 5, 10 и 20 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до
следните девет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE и EBC; 2) за
купюрите от 50, 100 и 200 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните десет официални езикови
варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE и EBC;“.
2. В член 3, параграф 2 буква з) се заменя със следното:
„з) когато институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001,
предявяват за замяна с една или повече трансакции повредени истински евробанкноти на стойност най-малко
10 000 EUR, тези институции и стопански субекти предоставят документация за произхода на банкнотите и
идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно определеното в
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*). Това задължение също така се прилага в
случай на съмнение по отношение на това дали е достигната стойността на прага от 10 000 EUR. Правилата,
установени в настоящия параграф, не засягат по-строгите изисквания за идентифициране и отчетност, приети от
държавите членки при транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849.
(*) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива
2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141,
5.6.2015 г., стр. 73).“
3. В член 3 се добавя следният параграф 4:
„4.
НЦБ могат да извършват замяна чрез предоставяне в брой на стойността на банкнотите във всякакви купюри,
чрез прехвърляне на стойността на банкнотите по банкова сметка на заявителя, която може да бъде недвусмислено
идентифицирана с международен идентификатор на номер на платежна сметка (IBAN) съгласно определеното в член 2,
точка 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*), или чрез записване на стойността
на банкнотите по сметка на заявителя при НЦБ, ако се счете за подходящо от НЦБ.
(*) Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на
технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 924/2009(ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).“
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4. В член 4 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
НЦБ начисляват такса на институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1338/2001, когато съгласно член 3 те предявят пред НЦБ за замяна истински евробанкноти, повредени от средства
против кражба. Тази такса се прилага независимо от това дали НЦБ извършва замяната в брой или чрез прехвърляне
или записване на стойността на банкнотите по сметка.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 април 2019 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

