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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/669
2019 m. balandžio 4 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų,
atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2019/9)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,
kadangi:
(1)

2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) priėmė Sprendimą ECB/2013/10 (1), kuriuo nustatė
keletą techninių standartų, taikytinų tiek dabartinėms, tiek būsimoms eurų banknotų serijoms, ir patikslino kai
kurias su eurų banknotais susijusias taisykles ir procedūras;

(2)

ECB nusprendė pakeisti eurų banknotų antrąją seriją, vadinamą serija „Europa“. 100 eurų ir 200 eurų nominalų
banknotų aukštis turi būti sumažintas;

(3)

2016 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba nusprendė iš serijos „Europa“ išimti 500 eurų nominalo banknotus;

(4)

be to, 2013 m. įstojus Kroatijai, ant antrosios serijos eurų banknotų 50, 100 ir 200 eurų nominalų turi būti
pateikta ECB pavadinimo santrumpa kroatų kalba. Ši santrumpa turi būti pridėta prie dizaino elemento, kuriame
nurodyti variantai Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis;

(5)

siekiant nuoseklumo, ribinė vertė reikalavimui pateikti dokumentus dėl eurų banknotų kilmės ir kliento tapatybės
duomenis arba, jei taikytina, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (2) apibrėžto tikrojo
savininko tapatybės duomenis, turėtų būti padidinta iki 10 000 EUR. Padidinus ribinę vertę, ji bus suderinta su
ribine verte, taikoma pagal Direktyvą (ES) 2015/849 prekėmis prekiaujančių asmenų atveju, kai vykdomų arba
gaunamų mokėjimų suma grynaisiais pinigais yra nemažesnė kaip 10 000 EUR;

(6)

reikia patikslinti, kad sugadinti banknotai gali būti pakeisti, pakeičiant tos pačios vertės bet kokio nominalo
banknotais arba pervedant banknotų vertę arba ją kredituojant į pareiškėjo sąskaitą. Turėtų būti patikslinta, kad
mokestis už apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintų tikrų eurų banknotų pakeitimą taip pat taikomas tais
atvejais, kai pareiškėjas prašo nacionalinio centrinio banko (NCB) pervesti atitinkamų banknotų vertę arba ją
kredituoti į jo sąskaitą;

(7)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2013/10,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2013/10 iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Pirmosios serijos eurų banknotai yra septynių nominalų eurų banknotai nuo 5 iki 500 eurų. Antrosios
serijos eurų banknotai yra šešių nominalų nuo 5 iki 200 eurų. Eurų banknotuose vaizduojama tema „Europos
amžiai ir stiliai“ ir jų pagrindinės specifikacijos yra tokios.
(1) 2013 m. balandžio 19 d. Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš
apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 37).
(2) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar
teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir
panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
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Nominalioji
vertė (EUR)

Matmenys (pirmoji
serija)

Matmenys (antroji serija)

Vyraujanti spalva

Dizainas

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pilka

Klasikinis

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Raudona

Romaninis

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Mėlyna

Gotikos

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranžinė

Renesanso

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Žalia

Baroko ir rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Gelsvai ruda

Plieno ir stiklo archi
tektūra

500

160 × 82 mm

Antrojoje serijoje
nėra

Violetinė

Modernioji XX a. ar
chitektūra“;

b) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) ECB pavadinimo santrumpa Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų variantais;
i) ant pirmosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais penkiais oficialiųjų kalbų
variantais: BCE, ECB, EZB, EKT ir EKP;
ii) ant antrosios serijos eurų banknotų: 1) 5 eurų, 10 eurų ir 20 eurų nominalų atveju ECB pavadinimo
santrumpa pateikiama šiais devyniais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE
ir EBC; 2) 50 eurų, 100 eurų ir 200 eurų nominalų atveju ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais
dešimčia oficialiųjų kalbų variantų: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE ir EBC;“;
2) 3 straipsnio 2 dalies h punktas pakeičiamas taip:
„h) jei Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vienu ar daugiau
sandorių pateikia keisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 eurų, tos
įstaigos ir ūkio subjektai pateikia dokumentus dėl banknotų kilmės ir kliento tapatybės duomenis arba, jei
taikytina, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (*) apibrėžto tikrojo savininko tapatybės
duomenis. Ši prievolė taikoma ir tuomet, jei abejojama, ar pasiekta 10 000 eurų vertės riba. Šioje dalyje
nustatytos taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams,
kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos Direktyvą (ES) 2015/849.
(*) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo
pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei
Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;
3) 3 straipsnis papildomas šia nauja 4 dalimi:
„4.
NCB gali keisti banknotus perduodami banknotų vertę atitinkančius grynuosius pinigus bet kokiu nominalu,
pervesdami banknotų vertę į pareiškėjo banko sąskaitą, kurią galima nedviprasmiškai identifikuoti tarptautiniu
mokėjimo sąskaitos numerio identifikatoriumi (IBAN), apibrėžtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 260/2012 (*) 2 straipsnio 15 punkte, arba kredituodami banknotų vertę į pareiškėjo sąskaitą NCB, kaip NCB
laiko tinkama.
(*) 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito
pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).“;
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4) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Kai Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai, vadovaudamiesi
3 straipsniu, prašo NCB pakeisti apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintus tikrus eurų banknotus, NCB ima iš jų
mokestį. Šis mokestis taip pat taikomas nepriklausomai nuo to, ar NCB atlieka pakeitimą grynaisiais pinigais ar
pervesdamas banknotų vertę ar ją kredituodamas į sąskaitą.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. balandžio 4 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

