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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/669
(2019. gada 4. aprīlis),
ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu,
apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2019/9)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,
tā kā:
(1)

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2013. gada 19. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2013/10 (1), ar kuru noteica vairākus
tehniskos standartus, kas attiecas gan uz pašreizējām, gan nākotnes euro banknošu sērijām, kā arī precizēja dažus
noteikumus un procedūras attiecībā uz euro banknotēm.

(2)

ECB nolēmusi veikt grozījumus euro banknošu otrajā sērijā, kas pazīstama kā Europa sērija. Tiks samazināts 100
euro un 200 euro nomināla banknošu augstums.

(3)

ECB Padome 2016. gada 4. maijā nolēma Europa sērijā neiekļaut 500 euro nomināla banknotes.

(4)

Turklāt Horvātijas pievienošanās 2013. gadā nozīmē, ka euro banknošu otrās sērijas 50, 100 un 200 euro
nomināliem jāpievieno ECB iniciāļi horvātu valodā. Tos pievienos dizaina elementam, kurā iekļauti Eiropas
Savienības oficiālo valodu varianti.

(5)

Konsekvences dēļ robežvērtība prasībai iesniegt dokumentus par euro banknošu izcelsmi un klienta vai attiecīgā
gadījumā faktiskā īpašnieka identitātes datiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES)
2015/849 (2), būtu jāpalielina līdz 10 000 euro. Šis palielinājums saskaņos to ar robežvērtību, kas attiecas uz
personām, kuras veic preču tirdzniecību, skaidrā naudā veicot vai saņemot maksājumus, kuru summa ir 10 000
euro vai vairāk, saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849.

(6)

Jāprecizē, ka bojātu banknošu apmaiņa var notikt, apmainot banknotes pret jebkura nomināla banknotēm ar
tādu pašu vērtību vai pārvedot vai kreditējot attiecīgo vērtību uz pieprasītāja kontu. Jāprecizē, ka maksu par tādu
īstu banknošu apmaiņu, kas bojātas ar aizsargierīcēm, piemēro arī tad, ja pieprasītājs pieprasa, lai nacionālā
centrālā banka (NCB) pārved vai kreditē attiecīgo banknošu vērtību uz kontu.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2013/10,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi
Lēmumu ECB/2013/10 groza šādi.
1) šādi groza 1. pantu:
a) ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:
“1.
Pirmās sērijas euro banknotes ietver septiņas euro banknošu nominālvērtības no pieciem līdz 500
euro. Otrās sērijas euro banknotes ietver sešas nominālvērtības no pieciem līdz 200 euro. Euro banknotes ataino
tēmu “Eiropas laikmeti un stili” ar šādiem galvenajiem parametriem.
(1) Lēmums ECB/2013/10 (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu
no apgrozības (OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141,
5.6.2015., 73. lpp.).
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Nominālvērtība
(EUR)

Izmēri (pirmā sērija)

Izmēri (otrā sērija)

Dominējošā krāsa

Dizains

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pelēka

Klasisks

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Sarkana

Romāņu

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Zila

Gotisks

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranža

Renesanses

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Zaļa

Baroka un rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Dzelteni brūna

Tērauda un stikla ar
hitektūra

500

160 × 82 mm

Otrajā sērijā nav ie
kļauta

Purpursarkana

Modernā 20. gad
simta arhitektūra”;

b) ar šādu apakšpunktu aizstāj 2. punkta c) apakšpunktu:
“c) ECB nosaukuma abreviatūra Eiropas Savienības oficiālajās valodās;
i) uz pirmās sērijas euro banknotēm ietverot ECB abreviatūru šādās piecās oficiālajās valodās – BCE, ECB,
EZB, EKT un EKP;
ii) uz otrās sērijas euro banknotēm ar: 1) 5 euro, 10 euro un 20 euro nominālvērtību ietverot ECB
abreviatūru šādās deviņās oficiālajās valodās – BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE un EBC; un 2) 50
euro, 100 euro un 200 euro nominālvērtību ietverot ECB abreviatūru šādās desmit oficiālajās valodās –
BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE un EBC;”;
2) ar šādu apakšpunktu aizstāj 3. panta 2. punkta h) apakšpunktu:
“h) ja Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās iestādes un uzņēmumi vienā vai vairākās reizēs nodod
apmaiņai bojātas īstas euro banknotes vismaz 10 000 euro vērtībā, šīs iestādes un uzņēmumi iesniedz
dokumentus par banknošu izcelsmi un klienta vai attiecīgos gadījumos tāda patiesā īpašnieka identifikācijas
datus, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 (*). Šis pienākums ir spēkā arī tad, ja
pastāv šaubas, vai sasniegts 10 000 euro robežvērtības slieksnis. Šajā punktā paredzētie noteikumi neierobežo
stingrākas identificēšanas un ziņošanas prasības, ko dalībvalstis pieņēmušas, transponējot Direktīvu (ES)
2015/849.
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).”;
3) šādu jaunu 4. punktu pievieno 3. pantam:
“4.
NCB var veikt apmaiņu, pēc NCB ieskatiem izsniedzot jebkura nomināla skaidru naudu banknošu vērtībā,
pārvedot banknošu vērtību uz pieprasītāja bankas kontu, kuru var nepārprotami identificēt ar starptautisko
maksājumu konta numura identifikatoru (IBAN), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 260/2012 (*) 2. panta 15. punktā, vai kreditējot banknošu vērtību pieprasītāja kontā NCB.
(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un
darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009
(OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).”;
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4) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 1. punktu:
“1. NCB iekasē maksu no Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un uzņēmējiem,
kad tie pieprasa saskaņā ar 3. pantu apmainīt īstas euro banknotes, kas bojātas ar aizsargierīcēm. Šo maksu piemēro
neatkarīgi no tā, vai NCB apmaiņu veic skaidrā naudā vai banknošu vērtību pārved uz kontu vai kreditē tajā.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 4. aprīlī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

