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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/669
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany
i wycofywania banknotów euro (EBC/2019/9)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 16,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) przyjął decyzję EBC/2013/10 (1), która ustanowiła
szereg standardów technicznych dotyczących zarówno obecnych, jak i przyszłych serii banknotów euro oraz
doprecyzowała niektóre zasady i procedury w odniesieniu do banknotów euro.

(2)

EBC zdecydował o wprowadzeniu modyfikacji drugiej serii banknotów euro, znanej jako seria Europa, poprzez
zmniejszenie szerokości banknotów o nominałach 100 euro i 200 euro.

(3)

4 maja 2016 r. Rada Prezesów zdecydowała o wyłączeniu z serii Europa banknotów o nominale 500 euro.

(4)

Ponadto przystąpienie Chorwacji do Unii w roku 2013 wymaga dodania chorwackiej wersji językowej skrótowca
„EBC” na banknotach euro drugiej serii o nominałach 50, 100 i 200 euro. Skrótowiec ten ma być dodany do
elementu wzoru, który przedstawia wersje językowe tego skrótowca w językach urzędowych Unii Europejskiej.

(5)

Dla zachowania spójności próg dotyczący wymogu przedstawiania dokumentacji w zakresie pochodzenia
banknotów i identyfikacji klienta lub, w odpowiednich przypadkach, rzeczywistego beneficjenta
w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (2), powinien zostać podwyższony do
10 000 euro. Dzięki takiemu podwyższeniu próg ten zostanie zharmonizowany z progiem dotyczącym osób
prowadzących handel towarami w zakresie, w jakim dokonują one płatności gotówkowych, lub takie płatności
otrzymują, na kwotę 10 000 euro lub wyższą, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

(6)

Istnieje potrzeba doprecyzowania, że wymiany uszkodzonych banknotów można dokonać albo poprzez
przekazanie banknotów o tej samej wartości w dowolnych nominałach, poprzez przelew takiej wartości na
rachunek wnioskodawcy, albo poprzez uznanie taką wartością rachunku wnioskodawcy. Należy także wyjaśnić,
że opłata za wymianę autentycznych banknotów euro uszkodzonych przez urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą ma zastosowanie także w sytuacji, gdy wnioskodawca wnioskuje, aby krajowy bank centralny (KBC)
dokonał wymiany poprzez przelew wartości banknotów lub uznanie taką wartością rachunku bankowego.

(7)

Decyzja EBC/2013/10 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W decyzji EBC/2013/10 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Banknoty euro pierwszej serii obejmują siedem nominałów banknotów euro w zakresie od 5 euro do
500 euro. Banknoty euro drugiej serii obejmują sześć nominałów w zakresie od 5 euro do 200 euro. Banknoty
euro przedstawiają motyw »Epoki i style Europy« o następujących parametrach podstawowych.
(1) Decyzja EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów
euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141
z 5.6.2015, s. 73).

29.4.2019

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 113/7

Wartość nomi
nalna (EUR)

Wymiary (pierwsza
seria)

Wymiary (druga seria)

Kolor dominujący

Wzór

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Szary

Klasyczny

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Czerwony

Romański

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Niebieski

Gotycki

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Pomarańczowy

Renesansowy

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Zielony

Barok i rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Żółto-brązowy

Architektura żelaza
i szkła

500

160 × 82 mm

Brak w drugiej serii

Purpurowy

Współczesna archi
tektura XX wieku”

b) ustęp 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) wersje skrótowca »EBC« w językach urzędowych Unii Europejskiej:
(i) w przypadku pierwszej serii banknotów euro skrótowiec »EBC« zamieszcza się tylko w następujących
pięciu wersjach językowych w językach urzędowych: BCE, ECB, EZB, EKT i EKP;
(ii) w przypadku drugiej serii banknotów euro: 1) w odniesieniu do nominałów 5 euro, 10 euro i 20 euro
skrótowiec »EBC« zamieszcza się tylko w następujących dziewięciu wersjach językowych w językach
urzędowych: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE oraz EBC; 2) w odniesieniu do nominałów 50 euro,
100 euro i 200 euro skrótowiec »EBC« zamieszcza się tylko w następujących dziesięciu wersjach
językowych w językach urzędowych: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE oraz EBC;”;
2) w art. 3 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie:
„h) jeżeli instytucje i podmioty gospodarcze, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001,
przedstawiają do wymiany, w ramach jednej lub wielu transakcji, uszkodzone autentyczne banknoty euro
o wartości co najmniej 10 000 euro, dokumentację dotyczącą pochodzenia banknotów i identyfikacji klienta lub,
w odpowiednich przypadkach, rzeczywistego beneficjenta w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/849 (*), przedkładają takie instytucje i podmioty gospodarcze. Obowiązek ten ma również
zastosowanie w przypadku zaistnienia wątpliwości co do tego, czy osiągnięty został próg wartości 10 000 euro.
Zasady określone w niniejszym ustępie nie naruszają bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie identyfikacji
i sprawozdawczości przyjętych przez państwa członkowskie w ramach transpozycji dyrektywy (UE) 2015/849.
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).”;
3) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.
KBC mogą dokonywać wymiany poprzez przekazanie gotówki o wartości banknotów w dowolnych
nominałach, poprzez przelew wartości banknotów na rachunek bankowy wnioskodawcy, który może być
jednoznacznie zidentyfikowany międzynarodowym numerem identyfikacyjnym rachunku płatniczego (IBAN)
w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 (*), albo poprzez
uznanie wartością banknotów rachunku wnioskodawcy prowadzonego przez KBC, przy czym wybór metody zależy
od uznania KBC.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające
wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22).”;
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4) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wnioskowania przez instytucje i podmioty gospodarcze, o których mowa w art. 6 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1338/2001, o wymianę, zgodnie z art. 3, autentycznych banknotów euro uszkodzonych
przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, KBC pobierają opłatę. Opłata ta ma zastosowanie bez względu na
to, czy KBC dokona wymiany w gotówce, poprzez przelew wartości banknotów, czy też poprzez uznanie wartością
banknotów rachunku bankowego.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 kwietnia 2019 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI

Prezes EBC

