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DECIZIA (UE) 2019/669 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 4 aprilie 2019
de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea
și retragerea bancnotelor euro (BCE/2019/9)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,
întrucât:
(1)

La 19 aprilie 2013, Banca Centrală Europeană (BCE) a adoptat Decizia BCE/2013/10 (1), care a stabilit un număr
de standarde tehnice aplicabile seriilor curente și viitoare de bancnote euro și a oferit clarificări suplimentare cu
privire la anumite norme și proceduri privind bancnotele euro.

(2)

BCE a decis să aducă modificări celei de a doua serii de bancnote euro, cunoscută drept seria „Europa”. Lățimea
bancnotelor cu cupiurile de 100 euro și 200 euro urmează a fi redusă.

(3)

La 4 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să excludă din seria „Europa” bancnotele cu cupiura de 500 euro.

(4)

În plus, aderarea Croației în 2013 impune ca inițialele BCE în limba croată să fie adăugate pe bancnotele cu
cupiurile de 50 euro, 100 euro și 200 euro din a doua serie de bancnote euro. Acestea urmează a fi adăugate în
elementul grafic care include versiunile lingvistice oficiale ale Uniunii Europene.

(5)

Pentru consecvență, pragul aferent cerinței referitoare la furnizarea documentației privind originea bancnotelor
euro și identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE)
2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (2), ar trebui majorat la 10 000 EUR. Această majorare va
armoniza acest prag cu cel aplicabil în cazul persoanelor care comercializează bunuri în măsura în care plățile
sunt efectuate sau încasate în numerar și au o valoare de cel puțin 10 000 EUR, prevăzut de Directiva (UE)
2015/849.

(6)

Este necesar să se clarifice faptul că preschimbarea bancnotelor deteriorate poate fi efectuată prin înlocuirea cu
bancnote în orice cupiură corespunzătoare aceleiași valori sau prin transferul ori creditarea valorii în contul unui
solicitant. Ar trebui, de asemenea, clarificat faptul că taxa pentru preschimbarea bancnotelor autentice deteriorate
de dispozitivele antifurt se aplică și atunci când solicitantul cere băncii centrale naționale (BCN) să transfere sau
să crediteze într-un cont valoarea bancnotelor respective.

(7)

Prin urmare, Decizia BCE/2013/10 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Decizia BCE/2013/10 se modifică după cum urmează:
1. articolul 1 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Bancnotele euro din prima serie includ șapte cupiuri, între 5 euro și 500 euro. Bancnotele euro din a doua
serie includ șase cupiuri, între 5 euro și 200 euro. Bancnotele euro ilustrează tema „Epocile și stilurile Europei”,
cu următoarele specificații de bază.
(1) Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro
(JO L 118, 30.4.2013, p. 37).
(2) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei
(JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
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Valoare nomi
nală (EUR)

Dimensiuni (prima
serie)

Dimensiuni (a doua
serie)

Culoare dominantă

Elemente grafice

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gri

Clasic

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Roșu

Romanic

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Albastru

Gotic

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Portocaliu

Renascentist

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Verde

Baroc și rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Galben-maroniu

Arhitectura în oțel și
sticlă

500

160 × 82 mm

Nu este inclusă în
a doua serie

Violet

Arhitectura modernă
a secolului al XX-lea”;

(b) alineatul (2) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) inițialele BCE în diferitele versiuni lingvistice oficiale ale Uniunii Europene:
(i) pentru prima serie de bancnote euro, inițialele BCE se limitează la următoarele cinci versiuni lingvistice
oficiale: BCE, ECB, EZB, EKT și EKP;
(ii) pentru a doua serie de bancnote euro: (1) pentru cupiurile de 5 euro, 10 euro și 20 euro, inițialele BCE
se limitează la următoarele nouă versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE și
EBC; (2) pentru cupiurile de 50 euro, 100 euro și 200 euro, inițialele BCE se limitează la următoarele
zece versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE și EBC;”;
2. la articolul 3, alineatul (2) litera (h) se înlocuiește cu următorul text:
„(h) dacă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
prezintă în vederea preschimbării, într-una sau mai multe tranzacții, bancnote euro autentice deteriorate cu
o valoare de cel puțin 10 000 EUR, aceștia furnizează documentația privind originea bancnotelor și identificarea
clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE) 2015/849
a Parlamentului European și a Consiliului (*). Această obligație există și în caz de îndoială cu privire la atingerea
valorii-prag de 10 000 EUR. Regulile stabilite în prezentul alineat nu aduc atingere oricăror cerințe de
identificare și raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei (UE) 2015/849.
(*) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).”;
3. la articolul 3 se adaugă următorul alineat (4):
„(4) BCN pot efectua preschimbarea prin eliberarea de numerar în orice cupiură corespunzător valorii bancnotelor,
prin transferul valorii bancnotelor într-un cont bancar al solicitantului care să poată fi identificat fără echivoc cu un
identificator internațional al numărului de cont de plăți (IBAN), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (15) din
Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*), sau prin creditarea valorii
bancnotelor în contul solicitantului deschis la BCN, potrivit aprecierii BCN.
(*) Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire
a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).”;
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4. la articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) BCN percep de la instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1338/2001 o taxă atunci când aceștia solicită BCN, în conformitate cu articolul 3, preschimbarea unor bancnote
euro autentice care au fost deteriorate de dispozitive antifurt. Această taxă este percepută indiferent dacă BCN
efectuează preschimbarea prin numerar sau prin transferul ori creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 aprilie 2019.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

