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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/669
z dne 4. aprila 2019
o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju
eurobankovcev iz obtoka (ECB/2019/9)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropska centralna banka (ECB) je 19. aprila 2013 sprejela Sklep ECB/2013/10 (1), v katerem je določila vrsto
tehničnih standardov, s katerimi je zajela tedanjo in prihodnje serije eurobankovcev ter pojasnila nekatera pravila
in postopke v zvezi z eurobankovci.

(2)

ECB se je odločila za spremembe pri drugi seriji eurobankovcev, seriji Evropa. Višina bankovcev v apoenih 100
eurov in 200 eurov se bo zmanjšala.

(3)

Svet ECB je 4. maja 2016 odločil, da iz serije Evropa izključi bankovce v apoenu 500 eurov.

(4)

Poleg tega je treba zaradi pristopa Hrvaške v letu 2013 na apoene 50, 100 in 200 eurov druge serije euroban
kovcev dodati kratico ECB v hrvaščini. Dodati jih je treba elementu dizajna, ki vključuje različice v uradnih
jezikih Evropske unije.

(5)

Zaradi skladnosti bi bilo treba mejno vrednost, pri kateri se zahteva predložitev dokumentacije o izvoru euroban
kovcev in podatke o identiteti stranke ali, kjer je primerno, dejanskega lastnika, kakor je opredeljeno v Direktivi
(EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zvišati na 10 000 EUR. S tem zvišanjem se bo mejna
vrednost harmonizirala s tisto, ki velja po Direktivi (EU) 2015/849 za osebe, ki trgujejo z blagom, če so plačila
izvedena ali prejeta v gotovini in znašajo 10 000 EUR ali več.

(6)

Pojasniti je treba, da se lahko zamenjava poškodovanih bankovcev opravi z zamenjavo za bankovce enake
vrednosti v katerem koli apoenu ali s prenosom njihove vrednosti na račun prosilca ali knjiženjem te vrednosti
v dobro njegovega računa. Pojasniti je treba, da se pristojbina za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih
poškodovale protiropne naprave, uporablja tudi takrat, kadar prosilec zahteva, da nacionalna centralna banka
(NCB) vrednost teh bankovcev prenese na račun ali jo knjiži v dobro računa.

(7)

Zato je treba Sklep ECB/2013/10 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe
Sklep ECB/2013/10 se spremeni:
(1) člen 1 se spremeni:
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Eurobankovci iz prve serije vključujejo sedem apoenov eurobankovcev, od 5 eurov do 500 eurov.
Eurobankovci iz druge serije vključujejo šest apoenov, od 5 eurov do 200 eurov. Na eurobankovcih je
upodobljena tema ‚Evropska obdobja in slogi‘ z naslednjimi osnovnimi specifikacijami.
(1) Sklep ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka
(UL L 118, 30.4.2013, str. 37).
(2) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje
denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive
2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).
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Nominalna
vrednost (EUR)

Mere (prva serija)

Mere (druga serija)

Prevladujoča barva

Dizajn

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

siva

antika

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

rdeča

romanika

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modra

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžna

renesansa

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelena

barok in rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

rumenorjava

arhitektura železa in
stekla

500

160 × 82 mm

se ne vključi v drugo
serijo

vijolična

moderna arhitektura
20. stoletja“

(b) odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) kratico ECB v različicah v uradnih jezikih Evropske unije:
(i) za prvo serijo eurobankovcev se kratica ECB omeji na naslednjih pet različic v uradnih jezikih: BCE,
ECB, EZB, EKT in EKP;
(ii) za drugo serijo eurobankovcev se: (1) pri apoenih 5 eurov, 10 eurov in 20 eurov kratica ECB omeji na
naslednjih devet različic v uradnih jezikih: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE in EBC; (2) pri
apoenih 50 eurov, 100 eurov in 200 eurov kratica ECB omeji na naslednjih deset različic v uradnih
jezikih: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE in EBC;“;
(2) v členu 3 se odstavek 2(h) nadomesti z naslednjim:
„(h) če institucije in gospodarski subjekti, navedeni v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, z eno ali več transak
cijami predložijo v zamenjavo poškodovane pristne eurobankovce v vrednosti najmanj 10 000 EUR, morajo
predložiti dokumentacijo o izvoru bankovcev in podatke o identiteti stranke ali, kjer je primerno, dejanskega
lastnika, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (*). Ta obveznost se
uporablja tudi v primeru dvoma, ali je bila dosežena mejna vrednost 10 000 EUR. Pravila iz tega odstavka ne
posegajo v morebitne strožje zahteve glede identifikacije in poročanja, ki jih sprejmejo države članice pri
prenosu Direktive (EU) 2015/849.
(*) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije
2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).“;
(3) v členu 3 se doda nov odstavek 4:
„4. NCB lahko zamenjavo opravijo tako, da izročijo gotovino v vrednosti bankovcev v katerem koli apoenu,
prenesejo vrednost bankovcev na bančni račun prosilca, ki ga je mogoče nedvoumno določiti z mednarodno identifi
kacijsko številko plačilnega računa (IBAN), kakor je opredeljena v členu 2(15) Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta (*), ali knjižijo vrednost bankovcev v dobro računa prosilca pri NCB, kar se NCB zdi primerno.
(*) Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in
poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
(UL L 94, 30.3.2012, str. 22).“;

L 113/8

SL

Uradni list Evropske unije

29.4.2019

(4) v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1.
NCB zaračunavajo institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES)
št. 1338/2001, pristojbino, ko jih ti v skladu s členom 3 prosijo za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih
poškodovale protiropne naprave. Ta pristojbina se uporablja ne glede na to, ali NCB zamenjavo opravi v gotovini ali
s prenosom vrednosti bankovcev na račun ali knjiženjem te vrednosti v dobro računa.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 4. aprila 2019
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

