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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/669
av den 4 april 2019
om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen
och indragning avseende eurosedlar (ECB/2019/9)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och
av följande skäl:
(1)

Den 19 april 2013 antog Europeiska centralbanken beslut ECB/2013/10 (1), genom vilket man skapar ett antal
tekniska standarder som omfattar både de aktuella och framtida serier av eurosedlar, samt förtydligar vissa av de
regler och förfaranden som gäller för eurosedlar.

(2)

ECB har beslutat att göra ändringar i den andra serien eurosedlar, som även kallas Europaserien. Höjden på
sedlarna i valörerna 100 euro och 200 euro bör minskas.

(3)

Den 4 maj 2016 beslutade ECB-rådet att exkludera eurosedlar i valören 500 euro från Europaserien.

(4)

Efter Kroatiens anslutning 2013 måste dessutom ECB:s initialer på kroatiska läggas till på eurosedlar av valörerna
50, 100 och 200 euro i den andra serien eurosedlar. De bör läggas till i det mönsterelement som inkluderar
Europeiska unionens officiella språkvarianter.

(5)

För att säkerställa enhetlighet bör tröskelvärdet för att inkomma med dokumentation om eurosedlarnas ursprung
samt identifiera kunden eller i förekommande fall den verkliga förmånstagaren i enlighet med definitionen
i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (2), höjas till 10 000 euro. Genom denna höjning
harmoniseras det med det tröskelvärde som gäller för personer som handlar med varor i den mån som betalning
görs kontant med ett belopp om 10 000 euro eller mer enligt direktiv (EU) 2015/849.

(6)

Man bör förtydliga att inlösen av skadade sedlar kan ske antingen genom att man löser in dem mot sedlar med
samma värde i valfri valör eller genom att man överför eller krediterar sedlarnas värde till ett av inlämnarens
konton. Det bör förtydligas att den avgift som en inlämnare får betala när denne begär inlösen av äkta sedlar som
skadats genom stöldskyddsutrustning även tas ut om inlämnaren begär att den nationella centralbanken överför
eller krediterar sedlarnas värde till ett konto.

(7)

Beslut ECB/2013/10 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Beslut ECB/2013/10 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Eurosedlar som ingår i den första serien ska omfatta sju valörer mellan 5 euro och 500 euro. Eurosedlar
som ingår i den andra serien ska omfatta sex valörer mellan 5 euro och 200 euro. Eurosedlarna visar motiv på
temat ”epoker och stilar i Europa”, med följande grundläggande tekniska specifikationer:
(1) Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/10 av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och
indragning avseende eurosedlar (EUT L 118, 30.4.2013, s. 37).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG
(EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
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Valör (EUR)

Mått (första serien)

Mått (andra serien)

Dominerande färg

Motiv

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grå

Klassisk arkitektur

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Röd

Romansk arkitektur

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blå

Gotisk arkitektur

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renässansarkitektur

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Grön

Barock och rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Gulbrun

Järn- och glasarkitek
tur

500

160 × 82 mm

Ska ej ingå i andra se
rien

Purpurröd

Modern 1900-talsar
kitektur”

b) Punkt 2 c ska ersättas med följande:
”c) ECB:s initialer i Europeiska unionens officiella språkvarianter.
i) För den första serien eurosedlar ska ECB:s initialer begränsas till följande fem officiella språkvarianter: BCE,
ECB, EZB, EKT och EKP.
ii) För den andra serien eurosedlar: 1. för valörerna 5 euro, 10 euro och 20 euro ska ECB:s initialer begränsas
till följande nio officiella språkvarianter: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE och EBC. 2. för
valörerna 50 euro, 100 euro och 200 euro ska ECB:s initialer begränsas till följande tio officiella
språkvarianter: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE och EBC.”
2. Artikel 3.2 h ska ersättas med följande:
”h) När inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 inom en eller
flera transaktioner ger in skadade äkta eurosedlar för inlösen till ett värde av minst 10 000 euro, ska de
inkomma med dokumentation om sedlarnas ursprung samt identifiera kunden eller i förekommande fall den
verkliga förmånstagaren i enlighet med definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (*).
Denna skyldighet ska även gälla när det råder tvivel om huruvida tröskelvärdet på 10 000 euro har
uppnåtts. Reglerna i denna punkt ska inte påverka strängare identifierings- och rapporteringskrav som
medlemsstaterna har antagit för att införliva direktiv (EU) 2015/849.
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det
finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).”
3. I artikel 3 ska följande punkt 4 läggas till:
”4.
De nationella centralbankerna får lösa in sedlar genom att lämna ut motsvarande värde i valfri denominering,
genom att överföra sedlarnas värde till ett av inlämnarens konton som otvetydigt kan identifieras av ett
internationellt betalkontonummer (Iban-nummer) enligt definitionen i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 260/2012 (*), eller genom att kreditera sedlarnas värde till ett konto som inlämnaren har hos den
nationella centralbanken, enligt vad den nationella centralbanken anser lämpligt.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska
och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009
(EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).”
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4. Artikel 4.1 ska ersättas med följande:
”1.
De nationella centralbankerna ska ta ut en avgift av de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel
6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 när dessa, i enlighet med artikel 3, begär att de nationella centralbankerna ska
lösa in äkta eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning. Avgiften utgår oavsett om den nationella
centralbanken lämnar ut kontanter för inlösta sedlar eller överför eller krediterar sedlarnas värde till ett konto.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 4 april 2019.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

