SV

Konsoliderad TEXT
producerad via

CONSLEG-systemet

av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

CONSLEG: 1999X0656 — 26/03/2003

Antal sidor: 3

<

Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

1999X0656 — SV — 26.03.2003 — 002.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

►C1 ECB-RÅDETS RIKTLINJER
av den 7 juli 1998
om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 ◄
(ECB/1999/3)
(1999/656/EG)
(EGT L 258, 5.10.1999, s. 32)

Ändrad genom:
Officiella tidningen
nr

sida

datum

►M1 Europeiska centralbankes beslut ECB/2001/7 av den 30 augusti 2001

L 233

55

31.8.2001

►M2 Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 mars 2003 (ECB/2003/5)

L 78

20

25.3.2003

Rättad genom:
►C1

Rättelse, EGT L 287, 14.11.2000, s. 68 (ECB/656/1999)

1999X0656 — SV — 26.03.2003 — 002.001 — 2
▼B
►C1 ECB-RÅDETS RIKTLINJER
av den 7 juli 1998
om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti
1999 ◄
(ECB/1999/3)
(1999/656/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DESSA RIKTLINJER

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget), och särskilt artikel 106.1 i detta,
med beaktande av artiklarna 12.1, 14.3 och 16 i stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad
stadgan),
med beaktande av Europeiska centralbankens beslut ECB/1998/6 av den
7 juli 1998 om valörer och tekniska specifikationer för och
reproducering, inlösen och indragning av eurosedlar (1), enligt ändring
genom Europeiska centralbankens beslut ECB/1999/2 (2) (nedan kallad
ECB:s beslut ECB/1998/6), och
av följande skäl:
1.

Europeiska centralbanken (ECB) har av Europeiska monetära
institutet (EMI) erhållit upphovsrätten till eurosedlarnas utformning. Denna upphovsrätt måste bland annat utövas och tillämpas i
alla deltagande medlemsstater i enlighet med de enskilda
nationella rättsordningarna. Detta rättfärdiga att dessa uppgifter
anförtros de nationella centralbankerna.

2.

I syfte att förbättra eurosedlarnas skydd mot förfalskningar är det
tillrådligt att upprätta ett centrum för analys av förfalskningar
(CAC), i vilket resurserna av de nationella centralbankerna i de
deltagande medlemsstaterna kan förenas. Detta kräver att vissa
bestämmelser fastställs inom Europeiska centralbanksystemet
(ECBS).

3.

I syfte att öka allmänhetens medvetenhet om beslut som fattas av
ECB om att dra in sedeltyper eller sedelserier anses det vara
lämpligt att, utöver offentliggörandet av ECB:s beslut i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, offentliggöra sådana
beslut i nationella medier. Denna uppgift anförtros de nationella
centralbankerna.

4.

I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s
riktlinjer en integrerad del av gemenskapslagstiftningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▼M2
▼B
Artikel 3
Centrumet för analys av sedelförfalskningar och databasen för
penningförfalskningar
1.
ECBS:s centrum för analys av sedelförfalskningar (CAC) och
databasen för penningförfalskningar (CCD) skall upprättas och ledas
under ECB:s tillsyn. Genom etablerandet av CAC skall den tekniska
analysen av och uppgifter om förfalskningar av de eurosedlar som
utgivits av ECB och de nationella centralbankerna centraliseras. Alla
relevanta tekniska och statistiska uppgifter om förfalskning av eurosedlar skall lagras centralt i CCD.

(1) EGT L 8, 14.1.1999, s. 36.
(2) Se sidan 29 i detta nummer av EGT.
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2.
Frankfurt am Main skall vara säte för CAC och CCD. ECB-rådet
skall utse CAC:s direktör, anta dess budget, organisera dess personalrekrytering och förvalta dess medel.
3.
Om inget annat följer av rättsliga restriktioner skall de nationella
centralbankerna tillhandahålla CAC originalen av de nya typerna av
förfalskade eurosedlar i sina innehav för tekniska undersökningar och
central klassificering. Den preliminära bedömningen huruvida en enskild
förfalskning tillhör en redan klassificerad typ eller en ny kategori skall
utföras av de nationella centralbankerna.
4.
Alla tekniska uppgifter i CCD skall vara tillgängliga för ECB och
de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna. CAC
skall samarbeta med polisstyrkorna i de deltagande medlemsstaterna,
med Europol och med Europeiska kommissionen, när detta är lämpligt,
med hänsyn till deras respektive sakområden. Om så krävs kan enskilda
tjänstemän vid CAC delta i domstolsöverläggningar för att tillhandahålla
teknisk sakkunskap i fall av förfalskningar. CAC skall upprätta
kontakter med enskilda nationella myndigheter i samråd med den
berörda nationella centralbanken.
▼M2
▼B
Artikel 5
Slutbestämmelser
Denna riktlinje riktas till de nationella centralbankerna i de deltagande
medlemsstaterna och skall träda i kraft omedelbart.
Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

