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НАСОКИ
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 19 април 2013 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на
незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение
на евробанкноти
(ЕЦБ/2013/11)
(2013/212/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално
членове 12.1, 14.3 и 16 от него,
като взе предвид Решение ECB/2013/10 от 19 април 2013 г.
относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането,
замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (1),
като има предвид, че:
В контекста на опита по прилагане и тълкуване на Насоки
ЕЦБ/2003/5 от 20 март 2003 г. за налагане на мерки,
които да се противопоставят на незаконното възпро
извеждане на евробанкноти и относно замяната и изтег
лянето от обращение на евробанкноти (2), и от съоб
ражения за последователно посочване на истински евро
банкноти като законно платежно средство, е уместно да се
използва само терминът „повредени“.

(1)

Поради това Насоки ЕЦБ/2003/5 следва да бъдат
съответно изменени,

(2)

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

2.
При прилагане на Решение ЕЦБ/2013/10 и при спазване
на всички ограничения от правен характер, НЦБ могат да
унищожат повредените евробанкноти или части от тях,
освен ако има правни основания за тяхното съхраняване
или връщането им на предявителя.
3.
НЦБ назначават един орган или организация, който
(която) да взема решения за замяна на повредени евро
банкноти в случаите, предвидени в член 3, параграф 1,
буква б) от Решение ЕЦБ/2013/10, като уведомяват за това
ЕЦБ.
___________
(*) ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37.“
Член 2
Влизане в сила
Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която нацио
налните централни банки на държавите членки, чиято парична
единица е еврото, са били уведомени за тях.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са националните централни
банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

Изменение
Член 4 от Насоки ЕЦБ/2003/5 се заменя със следното:
„Член 4
Замяна на повредени евробанкноти
1.

НЦБ надлежно прилагат Решение ЕЦБ/2013/10 (*).

(1) Вж. стр. 37 от настоящия брой на Официален вестник.
(2) ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 април 2013 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

