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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 19. april 2013
om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte
gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler
(ECB/2013/11)
(2013/212/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, artikel 14.3 og artikel 16,
under henvisning til afgørelse ECB/2013/10 af 19. april 2013
om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og
inddragelse af eurosedler (1), og

(2)

3.
NCB'erne udpeger en enkelt enhed eller instans til at
vedtage beslutninger om ombytning af beskadigede euro
sedler i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1,
litra b), i afgørelse ECB/2013/10, og underretter ECB herom.
___________
(*) EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37.«

ud fra følgende betragtninger:
(1)

2.
Ved gennemførelse af afgørelse ECB/2013/10 kan
NCB'erne, for så vidt det er retligt muligt, tilintetgøre beska
digede eurosedler eller dele deraf, medmindre de af retlige
grunde skal opbevares og tilbagegives til den anmodende
part.

I lyset af de erfaringer, som er draget i forbindelse med
anvendelsen
og
fortolkningen
af
retningslinje
ECB/2003/5 af 20. marts 2003 om håndhævelse af
foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af euro
sedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (2)
og af hensyn til en konsekvent henvisning til ægte euro
sedler, som er lovlige betalingsmidler, er det hensigts
mæssigt kun at anvende begrebet »beskadiget«.
Retningslinje ECB/2003/5 bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed —

Artikel 2
Virkning
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den
meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der
har euroen som valuta.
Artikel 3
Adressater

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de
medlemsstater, der har euroen som valuta.

Artikel 1
Ændring
Artikel 4 i retningslinje ECB/2003/5 erstattes af følgende:

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. april 2013.

»Artikel 4
Ombytning af beskadigede eurosedler
1.
NCB'erne gennemfører
ECB/2013/10 (*).

(1) Se side 37 i denne EUT.
(2) EUT L 78 af 25.3.2003, s. 20.
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