30.4.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 118/43

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Απριλίου 2013
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των
προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση
τραπεζογραμματίων ευρώ
(ΕΚΤ/2013/11)
(2013/212/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 16,
Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2013/10, της 19ης Απριλίου
2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την
αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμ
ματίων ευρώ (1).
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

2.
Κατά την εφαρμογή της απόφασης ΕΚΤ/2013/10 και με
την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών νομικής φύσεως, οι ΕθνΚΤ
μπορούν να καταστρέφουν τα φθαρμένα τραπεζογραμμάτια
ευρώ ή τμήματά τους, εκτός εάν νόμιμοι λόγοι δικαιολογούν
τη διαφύλαξή τους ή την απόδοσή τους στον συναλλασσόμενο.
3.
Οι ΕθνΚΤ διορίζουν ένα όργανο ή σώμα για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με την ανταλλαγή φθαρμένων τραπεζογραμ
ματίων ευρώ στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης ΕΚΤ/2013/10, και ενημε
ρώνουν σχετικά την ΕΚΤ.
___________
(*) ΕΕ L 118 της 30.4.2013, σ. 37.».

Λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί κατά
την εφαρμογή και την ερμηνεία της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2003/5, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την
εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαρα
γωγής τραπεζογραμματίων ευρώ (2) και την ανταλλαγή και
απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ και για λόγους συνε
πούς αναφοράς στα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που
αποτελούν νόμιμο χρήμα, ενδείκνυται να χρησιμοποιείται
μόνον ο όρος «φθαρμένα».

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών
με νόμισμα το ευρώ.

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Άρθρο 3

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Το άρθρο 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2003/5 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 4

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρι
κές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 19 Απριλίου 2013.

Ανταλλαγή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ
1.
Οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 (*) σύμ
φωνα με τους όρους αυτής.

(1) Δεν έχει ακόμη 37 δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) EE L 78 της 25.3.2003, σ. 20.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

