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IRÁNYMUTATÁSOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA
(2013. április 19.)
a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az
eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról
(EKB/2013/11)
(2013/212/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1., 14.3.
és 16. cikkére,
tekintettel az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről,
utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2013.
április 19-i EKB/2013/10 határozatra (1),
mivel:
(1)

(2)

A szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni
intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek
cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymuta
tás (2) alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos
tapasztalatokra tekintettel, valamint a hivatalos fizetőesz
közként használt valódi eurobankjegyekre történő
egységes hivatkozás megteremése érdekében helyénvaló
kizárólag a „megrongálódott” kifejezés használata.
Ezért az EKB/2003/5 iránymutatást megfelelően módosí
tani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk
Módosítás

(2)
Az EKB/2013/10 határozat végrehajtása során a NKB-k
– a jogi megszorításokat is figyelembe véve – megsemmisít
hetik a megrongálódott eurobankjegyeket, illetve azok részeit,
amennyiben nincs jogalap azok megőrzésére vagy a kérelme
zőnek való visszaszolgáltatására.
(3)
Az egyes NKB-k egy szervet vagy testületet jelölnek ki,
amely az EKB/2013/10 határozat 3. cikke (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott esetekben határoz a megrongá
lódott eurobankjegyek cseréjéről, és erről az EKB-t megfele
lően tájékoztatja.
___________
(*) HL L 118., 2013.4.30., 37 o.”

2. cikk
Hatálybalépés
Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bank
jaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénz
neme az euro.
3. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak azon tagállamok nemzeti központi
bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Az EKB/2003/5 iránymutatás 4. cikke helyébe az alábbi szöveg
lép:
„4. cikk

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. április 19-én.

A megrongálódott eurobankjegyek cseréje
(1)
A NKB-k megfelelően végrehajtják az EKB/2013/10
határozatot (*).

(1) Lásd e Hivatalos Lap 37 oldalát.
(2) HL L 78., 2003.3.25., 20. o.
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