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PAMATNOSTĀDNES
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2013. gada 19. aprīlis),
ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu
neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības
(ECB/2013/11)
(2013/212/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 128. panta 1. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1., 14.3. un 16.
pantu,
ņemot vērā 2013. gada 19. aprīļa Lēmumu ECB/2013/10 par
euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu,
apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (1),
tā kā:
Ievērojot 2003. gada 20. marta Pamatnostādnes
ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu
euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro
banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (2) piemē
rošanā un interpretēšanā gūto pieredzi un nolūkā
konsekventi apzīmēt euro banknotes, kas ir likumīgi
maksāšanas līdzekļi, ir lietderīgi lietot tikai jēdzienu
“bojāta”.

(1)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2003/5,

(2)

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

2.
Īstenojot Lēmumu ECB/2013/10 un ievērojot visus juri
diskos ierobežojumus, NCB var iznīcināt visas bojātās euro
banknotes vai to daļas, ja vien nav tiesiska pamata šīs
banknotes saglabāt vai atdot pieprasītājam.
3.
NCB ieceļ vienu iestādi vai struktūrvienību lēmumu
pieņemšanai par bojātu euro banknošu apmaiņu gadījumos,
kas noteikti Lēmuma ECB/2013/10 3. panta 1. punkta b)
apakšpunktā, kā arī attiecīgi informē ECB.
___________
(*) OV L 118, 30.4.2013., 37. lpp.”

2. pants
Stāšanās spēkā
Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo to dalīb
valstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.
3. pants
Adresāti
Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu nacionālajām centrā
lajām bankām, kuru valūta ir euro.

Grozījums
Pamatnostādnes ECB/2003/5 4. pantu aizstāj ar šādu:

Frankfurtē pie Mainas, 2013. gada 19. aprīlī

“4. pants
Bojātu euro banknošu apmaiņa

ECB prezidents

1.

Mario DRAGHI

NCB pienācīgi īsteno Lēmumu ECB/2013/10 (*).

(1) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 37 lpp.
(2) OV L 78, 25.3.2003., 20. lpp.

