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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
z 19. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným
reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek
(ECB/2013/11)
(2013/212/EÚ)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 128 ods. 1,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1
a 14.3 a článok 16,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013
o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene
a sťahovaní eurobankoviek z obehu (1),
keďže:
Vzhľadom na skúsenosti s používaním a výkladom
usmernenia ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení
opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobanko
viek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (2), ako aj
z dôvodu jednotného odkazovania na pravé euroban
kovky, ktoré sú zákonným platidlom, je vhodné používať
iba pojem „poškodený“.

(1)

Usmernenie ECB/2003/5 by sa preto malo zodpoveda
júcim spôsobom zmeniť a doplniť,

(2)

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

2.
V rámci implementácie rozhodnutia ECB/2013/10 a na
základe akýchkoľvek právnych obmedzení môžu NCBs zničiť
akékoľvek poškodené eurobankovky alebo ich časti, pokiaľ
nie sú žiadne právne dôvody, aby sa zachovali alebo vrátili
žiadateľovi.
3.
NCBs menujú jeden orgán alebo inštitúciu, aby prijala
rozhodnutia o výmene poškodených eurobankoviek pre
prípady uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) rozhodnu
tiaECB/2013/10 a informujú o tom ECB.
___________
(*) Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37.“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia
národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých
menou je euro.
Článok 3
Adresáti
Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám člen
ských štátov, ktorých menou je euro.

Zmena a doplnenie
Článok 4 usmernenia ECB/2003/5 sa nahrádza takto:
„Článok 4

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. apríla 2013

Výmena poškodených eurobankoviek

Prezident ECB

1.

Mario DRAGHI

NCBs náležite uplatňujú rozhodnutie ECB/2003/10 (*).

(1) Pozri stranu 37 tohto úradného vestníka..
(2) Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20.

