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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 19. aprila 2013
o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam
eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka
(ECB/2013/11)
(2013/212/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 128(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 ter člena
16 Statuta,
ob upoštevanju Sklepa ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o
apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju euro
bankovcev iz obtoka (1),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

2.
Pri izvajanju Sklepa ECB/2013/10 in s pridržkom
kakršnih koli pravnih omejitev lahko NCB uničijo vse poško
dovane eurobankovce ali njihove dele, razen če obstaja
pravna podlaga za njihovo ohranitev ali vračilo prosilcu.
3.
NCB določijo enotni organ ali telo za sprejemanje odlo
čitev o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev v primerih,
predvidenih s členom 3(1)(b) Sklepa ECB/2013/10, in o tem
obvestijo ECB.
___________
(*) UL L 118, 30.4.2013, str. 37“

Glede na izkušnje pri uporabi in razlagi Smernice
ECB/2003/5 z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov
proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o
zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (2) ter
zaradi doslednega navajanja pristnih eurobankovcev, ki
so zakonito plačilno sredstvo, je primerno uporabljati
samo pojem „poškodovani“ eurobankovci.

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno
obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih
valuta je euro.

Zato bi bilo treba Smernico ECB/2003/5 ustrezno spre
meniti –

Člen 3

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Člen 2
Učinkovanje

Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav
članic, katerih valuta je euro.

Sprememba
Člen 4 Smernice ECB/2003/5 se nadomesti z naslednjim:

V Frankfurtu na Majni, 19. aprila 2013

„Člen 4
Zamenjava poškodovanih eurobankovcev

Predsednik ECB

1.

Mario DRAGHI

NCB ustrezno izvajajo Sklep ECB/2013/10 (*).

(1) Glej stran 37 tega Uradnega lista.
(2) UL L 78, 25.3.2003, str. 20.

