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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 25 oktober 2001
om ändring av riktlinje ECB/2000/6 om genomförande av artikel 52 i stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken efter utgången av övergångsperioden
(ECB/2001/10)
(2001/805/EG)
ECB–RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta, och med beaktande
av artiklarna 16 och 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan),
och

(4)

Dessutom skall information om de olika medlemsstaternas märkningsmetoder göras tillgänglig på ECB:s
webbplats.

(5)

Enligt artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s
riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

Riktlinje ECB/2000/6 av den 20 juli 2000 om genomförande av artikel 52 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken efter
utgången i övergångsperioden (1) innehåller de bestämmelser enligt vilka nationella centralbanker i deltagande
medlemsstater skall växla övriga deltagande medlemsstaters sedlar till respektive parivärde. I artikel 3 föreskrivs
att sedlarna, för att uppfylla kraven för växling, inte får
vara svårt skadade. Två kategorier av sedlar nämns
särskilt, vilka inte uppfyller kraven för växling.

Vissa nationella centralbanker har beslutat att genomföra
märkning av nationella sedlar efter den 1 januari 2002 i
syfte att underlätta och säkra indragningen av nationella
sedlar. Syftet med märkningen är att allmänheten skall
vägra att ta emot och använda nationella sedlar som
lagligt betalningsmedel.

Ett nytt skäl införs
I riktlinge ECB/2000/6 skall följande skäl, 4a, införas:
”(4a) Enligt gällande generella regler uppfyller svårt skadade
sedlar inte kraven för växling och vissa kategorier av
sedlar anges, vilka skall undantas från växlingsreglerna. Vissa nationella centralbanker i de deltagande
medlemsstaterna kommer att genomföra märkningsprogram i syfte att underlätta och säkra indragningen
av nationella sedlar. Märkta sedlar skall därför särskilt
anges bland de kategorier av sedlar som inte uppfyller
kraven för växling. Det anses nödvändigt att göra
information om de olika medlemsstaternas märkningsmetoder tillgänglig på ECB:s webbplats”

Artikel 2
Ändring av artikel 1

(3)

Eftersom det föreligger en allmän skyldighet att växla
övriga deltagande medlemsstaters sedlar måste det säkerställas att det görs undantag för märkta sedlar, innebärande att de behandlas på samma sätt som skadade
sedlar. Artikel 3 i riktlinjer ECB/2000/6 måste därför
ändras så att märkta sedlar särskilt anges bland de kategorier av sedlar som inte uppfyller kraven för växling.

(1) EGT L 55, 24.2.2001, s. 66. Se konsolidering offentliggjord i EGT
C 325, 21.11.2001.

I artikel 1 i riktlinje ECB/2000/6 skall följande text läggas till
efter den fjärde strecksatsen:
”— märkning: att nationella sedlar av autkoriserade enheter
förses med ett särskiljande och tydligt tecken, exempelvis stansade hål, som ett led i genomförandet av de
rättsliga åtgärder som beslutats av respektive deltagande medlemsstat för att underlätta indragningen av
utelöpande nationella sedlar.”

21.11.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Artikel 3

L 304/29
Artikel 4
Slutbestämmelserna

Ändring av artikel 3

Artikel 3 i riktlinje ECB/2000/6 skall ändras på följande sätt:
”För att uppfylla kraven för växling enligt denna riktlinje får
övriga deltagande medlemsstaters sedlar inte vara svårt
skadade. De får exemplevis inte bestå av fler än två
sammanfogade delar av samma sedel eller ha blivit skadade
av stöldskyddsutrustning. De får inte heller ha blivit märkta
eller skadats på ett sätt som gör det omöjligt att kontrollera
om de försetts med märkning.”

Denna riktlinje är tillämplig på varje sedel utgiven av övriga
deltagande medlemsstater vilken inges för växling mellan den 1
januari 2002 och den 31 mars 2002.
Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaternas
nationella centralbanker.
Denna riktlinjer skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 oktober 2001.
På ECB-rådet vägnar
Willem F. DUISENBERG

