УДЪ ЛЖ АВАНЕ ЗА ШЕС Т ДЪРЖ АВИ ОТ ЕВРОЗОНАТА
НА ПРЕ ХОДНИЯ ПЕРИОД , ОПРЕДЕ ЛЕН В РАМК АТА ЗА
ОБРАБОТК А НА БАНКНОТИ ЗА ПОС ЛЕДВАЩ А УПОТРЕБА
Рамката за откриване на фалшификати и
сортиране по годност на евробанкноти от
кредитни институции и други лица,
работещи с пари в брой на професионална
основа („Рамката“), приета през декември
2004 г. и публикувана на уебсайта на ЕЦБ 1,
предвижда преходен период за кредитни
институции и други лица, работещи с пари
в брой на професионална основа, през който
те да адаптират процедурите и използваните
машини така, че да бъдат в съответствие с
Рамката. Този преходен период изтича не
по-късно от края на 2007 г.
В доклада за напредъка в прилагането на
Рамката за 2006 г. Управителният съвет
на ЕЦБ отбеляза, че поради специфични
проблеми, свързани с инфраструктурата
за работа с пари в брой и нейния обхват, в
шест държави от еврозоната кредитните
институции и лицата, работещи с пари в
брой на професионална основа, няма да
бъдат в състояние да адаптират напълно
съществуващите
банкнотообработващи
машини и свързаните с това работни
процедури до края на 2007 г.

Ето защо, въз основа на решение на
Управителния
съвет,
гореспоменатият
преходен период е удължен и изтича:
– в края на 2009 г. във Франция и
– в края на 2010 г. в Гърция, Испания,
Ирландия, Италия и Португалия.
Всички останали разпоредби на Рамката
остават непроменени.
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http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005bg.pdf
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ЕЦБ
Удължаване за шест държави от еврозоната на преходния период, определен в Рамката за обработка на банкноти за последваща употреба на
Декември 2006 г.
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