ПРЕ ХОДЕН РЕ ЖИМ ЗА ВЪВЕ Ж Д АНЕТО НА РАМК АТА ЗА
ОБРАБОТК А НА БАНКНОТИ ЗА ПОС ЛЕДВАЩ А УПОТРЕБА
В НОВИТЕ УЧАС ТВАЩИ ДЪРЖ АВИ-ЧЛЕНКИ
Рамката за откриване на фалшификати и
сортиране по годност на евробанкноти от
кредитни институци и други лица, работещи
с пари в брой на професионална основа (понататък наричана „рамката“), приета през
декември 2004 г. и публикувана на уебсайта
на ЕЦБ 1, ще се прилага и за новите
участващи държави-членки, когато приемат
еврото.
Съгласно решение на Управителния съвет:
а) За новите участващи държави-членки,
които приемат еврото до 31 декември 2009
г. включително, ще се прилага следният
преходен режим вместо раздел 3 на
рамката:
– Националните централни банки (НЦБ)
на новите участващи държави-членки
ще приложат рамката на национално
равнище възможно най-скоро, найкъсно до 12 месеца след датата, на която
евробанкнотите и монетите придобият
статут на законно платежно средство в
съответната нова участваща държавачленка.
– В добавка към това след изтичането
на гореспоменатия 12-месечен срок
за прилагане ще има преходен период
от 12 месеца, през който кредитните
институции и други лица, работещи с
пари в брой на професионална основа, да
адаптират процедурите за работа с пари
в брой и съществуващите машини към
определените в рамката изисквания.

б) За новите участващи държави членки,
които приемат еврото след 31 декември 2009
г., ще се прилага следният преходен режим
вместо раздел 3 на рамката:
– НЦБ на всяка нова участваща държавачленка ще приложи рамката до датата,
на която евробанкнотите и монетите
придобиват статут на законно платежно
средство в съответната нова участваща
държава-членка.
– Считано
от
датата,
на
която
евробанкнотите и монетите придобиват
статут на законно платежно средство,
ще има преходен период от 12 месеца,
през който кредитните институции и
други лица, работещи с пари в брой на
професионална основа, да адаптират
процедурите за работа с пари в брой
и
съществуващите
машини
към
определените в рамката изисквания.
в) В случай че кредитните институции
и други лица, работещи с пари в брой на
професионална основа, вземат решение
против обработката на банкноти за
последваща употреба, те ще запазят
възможността
изискванията
им
за
евробанкнотите да бъдат изпълнени от
националните централни банки, както е
определено от всяка тях.
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