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Zasady ramowe wykrywania fałszerstw oraz 
sortowania banknotów według jakości przez 
instytucje kredytowe i podmioty zawodowo 
zajmujące się obsługą gotówki (zwane dalej 
„zasadami ramowymi”), przyjęte w grudniu 
2004 r. i opublikowane na stronie internetowej 
EBC,1 będą miały zastosowanie również do 
nowych uczestniczących Państw Członkowskich 
z chwilą przyjęcia przez nie waluty euro. 

Zgodnie z decyzją Rady Prezesów:

(a) W stosunku do nowych uczestniczących 
Państw Członkowskich, które przyjmą walutę 
euro przed lub w dniu 31 grudnia 2009 r., w 
miejsce punktu 3 zasad ramowych zastosowa-
nie znajdą następujące postanowienia 
przejściowe:

krajowe banki centralne (KBC) każdego z 
nowych uczestniczących Państw 
Członkowskich wprowadzą w życie zasady 
ramowe na szczeblu krajowym w najszyb
szym możliwym terminie, nie później  
jednak niż w przeciągu 12 miesięcy od  
daty kiedy banknoty i monety euro staną  
się prawnym środkiem płatniczym w  
danym nowym uczestniczącym Państwie 
Członkowskim.

Ponadto, z chwilą upływu powyższego 
dwunastomiesięcznego okresu przeznaczo-
nego na dokonanie implementacji rozpocz-
nie się dwunastomiesięczny okres 
przejściowy przeznaczony na dostosowanie 
przez instytucje kredytowe i inne podmioty 
zawodowo zajmujące się obsługą gotówki 
procedur obsługi gotówki i funkcjonujących 
dotychczas urządzeń do wymogów 
określonych w zasadach ramowych.

(b) W stosunku do nowych uczestniczących 
Państw Członkowskich które przyjmą euro po 
dniu 31 grudnia 2009 r., w miejsce punktu 3 
zasad ramowych zastosowanie znajdą 
następujące postanowienia przejściowe:

KBC każdego z nowych uczestniczących 
Państw Członkowskich wprowadzą w życie 

–
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– 1 http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
recyclingeurobanknotes2005pl.pdf

Pos tanowienia Przejściowe dla imPlementacji  w 
nowych uczes tniczących Pańs t wach 
członkow skich zas ad ramowych do t yczących 
Pow tórnego wProwadzania bankno tów do obiegu

zasady ramowe w dacie kiedy banknoty i 
monety euro staną się prawnym środkiem 
płatniczym w danym nowym uczestniczącym 
Państwie Członkowskim.

W dacie kiedy banknoty i monety euro staną 
się prawnym środkiem płatniczym, rozpo-
cznie się dwunastomiesięczny okres 
przejściowy przeznaczony na dostosowanie 
przez instytucje kredytowe i inne podmioty 
zawodowo zajmujące się obsługą gotówki 
procedur obsługi gotówki i funkcjonujących 
dotychczas urządzeń do wymogów 
określonych w zasadach ramowych.

(c) Instytucje kredytowe i inne podmioty zawo-
dowo zajmujące się obsługą gotówki, które nie 
zdecydują się powtórnie wprowadzać bankno-
tów do obiegu będą miały możliwość pokrywa-
nia ich zapotrzebowania na banknoty euro przez 
właściwe KBC, na zasadach określonych przez 
każdy KBC.
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