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Prechodný režim pre implementáciu rámca n a
spracovávanie bankoviek v nových zúčas tnených
členských štátoch
Rámec na detekciu falzifikátov a triedenie
eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými
spracovateľmi
peňazí
podľa
upotrebiteľnosti (ďalej len „rámec“), ktorý bol
prijatý v decembri 2004 a uverejnený na internetovej stránke ECB, 1 sa bude uplatňovať aj na
nové zúčastnené členské štáty, keď prijmú
euro.
Na základe rozhodnutia Rady guvernérov:
a) Na nové zúčastnené členské štáty, ktoré prijmú euro najneskôr do 31. decembra 2009, sa
bude namiesto oddielu 3 rámca uplatňovať
tento prechodný režim:

platidla, sa bude uplatňovať prechodné
obdobie 12 mesiacov, ktoré budú mať
úverové inštitúcie a ostatní spracovávatelia
peňazí na to, aby prispôsobili postupy
uplatňované na spracovanie peňazí a zariadenia, ktoré sú v súčasnej dobe v prevádzke,
požiadavkám stanoveným v tomto rámci.
c) Pokiaľ sa úverové inštitúcie a ostatní spracovatelia peňazí rozhodnú, že bankovky
spracovávať a vracať do obehu nebudú, budú
mať aj naďalej možnosť zabezpečovať si
požadované eurobankovky od národných centrálnych bánk podľa podmienok, ktoré stanovia
jednotlivé NCB.

– Národné centrálne banky (NCB) jednotlivých nových zúčastnených členských
štátov implementujú rámec na národnej
úrovni čo najskôr, najneskôr však do 12
mesiacov odo dňa, ku ktorému eurobankovky a euromince v danom novom
zúčastnenom členskom štáte nadobudnú
postavenie zákonného platidla.
– Od
uplynutia
vyššie
uvedenej
dvanásťmesačnej lehoty na implementáciu
rámca sa bude okrem toho uplatňovať prechodné obdobie 12 mesiacov, ktoré budú
mať úverové inštitúcie a ostatní spracovávatelia peňazí na to, aby prispôsobili postupy
uplatňované na spracovanie peňazí a zariadenia, ktoré sú v súčasnej dobe v prevádzke,
požiadavkám stanoveným v tomto rámci.
b) Na nové zúčastnené členské štáty, ktoré prijmú euro po 31. decembri 2009, sa bude
namiesto oddielu 3 rámca uplatňovať tento prechodný režim:
– NCB jednotlivých nových zúčastnených
členských štátov implementujú rámec na
národnej úrovni najneskôr ku dňu, ku ktorému eurobankovky a euromince v danom
novom zúčastnenom členskom štáte nadobudnú postavenie zákonného platidla.
– Odo dňa, ku ktorému eurobankovky a euromince nadobudnú postavenie zákonného
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http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
recyclingeurobanknotes2005sk.pdf
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