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Övergångsbes tämmelser för implementeringen
av ramverket för återcirkulering av sedlar i de
nya deltag ande medlemss tatern a
Ramverket för upptäckt av förfalskningar och
för kvalitetssortering av kreditinstitut och andra
som yrkesmässigt hanterar kontanter (nedan
kallat ramverket) som antogs i december 2004
och som offentliggjordes på ECB:s webbplats 1,
kommer också att tillämpas på de nya deltagande medlemsstaterna när de inför euron.
Enligt ECB-rådets beslut gäller följande:
a) För nya deltagande medlemsstater som inför
euron före eller under den 31 december 2009,
skall följande övergångsbestämmelser tillämpas, istället för avsnitt 3 i ramverket:

yrkesmässigt hanterar kontanter skall kunna
anpassa sina kontanthanteringsprocedurer
och den befintliga utrustningen till ramverkets krav.
c) Om kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter beslutar att inte återcirkulera sedlar kommer de även fortsättningsvis
att ha möjlighet att få sina behov av eurosedlar
tillgodosedda av nationella centralbanker i
enlighet med vad som beslutats av respektive
nationell centralbank.

– De nationella centralbankerna i varje ny
deltagande medlemsstat kommer att tillämpa ramverket på nationell nivå så snart
som möjligt, och senast inom 12 månader
från det datum då eurosedlar och euromynt
får ställning som lagligt betalningsmedel i
den berörda nya deltagande medlemsstaten.
– När den ovannämnda 12-månadersperioden
för implementering har löpt ut kommer
dessutom en övergångsperiod på 12 månader att gälla för att kreditinstituten och
andra som yrkesmässigt hanterar kontanter
skall kunna anpassa sina kontanthanteringsprocedurer och den befintliga utrustningen
till ramverkets krav.
b) För nya deltagande medlemsstater som inför
euron efter den 31 december 2009, skall följande övergångsbestämmelser tillämpas, istället för avsnitt 3 i ramverket:
– De nationella centralbankerna i varje ny
deltagande medlemsstat kommer att tillämpa ramverket senast vid det datum då
eurosedlar och euromynt får ställning som
lagligt betalningsmedel i de berörda nya
deltagande medlemsstaterna.
– Från det datum då eurosedlar och euromynt
får status som lagligt betalningsmedel, kommer en övergångsperiod på 12 månader att
gälla för att kreditinstitut och andra som
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http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
recyclingeurobanknotes2005sv.pdf
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