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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/955,
annettu 6 päivänä toukokuuta 2016,
suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä
annetun päätöksen EKP/2013/54 muuttamisesta (EKP/2016/12)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1,
16 ja 34.3 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (1),
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä syyskuuta 1999 annetun
Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Perussopimuksen 128 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin
perussäännön 16 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien
liikkeeseen laskemiseen unionissa. Tähän sisältyy toimivalta toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan suojata
eurosetelien luotettavuutta maksuvälineenä.

(2)

Päätöksen EKP/2013/54 (3) voimaantulon jälkeen kävi ilmeiseksi, että EKP:n valtuuksia määrätä laiminlyöntien
perusteella asianmukaisia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, mukaan lukien taloudelliset seuraamukset, on tarpeen
vahvistaa siten, että nämä valtuudet kattavat kaikki tilanteet, joissa voitaisiin edellyttää seuraamusten määräämistä
päätöksen EKP/2013/54 20 artiklan nojalla.

(3)

Tästä syystä päätös EKP/2013/54 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutos
Korvataan päätöksen EKP/2013/54 20 artikla seuraavasti:
”20 artikla
Taloudelliset seuraamukset tapauksissa, joissa eurosetelien tai eurosetelipaperin määrissä on poikkeamia
1. Valmistajan, joka tuottaa eurosetelipaperia tai euroseteleitä, on aineellisten turvavaatimusten mukaisesti
raportoitava EKP:lle kaikista sen akkreditoidussa valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana havaituista
poikkeamista eurosetelipaperin määrissä tai kokonaan tai osittain painettujen eurosetelien määrissä.
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.
(2) EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21.
(3) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/54, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteli
aineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 29).
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2. Mikäli akkreditoidussa valmistuspaikassa havaitaan suojattavan eurosetelitoiminnan aikana poikkeamia
eurosetelipaperin määrissä tai kokonaan tai osittain painettujen eurosetelien määrissä eikä valmistaja puutu tähän
aineellisten turvavaatimusten mukaisesti, EKP voi määrätä valmistajalle taloudellisen seuraamuksen.
3. Poikkeaman vakavuus otetaan huomioon kaikissa tapauksissa taloudellisen seuraamuksen määrästä
päätettäessä. Erityisesti otetaan huomioon poikkeaman muodostavien eurosetelien nimellisarvo ja aineellisten
turvavaatimusten rikkomisen vakavuus. Jos mainittu nimellisarvo on suurempi kuin 50 000 euroa, EKP määrää
valmistajalle nimellisarvoa vastaavan taloudellisen seuraamuksen, ellei erilaisen seuraamuksen määrääminen ole
perusteltua tapauksen olosuhteiden perusteella. Jos kyseinen nimellisarvo on pienempi kuin 50 000 euroa, EKP
määrää valmistajalle 50 000 euron seuraamuksen, ellei erilaisen seuraamuksen määrääminen ole perusteltua
tapauksen olosuhteiden perusteella. Taloudellinen seuraamus ei missään tapauksessa voi olla suurempi kuin
500 000 euroa.
4. Taloudellista seuraamusta sovelletaan ainoastaan, kun valmistajan aineellisten turvavaatimusten laiminlyönti on
selvästi todennettu. Taloudellisista seuraamuksista annettavissa päätöksissä noudatetaan asetuksessa (EY)
N:o 2532/98 ja Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 2157/1999 (EKP/1999/4) (*) säädettyjä menettelyjä.
Taloudellisten seuraamusten lisäksi EKP voi päättää antaa varoituspäätöksen, peruuttaa tai keskeyttää väliaikaisen
akkreditoinnin tai akkreditoinnin voimassaolon.
(*) Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2157/1999, annettu 23 päivänä syyskuuta 1999, Euroopan
keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EKP/1999/4) (EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21).”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2016.
3 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajille ja niiden jäsenvaltioiden,
joiden rahayksikkö on euro, kansallisille keskuspankeille, kun nämä suorittavat varastoja, tuhoamista tai kuljetusta
koskevia tarkistuksia.

Tehty Frankfurt am Mainissa 6 päivänä toukokuuta 2016.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

