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ODLUKA (EU) 2016/955 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 6. svibnja 2016.
o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata
eura i elemenata eura (ESB/2016/12)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,
uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12.
stavak 1., članak 16. i članak 34. stavak 3.,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za
izricanje sankcija (1),
uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke od 23. rujna 1999. o ovlastima Europske
središnje banke za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (2),
budući da:
(1)

Prema članku 128. stavku 1. Ugovora i članku 16. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske
središnje banke, Europska središnja banka (ESB) ima isključivo pravo odobriti izdavanje euronovčanica u Uniji. To
pravo uključuje nadležnost za poduzimanje mjera za zaštitu integriteta euronovčanica kao sredstva plaćanja.

(2)

Nakon stupanja na snagu Odluke ESB/2013/54 (3), postalo je očito da je potrebno osnažiti ovlasti ESB-a za
izricanje prikladnih i razmjernih sankcija, uključujući novčane kazne u slučaju nepoštovanja pravila, kako bi se
obuhvatile sve situacije koje bi mogle zahtijevati izricanje sankcija u skladu s člankom 24. Odluke ESB/2013/54.

(3)

Odluku ESB/2013/54 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Izmjena
Članak 20. Odluke ESB/2013/54 zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 20.
Novčane kazne u slučaju neusklađenosti u količini euronovčanica ili papira za novčanice
1. Proizvođač koji proizvodi papir za euronovčanice ili euronovčanice obavještava ESB, u skladu s materijalnim
sigurnosnim zahtjevima, o svakoj neusklađenosti u kvaliteti papira za euronovčanice ili u količini djelomično ili u
cijelosti tiskanih euronovčanica utvrđenih tijekom bilo koje zaštićene aktivnosti s eurom na svom akreditiranom
mjestu proizvodnje.
(1) SL L 318, 27.11. 1998., str. 4.
(2) SL L 264, 12.10. 1999., str. 21.
(3) Odluka ESB/2013/54 Europske središnje banke od 20. prosinca 2013. o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata
eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3 (SL L 57, 27.2.2014., str. 29.).
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2. Ako se utvrdi neusklađenost u količini papira za euronovčanice ili u količini djelomično ili u cijelosti tiskanih
euronovčanica tijekom zaštićene aktivnosti s eurom na akreditiranome mjestu proizvodnje, a proizvođač i ne
postupi u skladu s materijalnim sigurnosnim zahtjevima, ESB može proizvođaču izreći novčanu kaznu.
3. Ozbiljnost neusklađenosti uzima se u obzir u svakom pojedinom slučaju, kada se odlučuje o visini novčane
kazne. Posebno se uzimaju u obzir nominalna vrijednost novčanica koje predstavljaju neusklađenost i ozbiljnost
povrede materijalnih sigurnosnih zahtjeva. Ako navedena nominalna vrijednost prelazi 50 000 EUR, ESB izriče
proizvođaču novčanu kaznu jednaku nominalnoj vrijednosti, osim ako okolnosti slučaja opravdavaju izricanje
drugačije kazne. Ako je nominalna vrijednost ispod 50 000 EUR, ESB izriče proizvođaču novčanu kaznu od
50 000 EUR, osim ako okolnosti slučaja opravdavaju izricanje blaže kazne. Novčana kazna ni u kojem slučaju ne
smije prelaziti 500 000 Eura.
4. Novčana kazna se primjenjuje samo ako je dokazano da je proizvođač povrijedio materijalne sigurnosne
zahtjeve. Odluke o novčanim kaznama donose se u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 2532/98 i
Uredbi (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke (ESB/1999/4) (*). Uz novčane kazne, ESB može odlučiti izdati
upozorenje ili oduzeti ili privremeno oduzeti privremenu akreditaciju ili akreditaciju.
(*) Uredba (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke od 23. rujna 1999. o ovlastima Europske središnje banke
za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (SL L 264, 12.10.1999., str. 21.).”
Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.
Primjenjuje se od 1. lipnja 2016.
Članak 3.
Adresati
Ova je Odluka upućena proizvođačima zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i nacionalnim središnjim bankama
čija je valuta euro, kada obavljaju provjeru zaliha, provjeru uništavanja ili provjeru prijevoza.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 6. svibnja 2016.
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

