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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/955
2016 m. gegužės 6 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų
eurų elementų ir eurų elementų gamintojams (ECB/2016/12)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,
16 straipsnį ir 34 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti
sankcijas (1),
atsižvelgdama į 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio
Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (2),
kadangi:
(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto
16 straipsnyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti
eurų banknotus. Ši teisė apima įgaliojimus imtis priemonių eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių,
vientisumui apsaugoti;

(2)

įsigaliojus Europos Centrinio Banko sprendimui ECB/2013/54 (3), tapo aišku, kad ECB įgaliojimai už reikalavimų
nevykdymą taikyti tinkamas ir proporcingas baudas, įskaitant finansines baudas, turi būti išplėsti, kad būtų
įtrauktos visos situacijos, dėl kurių reikėtų taikyti sankcijas pagal Sprendimo ECB/2013/54 20 straipsnį;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2013/54,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2013/54 20 straipsnis pakeičiamas taip:
„20 straipsnis
Finansinės baudos esant eurų banknotų ar banknotų popieriaus kiekio neatitikimų
1. Gamintojas, vykdantis eurų banknotų popieriaus ar eurų banknotų gamybą, vadovaudamasis pagrindiniais
saugumo reikalavimais, praneša ECB apie bet kokius eurų banknotų popieriaus kiekių arba iš dalies ar visiškai
atspausdintų eurų banknotų kiekių neatitikimus, nustatytus vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje jo gamybos
vietoje.
(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 4.
(2) OL L 264, 1999 10 12, p. 21.
(3) 2013 m. gruodžio 20 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų
elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3 (OL L 57, 2014 2 27, p. 29).
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2. Jei yra eurų banknotų popieriaus kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių
neatitikimas vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje gamybos vietoje, ir gamintojas šiuo atveju nesiima veiksmų
atsižvelgdamas į pagrindinius saugumo reikalavimus, ECB gamintojui gali paskirti finansinę baudą.
3. Neatitikimo sunkumas vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl finansinės baudos dydžio.
Tiksliau, atsižvelgiama į banknotų, kurie neatitinka reikalavimų, nominaliąją vertę ir pagrindinių saugumo
reikalavimų pažeidimo sunkumą. Jei minėta nominalioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB gamintojui skiria tos nomina
liosios vertės dydžiui lygią finansinę baudą, išskyrus atvejus, kai aplinkybės pateisina kitokios baudos skyrimą. Jei
nominalioji vertė yra mažesnė nei 50 000 eurų, ECB gamintojui skiria 50 000 eurų baudą, išskyrus atvejus, kai
aplinkybės pateisina mažesnės baudos skyrimą. Finansinė bauda jokiais atvejais neviršija 500 000 eurų.
4. Finansinė bauda taikoma tik tada, kai aiškiai įrodyta, kad gamintojas pažeidė pagrindinius saugumo
reikalavimus. Sprendimai dėl finansinių baudų priimami pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 ir Europos Centrinio
Banko reglamente (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) (*) nustatytas procedūras. Greta finansinių baudų ECB gali
nuspręsti priimti įspėjamąjį sprendimą arba panaikinti ar sustabdyti laikinąją akreditaciją arba akreditaciją.
(*) 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko
teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (OL L 264, 1999 10 12, p. 21).“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.
Jis taikomas nuo 2016 m. birželio 1 d.
3 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, taip pat valstybių narių, kurių valiuta yra
euro, nacionaliniams centriniams bankams, kai jie vykdo likučių patikrinimus, sunaikinimo patikrinimus arba transpor
tavimo patikrinimus.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 6 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

