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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/955
(2016. gada 6. maijs),
ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro
materiālu ražotājiem (ECB/2016/12)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu, 16. pantu
un 34.3. pantu,
ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām
piemērot sankcijas (1),
ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās
bankas pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (2),
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Līguma 128. panta 1. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu
16. pantu vienīgi Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības atļaut banknošu emisiju Savienībā. Šīs
tiesības ietver kompetenci veikt pasākumus, lai aizsargātu euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti.

(2)

Pēc Lēmuma ECB/2013/54 (3) spēkā stāšanās kļuva skaidrs, ka ir jāpastiprina ECB pilnvaras uzlikt piemērotus un
proporcionālus sodus, t. sk. naudas sodus, prasību neievērošanas gadījumā, lai ietvertu visus scenārijus, kuros
varētu būt nepieciešams piemērot sankcijas saskaņā ar Lēmuma ECB/2013/54 20. pantu.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2013/54,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījums
Lēmuma ECB/2013/54 20. pantu aizstāj ar šādu:
“20. pants
Naudas sodi euro banknošu daudzuma vai banknošu papīra daudzuma neatbilstības gadījumā
1. Ražotājs, kas veic euro banknošu papīra vai euro banknošu ražošanu, saskaņā ar drošības pamatprasībām
paziņo ECB par ikvienu neatbilstību euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu
daudzumā, kas konstatēts aizsargātās euro darbības laikā tā akreditētajā ražotnē.
(1) OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.
(2) OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.
(3) Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 20. decembra Lēmums ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un
euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3 (OV L 57, 27.2.2014., 29. lpp.).
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2. Ja neatbilstība euro banknošu papīra daudzumā vai daļēji vai pilnībā iespiestu euro banknošu daudzumā rodas
aizsargātās euro darbības laikā akreditētajā ražotnē un ražotājs to nav novērsis saskaņā ar drošības pamatprasībām,
ECB var uzlikt ražotājam naudas sodu.
3. Neatbilstības nopietnību ņem vērā katrā gadījumā, lemjot par naudas soda summu. Jo īpaši ņem vērā
neatbilstību veidojošu banknošu nominālvērtību un drošības pamatprasību pārkāpuma nopietnību. Ja minētā
nominālvērtība pārsniedz 50 000 euro, ECB uzliek ražotājam naudas sodu šīs nominālvērtības apmērā, ja vien
apstākļi neattaisno citāda soda uzlikšanu. Ja nominālvērtība ir mazāka par 50 000 euro, ECB uzliek ražotājam
naudas sodu 50 000 euro apmērā, ja vien apstākļi neattaisno mazāka soda uzlikšanu. Naudas sods nekādā gadījumā
nepārsniedz 500 000 euro.
4. Naudas sodu piemēro vienīgi tad, ja ir skaidri pierādījumi, ka ražotājs pārkāpis drošības pamatprasības.
Pieņemot lēmumus par naudas sodiem, ievēro procedūras, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 2532/98 un Eiropas
Centrālās bankas Regulā (EK) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) (*). Papildus naudas sodiem ECB var lemt par
brīdinājuma lēmuma pieņemšanu vai apturēt vai atsaukt pagaidu akreditāciju vai akreditāciju.
(*) Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 23. septembra Regula (EK) Nr. 2157/1999 par Eiropas Centrālās bankas
pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) (OV L 264, 12.10.1999., 21. lpp.).”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.
To piemēro no 2016. gada 1. jūnija.
3. pants
Adresāti
Šis lēmums ir adresēts aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un to dalībvalstu nacionālajām
centrālajām bankām, kuru valūta ir euro, tām veicot krājumu pārbaudes, iznīcināšanas pārbaudes vai transportēšanas
pārbaudes.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 6. maijā
ECB prezidents
Mario DRAGHI

