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BESLUIT (EU) 2016/955 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 6 mei 2016
houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten
van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/12)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128, lid 1,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name
artikel 12.1, artikel 16 en artikel 34.3,
Gezien Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de
Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (1),
Gezien Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de
bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (2),
Overwegende:
(1)

Artikel 128, lid 1, van het Verdrag en artikel 16 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank bepalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) het alleenrecht heeft om machtiging
te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de Unie. Dit recht omvat de bevoegdheid tot het nemen van
maatregelen ter bescherming van de integriteit van eurobankbiljetten als betaalmiddel.

(2)

Na de inwerkingtreding van Besluit ECB/2013/54 (3) is duidelijk gebleken dat de ECB-bevoegdheid om in geval
van niet-naleving passende en evenredige sancties op te leggen, waaronder financiële sancties, versterkt moet
worden om alle scenario's af te dekken die sanctieoplegging zouden kunnen vereisen uit hoofde van artikel 20
van Besluit ECB/2013/54.

(3)

Besluit ECB/2013/54 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Artikel 20 van Besluit ECB/2013/54 wordt als volgt vervangen:
„Artikel 20
Financiële sancties in geval van discrepanties met betrekking tot hoeveelheden eurobankbiljetten of
eurobankbiljettenpapier
1. Een producent die eurobankbiljettenpapier of eurobankbiljetten produceert, brengt de ECB in overeenstemming
met de inhoudelijke beveiligingsvereisten op de hoogte van enige discrepantie met betrekking tot hoeveelheden
eurobankbiljettenpapier of hoeveelheden van geheel of gedeeltelijk gedrukte eurobankbiljetten, die is geconstateerd
tijdens een beveiligde euroactiviteit op zijn geaccrediteerde productielocatie.
(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.
(2) PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.
(3) Besluit ECB/2013/54 van de Europese Centrale Bank van 20 december 2013 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van
beveiligde euro-items en euro-items en tot wijziging van Besluit ECB/2008/3 (PB L 57 van 27.2.2014, blz. 29).
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2. Indien zich tijdens een beveiligde euroactiviteit op de geaccrediteerde productielocatie een discrepantie
voordoet met betrekking tot hoeveelheden eurobankbiljettenpapier of hoeveelheden van geheel of gedeeltelijk
gedrukte eurobankbiljetten en de producent die discrepantie niet overeenkomstig de inhoudelijke beveiligingsver
eisten behandelt, kan de ECB de producent een financiële sanctie opleggen.
3. Bij de bepaling van het bedrag van de financiële sanctie wordt voor ieder geval rekening gehouden met de
ernst van de discrepantie. Met name wordt rekening gehouden met de nominale waarde van de bankbiljetten die de
discrepantie vormen en de ernst van de schending van de inhoudelijke beveiligingsvereisten. Indien deze nominale
waarde hoger is dan 50 000 EUR legt de ECB de producent een financiële sanctie op ten belope van die nominale
waarde, tenzij de omstandigheden van het geval een andere sanctieoplegging rechtvaardigen. Indien deze nominale
waarde lager is dan 50 000 EUR legt de ECB de producent een sanctie op van 50 000 EUR, tenzij de omstan
digheden van het geval de oplegging van een lagere sanctie rechtvaardigen. Een financiële sanctie zal in geen geval
meer bedragen dan 500 000 EUR.
4. Een financiële sanctie is slechts van toepassing indien een door de producent begane schending van de
inhoudelijke beveiligingsvereisten duidelijk is vastgesteld. Besluiten met betrekking tot financiële sancties worden
genomen in overeenstemming met de in Verordening (EG) nr. 2532/98 en Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de
Europese Centrale Bank (ECB/1999/4) (*) vastgelegde procedures. In aanvulling op de financiële sancties kan de ECB
een waarschuwingsbesluit vaststellen, dan wel een voorlopige accreditatie of accreditatie intrekken of schorsen.
(*) Verordening (EG) nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de
bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (PB L 264 van 12.10.1999,
blz. 21).”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van notificatie aan de geadresseerden.
Het besluit is met ingang van 1 juni 2016 van toepassing.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit besluit richt zich tot de producenten van beveiligde euro-items en euro-items en tot de nationale centrale banken van
eurogebiedlidstaten bij iedere voorraadcontrole, vernietigingscontrole of vervoercontrole die nationale centrale banken
uitvoeren.

Gedaan te Frankfurt am Main, 6 mei 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

