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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/955
z dnia 6 maja 2016 r.
zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów
zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/12)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 12 ust. 1, art. 16 oraz art. 34 ust. 3,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące kompetencji Europejskiego
Banku Centralnego do nakładania sankcji (1),
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1999 r.
dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europej
skiego Banku Centralnego, Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji
banknotów euro w Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podejmowania działań mających na celu ochronę
wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego.

(2)

Po wejściu w życie decyzji EBC/2013/54 (3) okazało się jasne, że konieczne jest znaczące wzmocnienie
uprawnień EBC do nakładania odpowiednich i proporcjonalnych sankcji, w tym sankcji pieniężnych,
w przypadku nieprzestrzegania właściwych wymogów, tak by uprawnienia te uwzględniały wszystkie scenariusze,
które mogą wymagać nałożenia sankcji na podstawie art. 20 decyzji EBC/2013/54.

(3)

Decyzja EBC/2013/54 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiany
Artykuł 20 decyzji EBC/2013/54 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 20
Sankcje pieniężne w razie niezgodności w zakresie ilości banknotów euro lub papieru służącego do
produkcji banknotów
1. Producent prowadzący produkcję papieru służącego do produkcji banknotów euro lub banknotów euro
zgłasza EBC, zgodnie z materialnymi wymogami bezpieczeństwa, wszelkie niezgodności w zakresie ilości papieru
służącego do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro,
stwierdzone przy zabezpieczonej działalności związanej z euro w jego akredytowanym zakładzie produkcyjnym.
(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4.
(2) Dz.U. L 264 z 12.10.1999, s. 21.
(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/54 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów
zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3 (Dz.U. L 57
z 27.2.2014, s. 29).
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2. EBC może nałożyć sankcję pieniężną na producenta, jeżeli podczas zabezpieczonej działalności związanej
z euro w jego akredytowanym zakładzie produkcyjnym wystąpią niezgodności w zakresie ilości papieru służącego
do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro i nie zostaną
one usunięte przez producenta zgodnie z materialnymi wymogami bezpieczeństwa.
3. W każdym przypadku przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości sankcji pieniężnej bierze się pod
uwagę wagę niezgodności. W szczególności bierze się pod uwagę wartość nominalną banknotów, których
niezgodność dotyczy oraz wagę naruszenia materialnych wymogów bezpieczeństwa. Jeżeli powyższa wartość
nominalna przekracza 50 000 EUR, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości równej tej wartości
nominalnej, o ile okoliczności sprawy nie usprawiedliwiają nałożenia innej sankcji. Jeżeli wartość nominalna jest
niższa niż 50 000 EUR, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości 50 000 EUR, o ile okoliczności
sprawy nie usprawiedliwiają nałożenia niższej sankcji. Sankcje pieniężne nie mogą w żadnym wypadku przekraczać
500 000 EUR.
4. Sankcje finansowe stosuje się wyłącznie, gdy naruszenie ważnych wymogów bezpieczeństwa zostało
jednoznacznie sprawdzone. Decyzje w sprawach sankcji pieniężnych podejmuje się zgodnie z procedurami
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 oraz w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (WE)
nr 2157/1999 (EBC/1999/4) (*). Równolegle z sankcjami pieniężnymi EBC może wydać decyzję ostrzegawczą albo
cofnąć lub zawiesić akredytację tymczasową albo akredytację.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2157/1999 z dnia 23 września 1999 r. dotyczące
uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (Dz.U. L 264 z 12.10.1999,
s. 21).”
Artykuł 2
Skuteczność
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2016 r.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza decyzja skierowana jest do producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów
banknotów euro oraz do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, gdy dokonują
one kontroli inwentarza, kontroli niszczenia lub kontroli transportu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 6 maja 2016 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

