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DECIZIA (UE) 2016/955 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 6 mai 2016
de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii
elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/12)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),
Având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1,
articolul 16 și articolul 34.3,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind competența Băncii
Centrale Europene de a impune sancțiuni (1),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind
competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4) (2),
întrucât:
(1)

Articolul 128 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al
Băncii Centrale Europene prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea
de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competența de a adopta măsuri pentru protecția integrității
bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2)

După intrarea în vigoare a Deciziei BCE/2013/54 (3) a devenit clar că trebuie consolidată competența BCE de a
impune sancțiuni adecvate și proporționale, inclusiv sancțiuni financiare, în caz de neconformitate, pentru a
acoperi toate scenariile care ar putea necesita aplicarea unor sancțiuni în temeiul articolului 20 din Decizia
BCE/2013/54.

(3)

Prin urmare, Decizia BCE/2013/54 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Articolul 20 din Decizia BCE/2013/54 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 20
Sancțiuni financiare în caz de neconcordanțe privind cantitățile de bancnote euro sau de hârtie pentru
bancnote
(1) În conformitate cu cerințele de fond în materie de securitate, producătorul care desfășoară o activitate de
producere a hârtiei pentru bancnote euro sau a bancnotelor euro transmite BCE rapoarte cu privire la orice
neconcordanță privind cantitățile de hârtie pentru bancnote euro sau cantitățile de bancnote euro imprimate parțial
sau integral care este identificată în cursul oricărei activități privind securitatea euro în cadrul unității sale de
producție acreditate.
(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 4.
(2) JO L 264, 12.10.1999, p. 21.
(3) Decizia BCE/2013/54 a Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2013 privind procedurile de acreditare pentru producătorii
elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificarea Deciziei BCE/2008/3 (JO L 57, 27.2.2014,
p. 29).
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(2) Dacă, în cursul unei activități privind securitatea euro în cadrul unei unități de producție acreditate, apare o
neconcordanță privind cantitățile de hârtie pentru bancnote euro sau cantitățile de bancnote euro imprimate parțial
sau integral și producătorul nu o soluționează în conformitate cu cerințele de fond în materie de securitate, BCE îi
poate aplica producătorului o sancțiune financiară.
(3) Pentru stabilirea valorii sancțiunii financiare se ține seama în fiecare caz de gravitatea neconcordanței. În
special, se va ține seama de valoarea nominală a bancnotelor care fac obiectul neconcordanței și de gravitatea
nerespectării cerințelor de fond în materie de securitate. Dacă valoarea nominală respectivă este mai mare de
50 000 EUR, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară în cuantum egal cu acea valoare nominală, cu
excepția situației în care circumstanțele cazului justifică aplicarea unei sancțiuni diferite. Dacă valoarea nominală
respectivă este mai mică de 50 000 EUR, BCE aplică producătorului o sancțiune în cuantum de de 50 000 EUR, cu
excepția situației în care circumstanțele cazului justifică aplicarea unei sancțiuni mai mici. O sancțiune financiară nu
depășește în niciun caz 500 000 EUR.
(4) Se aplică o sancțiune financiară doar atunci când nerespectarea cerințelor de fond în materie de securitate de
către un producător a fost clar verificată. Deciziile privind sancțiunile financiare respectă procedurile prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (CE) nr. 2157/99 al Băncii Centrale Europene (BCE/1999/4) (*).
Pe lângă sancțiunile financiare, BCE poate decide să emită o decizie de avertizare sau să revoce ori să suspende
acreditarea provizorie sau acreditarea.
(*) Regulamentul (CE) nr. 2157/99 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competența Băncii
Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4) (JO L 264, 12.10.1999, p. 21).”
Articolul 2
Producerea de efecte
Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.
Se aplică de la 1 iunie 2016.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta decizie se adresează producătorilor de elemente de securitate specifice euro și de elemente specifice euro și
băncilor centrale ale statelor membre a căror monedă este euro, pentru cazurile în care realizează verificări ale
stocurilor, verificări privind distrugerea sau verificări ale transporturilor.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 6 mai 2016.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

