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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/955
z dne 6. maja 2016
o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov
eura in elementov eura (ECB/2016/12)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1, člena 16
in člena 34.3 Statuta,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za
nalaganje sankcij (1),
ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske
centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (2),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 128(1) Pogodbe in člen 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke
določata, da ima Evropska centralna banka (ECB) izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v Uniji. Ta
pravica vključuje pristojnost za sprejemanje ukrepov za varovanje celovitosti eurobankovcev kot plačilnega
sredstva.

(2)

Po začetku veljavnosti Sklepa ECB/2013/54 (3) je postalo jasno, da je treba pooblastilo ECB za nalaganje
ustreznih in sorazmernih kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev, vključno z denarnimi kaznimi, okrepiti, da bo
zajemalo vse možne primere, ko bi bilo treba naložiti sankcije v skladu s členom 20 Sklepa ECB/2013/54.

(3)

Zato je treba Sklep ECB/2013/54 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
Člen 20 Sklepa ECB/2013/54 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 20
Denarne kazni v primeru razhajanj v količinah eurobankovcev ali papirja za bankovce
1. Izdelovalec, ki proizvaja papir za eurobankovce ali eurobankovce, sporoči ECB v skladu z materialnimi
varnostnimi zahtevami vsakršno razhajanje v količinah papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma
natisnjenih eurobankovcev, ki ga ugotovi med zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu
izdelave.
(1) UL L 318, 27.11.1998, str. 4.
(2) UL L 264, 12.10.1999, str. 21.
(3) Sklep ECB/2013/54 Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2013 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov
eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3 (UL L 57, 27.2.2014, str. 29).
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2. Če pride med zaščiteno dejavnostjo v zvezi z eurom na akreditiranem mestu izdelave do razhajanja v količinah
papirja za eurobankovce ali v količinah delno ali popolnoma natisnjenih eurobankovcev in izdelovalec ne ukrepa v
skladu z materialnimi varnostnimi zahtevami, mu lahko ECB naloži denarno kazen.
3. Pri odločanju o višini denarne kazni se v vsakem primeru upošteva resnost razhajanja. Upoštevata se zlasti
nominalna vrednost bankovcev, ki ustreza razhajanju, in resnost kršitve materialnih varnostnih zahtev. Če je
navedena nominalna vrednost višja od 50 000 EUR, naloži ECB izdelovalcu denarno kazen, ki je enaka tej
nominalni vrednosti, razen če okoliščine primera upravičujejo naložitev drugačne kazni. Če je nominalna vrednost
nižja od 50 000 EUR, naloži ECB izdelovalcu kazen v višini 50 000 EUR, razen če okoliščine primera upravičujejo
naložitev nižje kazni. Denarna kazen ni v nobenih okoliščinah višja od 500 000 EUR.
4. Denarna kazen se uporabi samo, kadar je jasno preverjeno, da je izdelovalec kršil materialne varnostne
zahteve. Odločitve o denarnih kaznih se sprejmejo po postopkih, določenih v Uredbi (ES) št. 2532/98 in Uredbi
Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) (*). ECB se lahko odloči, da poleg denarnih kazni izda
opozorilo ali prekliče ali začasno odvzame začasno akreditacijo ali akreditacijo.
(*) Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske
centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (UL L 264, 12.10.1999, str. 21).“
Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.
Uporablja se od 1. junija 2016.
Člen 3
Naslovniki
Ta sklep je naslovljen na izdelovalce zaščitenih elementov eura in elementov eura ter na nacionalne centralne banke
držav članic, katerih valuta je euro, kadar koli opravljajo preverjanja zalog, preverjanja uničenja ali preverjanja prevozov.

V Frankfurtu na Majni, 6. maja 2016
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

