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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/955
av den 6 maj 2016
om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade
euroobjekt och euroobjekt (ECB/2016/12)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128.1,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1,
artikel 16 och artikel 34.3,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens
befogenhet att förelägga sanktioner (1),
med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska
centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (2), och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 128.1 i fördraget och artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska
centralbanken har Europeiska centralbanken ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom unionen. Denna
rätt innefattar behörigheten att vidta åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel.

(2)

Sedan Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/54 (3) trätt i kraft har det visat sig att ECB:s behörighet att
vidta lämpliga och proportionerliga typer av sanktioner, däribland straffavgifter, om krav inte uppfylls måste
stärkas så att de omfattar alla scenarier där straffavgifter kan behöva åläggas med stöd av artikel 20 i beslut
ECB/2013/54.

(3)

Beslut ECB/2013/54 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring
Artikel 20 i beslut ECB/2013/54 ska ersättas med följande:
”Artikel 20
Straffavgifter vid kvantitativa avvikelser i fråga om eurosedlar eller eurosedelpapper
1. En tillverkare som framställer eurosedelpapper eller eurosedlar ska i enlighet med de materiella säkerhetskraven
rapportera till ECB om kvantitativa avvikelser i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar har
konstaterats under en skyddad euroaktivitet vid dess ackrediterade produktionsanläggning.
(1) EUT L 318, 27.11.1998, s. 4.
(2) EUT L 264, 12.10.1999, s. 21.
(3) Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/54 av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade
euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3 (EUT L 57, 27.2.2014, s. 29).
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2. Om en kvantitativ avvikelse uppstår i fråga om eurosedelpapper eller helt eller delvis tryckta eurosedlar under
en skyddad euroaktivitet vid den ackrediterade produktionsanläggningen och tillverkaren inte hanterar detta i
enlighet med de materiella säkerhetskraven, kan ECB ålägga tillverkaren en straffavgift.
3. När beslut fattas om straffavgiftens belopp ska det i varje enskilt fall beaktas hur allvarlig avvikelsen är. Man
ska särskilt beakta avvikelsens nominella värde och hur allvarligt brottet mot de materiella säkerhetskraven varit. Om
det nominella värdet överstiger 50 000 euro, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift motsvarande det nominella
värdet, om inte omständigheterna i det enskilda fallet motiverar en annan straffavgift. Om det nominella värdet
understiger 50 000 euro, ska ECB ålägga tillverkaren en straffavgift motsvarande 50 000 euro, om inte
omständigheterna i det enskilda fallet motiverar en lägre straffavgift. En straffavgift ska under inga omständigheter
överstiga 500 000 euro.
4. En straffavgift ska endast utgå om det har verifierats att tillverkaren åsidosatt materiella säkerhetskrav. Beslut
om straffavgifter ska följa de förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 2532/98 och Europeiska centralbankens
förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4) (*). Utöver straffavgifterna får ECB fatta beslut om att utfärda ett beslut
om varning eller ett beslut om återkallelse eller tillfällig inställelse av en preliminär ackreditering eller ackreditering.
(*) Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska
centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (EGT L 264, 12.10.1999, s. 21).”
Artikel 2
Verkan
Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.
Det ska tillämpas från och med den 1 juni 2016.
Artikel 3
Adressater
Detta beslut riktar sig till tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt samt till nationella centralbanker i
medlemsstater som har euron som valuta när de utför lager-, destruerings- eller transportkontroller.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 maj 2016.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

