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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2010 m. lapkričio 25 d.
dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos
procedūros
(ECB/2010/22)
(2010/773/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128
straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio
banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 16 straipsnį,
kadangi:
(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalis ir ECBS statuto 16 straipsnis
nustato, kad Europos centrinis bankas (ECB) turi išimtinę teisę
duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Ši teisė apima
įgaliojimus imtis priemonių eurų banknotų, kaip mokėjimo prie
monės, vientisumui apsaugoti.

(2)

Eurų banknotų ir eurų banknotų žaliavų gamyba pagal identiškus
kokybės standartus yra labai svarbi siekiant užtikrinti jų kokybę,
kad ir kur jie būtų gaminami.

(3)

Todėl, siekiant užtikrinti, kad tik tie gamintojai, kurie atitinka
būtiniausius kokybės reikalavimus, yra akredituojami eurų bank
notams ir eurų banknotų žaliavoms gaminti, reikia nustatyti
kokybės akreditacijos procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime:
a) kokybės akreditacija – gamintojui ECB suteiktas statusas, kurio
apimtis nustatyta 3 ir 4 straipsniuose ir kuriuo patvirtinama, kad
jis atitinka kokybės reikalavimus;
b) eurų banknotų gamybos veikla – eurų banknotų arba bet kurios eurų
banknotų žaliavos gamyba;
c) gamintojas – bet kuris subjektas, kuris dalyvauja arba nori dalyvauti
eurų banknotų gamybos veikloje;
d) gamybos vieta – bet kokios patalpos, kurias gamintojas naudoja arba
planuoja naudoti eurų banknotų gamybos veiklai;
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e) kokybės reikalavimai – atskiros taisyklės, kurias turi atitikti kokybės
akreditacijos siekiantis gamintojas ir kurias atskirai nustato ECB;
f) kokybės užtikrinimo tvarka – priemonės, kurių gamybos vietoje
ėmėsi gamintojas, kad atitiktų kokybės reikalavimus;
g) atestuojanti institucija – nepriklausoma atestuojanti institucija, kuri
vertina gamintojų kokybės vadybos sistemas ir yra įgaliota patvir
tinti, kad gamintojas atitinka ISO 9001 standartų serijos reikala
vimus;
h) eurų banknotų žaliavos – popierius, dažai, folija ir siūleliai, naudo
jami eurų banknotams gaminti;
i) saugotini eurų elementai ir saugotina euro veikla turi tokią pat
reikšmę kaip 2008 m. gegužės 15 d. Sprendime ECB/2008/3 (1)
dėl saugumo akreditacijos procedūrų, taikomų eurų banknotų saugo
tinų eurų elementų gamintojams;
j) ECB darbo diena – bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio,
išskyrus ECB valstybines šventes;
k) NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis
bankas;
l) išankstinis audito klausimynas – kokybės audito grupės naudojama
forma informacijai iš gamintojo apie gamybos vietos ypatumus ir
apie bet kokius kokybės užtikrinimo tvarkos pakeitimus, kurie
buvo padaryti po paskutinio kokybės audito, surinkti.

2 straipsnis
Bendrieji principai
1.
Dėl kokybės akreditacijos gavimo gamintojas kreipiasi į ECB ir ją
gauna prieš pradėdamas ar tęsdamas savo eurų banknotų gamybos
veiklą.
2.
Akredituotas gamintojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos
veiklą tik tose gamybos vietose, kurioms pagal šį sprendimą jam
buvo suteikta kokybės akreditacija.
3.
ECB reikalavimai kokybės akreditacijai yra būtinieji reikalavimai.
Gamintojai gali priimti ir įgyvendinti griežtesnius kokybės standartus,
kurie nustatomi jų kokybės plane, kaip apibrėžta kokybės reikalavi
muose.
▼M1
4.
Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę,
yra kompetentinga priimti visus sprendimus, susijusius su gamintojo
kokybės akreditacija. Apie juos ji informuoja Valdančiąją tarybą.
Vykdomoji valdyba gali nuspręsti vienam ar daugiau savo narių
perduoti įgaliojimus suteikti, atnaujinti arba pratęsti tokią akreditaciją
pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 7 ir 10 straipsnius.
(1) OL L 140, 2008 5 30, p. 26.
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5.
Gamintojas padengia bet kokias sąnaudas ir susijusias išlaidas,
kurias jis patiria dėl šio sprendimo taikymo.
6.
Šio sprendimo nuostatos nedaro poveikio jokiai visai ar laikinai
kokybės akreditacijai, kuri buvo suteikta iki šio sprendimo įsigaliojimo.

3 straipsnis
Visa kokybės akreditacija
1.
Gamintojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą tik tada,
jei tai veiklai ECB jam suteikia visą kokybės akreditaciją.
2.
Visa kokybės akreditacija eurų banknotų gamybos veiklai gamin
tojui gali būti suteikta, jei jis tenkina visas šias sąlygas:
a) jis dalyvavo eurų banknotų gamybos veikloje 24 mėnesius iki
prašymo suteikti visą kokybės akreditaciją pateikimo arba jam
buvo suteikta laikina kokybės akreditacija kaip nustatyta 4 straips
nyje ir jis pradėjo eurų banknotų gamybos veiklą pagal 10 straipsnio
3 dalį;
b) konkrečioje gamybos vietoje konkrečiai eurų banknotų gamybos
veiklai jis atitinka kokybės vadybos standartų seriją ISO 9001 ir
atestuojanti institucija išdavė tai patvirtinantį sertifikatą;
c) pirmiau minėtoje gamybos vietoje pirmiau minėtai eurų banknotų
gamybos veiklai jis atitinka kokybės reikalavimus;
d) jei jis gamina saugotinus eurų elementus – jis turi visą saugumo
akreditaciją pirmiau minėtoje gamybos vietoje pirmiau minėtai
saugotinai euro veiklai, kaip nustatyta Sprendime ECB/2008/3;
e) jei tai spaustuvė – jos gamybos vieta yra valstybėje narėje; ir
f) jei tai ne spaustuvė – gamintojo gamybos vieta yra valstybėje narėje
arba Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėje
narėje.
3.
Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę,
atskirais atvejais gali nustatyti e ir f punktuose numatyto reikalavimo dėl
vietos išimtis. Apie tokį sprendimą tuoj pat pranešama Valdančiajai
tarybai. Vykdomoji valdyba laikosi Valdančiosios tarybos sprendimo
šiuo klausimu.
4.
Visa kokybės akreditacija suteikiama gamintojui 24 mėnesiams,
atsižvelgiant į pagal 15, 16 arba 17 straipsnius priimtą sprendimą.
Kas 24 mėnesius visa kokybės akreditacija gali būti vis atnaujinama.
5.
Akredituotas gamintojas, norėdamas perkelti į kitą gamybos vietą
arba perleisti bet kokiai kitai trečiajai šaliai, įskaitant gamintojo dukte
rines bendroves ir asocijuotas bendroves, eurų banknotų arba eurų bank
notų žaliavų gamybą, turi gauti išankstinį rašytinį ECB sutikimą.
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4 straipsnis
Laikina kokybės akreditacija
1.
Jei gamintojas nedalyvavo eurų banknotų gamybos veikloje 24
mėnesius iki prašymo suteikti visą kokybės akreditaciją pateikimo,
kaip apibūdinta 3 straipsnio 2 dalies a punkte, jam gali būti suteikta
laikina kokybės akreditacija planuojamai eurų banknotų gamybos
veiklai.

2.
Laikina kokybės akreditacija planuojamai eurų banknotų gamybos
veiklai gamintojui gali būti suteikta, jei jis tenkina visas šias sąlygas:

a) konkrečioje gamybos vietoje planuojamai eurų banknotų gamybos
veiklai jis atitinka kokybės vadybos standartų seriją ISO 9001 ir
atestuojanti institucija išdavė tai patvirtinantį sertifikatą;

b) pirmiau minėtoje gamybos vietoje pirmiau minėtai eurų banknotų
gamybos veiklai jis nustatė procedūras ir infrastruktūrą, būtinas
kokybės reikalavimams atitikti;

c) jei jis planuoja gaminti saugotiną eurų elementą – jis turi saugumo
akreditaciją pirmiau minėtoje gamybos vietoje planuojamai saugo
tinai euro veiklai, kaip nustatyta Sprendime ECB/2008/3;

d) jei tai spaustuvė – jos gamybos vieta yra valstybėje narėje; ir

e) jei tai ne spaustuvė – gamintojo gamybos vieta yra valstybėje narėje
arba ELPA valstybėje narėje.

3.
Laikina kokybės akreditacija suteikiama gamintojui vieneriems
metams, atsižvelgiant į pagal 15, 16 arba 17 straipsnius priimtą spren
dimą. Jei per šį laikotarpį gamintojas dalyvauja konkurse eurų banknotų
gamybos veiklai vykdyti arba iš jo yra užsakyta eurų banknotų gamybos
veikla, prireikus jo laikina kokybės akreditacija gali būti pratęsta, kol
ECB nuspręs, ar suteikti jam visą kokybės akreditaciją.

II SKIRSNIS
VISOS KOKYBĖS AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

5 straipsnis
Inicijavimo prašymas ir kokybės audito grupės paskyrimas
1.
Gamintojas, kuris turi laikiną kokybės akreditaciją planuojamai
eurų banknotų gamybos veiklai ir nori vykdyti šią veiklą, arba kuris
vykdė eurų banknotų gamybos veiklą pastaruosius 24 mėnesius ir nori
tęsti šią veiklą, pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti visos kokybės
akreditacijos procedūrą. Šiame prašyme pateikiama visa ši informacija:

a) apibūdinama gamybos vieta ir jos buvimo vieta bei eurų banknotų
gamybos veikla, kuriai gamintojas prašo visos kokybės akreditacijos;
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b) informacija apie vykdytą eurų banknotų gamybos veiklą;
c) 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto sertifikato kopija.
2.
ECB patikrina, ar gaminojas įvykdė 1 dalyje nustatytus reikala
vimus, ir informuoja gamintoją apie šio patikrinimo išvadą per 30 ECB
darbo dienų nuo inicijavimo prašymo gavimo dienos. ECB gali vieną
kartą pratęsti šį terminą, rašytiniu pranešimu įspėdamas apie tai gamin
toją. Vykdydamas šį patikrinimą, ECB gali pareikalauti iš gamintojo
papildomos informacijos dėl 1 dalyje išvardytų reikalavimų. Jei ECB
pareikalauja papildomos informacijos, jis informuoja gamintoją apie
patikrinimo išvadą per 20 ECB darbo dienų nuo papildomos informa
cijos gavimo dienos. ECB gali susitarti su gamintoju dėl šioje dalyje
nurodytų terminų pratęsimo.
3.
Jei patikrinimo išvada yra teigiama, ECB praneša gamintojui, kad
gamintojo patalpose bus atliktas kokybės auditas. ECB paskiria kokybės
audito grupę, sudarytą iš ECB ir NCB ekspertų. Paskiriant ekspertus
vengiama interesų konflikto. Jei interesų konfliktas kyla po paskyrimo,
ECB nedelsdamas pakeičia atitinkamą ekspertą kitu ekspertu, kuriam
interesų konfliktas nekyla.
4.
ECB atmeta inicijavimo prašymą ir raštu informuoja gamintoją
apie savo sprendimą bei jo priežastis esant bent vienai iš šių aplinkybių:
a) gamintojas nepateikia 1 dalyje nurodytos reikalaujamos informacijos;
b) per su ECB sutartą protingą terminą gamintojas nepateikia bet kokios
papildomos informacijos, kurios ECB pareikalavo pagal 2 dalį;
c) ECB panaikino visą gamintojo kokybės akreditaciją ir panaikinimo
sprendime nurodytas laikotarpis, per kurį draudžiama pateikti pakar
totinį prašymą, dar nepraėjęs;
d) gamybos vietos buvimo vieta neatitinka 3 straipsnio 2 dalies e arba f
punktuose nustatytų reikalavimų;
e) gamintojas gamina saugotinus eurų elementus ir ECB jam nesuteikė
saugumo akreditacijos, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalies d punkte.
5.
Jei akredituotas gamintojas nori, kad jo kokybės akreditacija būtų
atnaujinta, ir jei jis pateikė pakartotinį prašymą dėl visos kokybės akre
ditacijos iki pagal 7 straipsnio 2 dalies c punktą nustatytos dienos, jo
kokybės akreditacija galioja iki ECB priima sprendimą pagal 7
straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis
Kokybės auditas
1.
Kokybės auditas prasideda gamintojo ir ECB tarpusavio sutarimu
nustatytą dieną. Jei gamintojas yra spaustuvė, kokybės auditas
vykdomas eurų banknotų gamybos metu.
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2.
Ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki kokybės audito ECB
pateikia gamintojui išankstinį audito klausimyną, kurį jis užpildo ir
grąžina ECB ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki kokybės audito.
3.
Kokybės auditas vykdomas gamybos vietoje, kuriai gamintojas
prašo kokybės akreditacijos.
4.
Kokybės audito grupė vertina, ar gamintojo kokybės užtikrinimo
tvarka atitinka kokybės reikalavimus. Jei gamintojas pasiūlo patobuli
nimų, kad atitiktų kokybės reikalavimus, kokybės akreditacija nesutei
kiama, kol tokie patobulinimai nėra įgyvendinti. Kokybės audito grupė,
prieš pateikdama gamintojui 6 dalyje nurodytą audito ataskaitos
projektą, gali atlikti kontrolinį kokybės auditą patikrinti, ar, po tokių
patobulinimų, kokybės užtikrinimo tvarka atitinka kokybės reikala
vimus.
5.
Kokybės audito grupė, pabaigusi kokybės auditą ir, kai taikytina,
kontrolinį kokybės auditą, ir prieš palikdama gamybos vietą pateikia
savo išvadą, įskaitant bet kokį neatitikimą kokybės reikalavimams ir
visus gamintojo pasiūlytus patobulinimus, preliminarioje santraukoje,
dėl kurios sutaria ir kurią pasirašo ir kokybės audito grupė, ir gamin
tojas.
6.
Preliminarios santraukos pagrindu kokybės audito grupė parengia
audito ataskaitos projektą. Šioje ataskaitoje pirmiausia išsamiai nuro
doma:
a) gamybos vietoje taikoma kokybės užtikrinimo tvarka, atitinkanti
kokybės reikalavimus;
b) visi kokybės audito grupės nustatyti neatitikties kokybės reikalavi
mams atvejai;
c) visi veiksmai, kurių gamintojas ėmėsi kokybės audito metu;
d) visi gamintojo pasiūlyti patobulinimai ir, tais atvejais, kai buvo
atliktas kontrolinis kokybės auditas – kokybės audito grupės įverti
nimas, ar tokie patobulinimai yra įgyvendinti;
e) kokybės audito grupės įvertinimas, ar turėtų būti suteikta visa
kokybės akreditacija.
7.
Audito ataskaitos projektas gamintojui nusiunčiamas per 30 ECB
darbo dienų nuo kokybės audito arba, kai taikytina, kontrolinio kokybės
audito baigimo. Per 30 ECB darbo dienų nuo jo gavimo gamintojas gali
pateikti pastabas dėl audito ataskaitos projekto. Prieš priimdamas spren
dimą pagal 7 straipsnį, ECB užbaigia audito ataskaitos projektą, atsiž
velgdamas į gamintojo pastabas. ECB gali susitarti su gamintoju dėl
šioje dalyje nurodytų terminų pratęsimo.
8.
Nepaisant šio straipsnio nuostatų, jei atsiranda kokybės problema,
daranti poveikį eurų banknotų arba eurų banknotų žaliavų kokybei, ECB
gali surengti ad hoc kokybės auditą problemai išanalizuoti. Atitinkamai
taikomos 5–7 dalys.
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7 straipsnis
Sprendimas dėl visos kokybės akreditacijos
1.
ECB raštu praneša gamintojui apie savo sprendimą dėl prašymo
suteikti visą kokybės akreditaciją per 30 ECB darbo dienų nuo gamin
tojo pastabų dėl audito ataskaitos projekto gavimo arba nuo termino
pateikti tokias pastabas pasibaigimo.
2.
Teigiamo sprendimo atveju ECB suteikia gamintojui visą kokybės
akreditaciją. Sprendime aiškiai nurodoma:
a) gamintojas;
b) eurų banknotų gamybos veikla ir gamybos vieta, kuriai suteikiama
visa kokybės akreditacija;
c) visos kokybės akreditacijos galiojimo terminas;
d) visos ypatingos sąlygos dėl a–c punktų.
Sprendimas grindžiamas informacija, nurodyta galutinėje audito ataskai
toje, kuri pridedama prie sprendimo.
3.
Jei visa kokybės akreditacija gamintojui nesuteikiama, ECB
nurodo to priežastis, o gamintojas gali inicijuoti 18 straipsnyje nustatytą
persvarstymo procedūrą.

III SKIRSNIS
LAIKINOS KOKYBĖS AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

8 straipsnis
Inicijavimo
1.

prašymas

ir

išankstinio
paskyrimas

kokybės

audito

grupės

Jei gamintojas:

i) nevykdė eurų banknotų gamybos veiklos 24 mėnesius iki prašymo
suteikti laikiną kokybės akreditaciją pateikimo; arba
ii) nevykdė jokios eurų banknotų gamybos veiklos, bet NCB arba
spaustuvė paprašė jo pradėti eurų banknotų gamybos veiklą,
jis pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti laikinos kokybės akredita
cijos procedūrą.
Šiame prašyme pateikiama visa ši informacija:
a) nurodoma gamybos vieta ir jos buvimo vieta bei eurų banknotų
gamybos veikla, kuriai gamintojas prašo laikinos kokybės akredita
cijos;
b) informacija apie vykdytiną eurų banknotų gamybos veiklą;
c) 4 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto sertifikato kopija.
2.
Gamintojas, kurio laikina kokybės akreditacija pasibaigė,
gali kreiptis dėl naujos laikinos kokybės akreditacijos. Be 1 dalyje
nurodytos reikalaujamos informacijos, rašytiniame prašyme ECB jis
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nurodo priežastis, kodėl: a) jis nedalyvavo konkurse; arba b) jis negavo
užsakymo vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą kaip nurodyta 4
straipsnio 3 dalyje.
3.
ECB patikrina, ar gaminojas įvykdė 1 ir 2 dalyse nustatytus reika
lavimus, ir informuoja gamintoją apie šio patikrinimo išvadą per 30
ECB darbo dienų nuo inicijavimo prašymo gavimo dienos. ECB gali
vieną kartą pratęsti šį terminą, rašytiniu pranešimu įspėdamas apie tai
gamintoją. Vykdydamas šį patikrinimą, ECB gali pareikalauti iš gamin
tojo papildomos informacijos dėl 1 ir 2 dalyse išvardytų reikalavimų. Jei
ECB pareikalauja papildomos informacijos, jis informuoja gamintoją
apie patikrinimo išvadą per 20 ECB darbo dienų nuo papildomos infor
macijos gavimo dienos. ECB gali susitarti su gamintoju dėl šioje dalyje
nurodytų terminų pratęsimo.
4.
Jei patikrinimo išvada yra teigiama, ECB praneša gamintojui, kad
gamintojo patalpose bus atliktas išankstinis kokybės auditas. Išankstinio
kokybės audito grupė paskiriama kaip nustatyta 5 straipsnio 3 dalyje.
5.
ECB atmeta inicijavimo prašymą ir raštu informuoja gamintoją
apie savo sprendimą atmesti prašymą bei jo priežastis esant bent vienai
iš šių aplinkybių:
a) gamintojas nepateikia 1 ir 2 dalyse nurodytos reikalaujamos infor
macijos;
b) per su ECB sutartą protingą terminą gamintojas nepateikia bet kokios
papildomos informacijos, kurios ECB pareikalavo pagal 3 dalį;
c) ECB panaikino gamintojo laikiną arba visą kokybės akreditaciją ir
panaikinimo sprendime nurodytas laikotarpis, per kurį draudžiama
pateikti pakartotinį prašymą, dar nepraėjęs;
d) gamybos vietos buvimo vieta neatitinka 4 straipsnio 2 dalies d ir e
punktuose nustatytų reikalavimų;
e) gamintojas planuoja gaminti saugotinus eurų elementus ir ECB jam
nesuteikė saugumo akreditacijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies
c punkte.
6.
Atsižvelgiant į 2 dalį, jei akredituotas gamintojas nori, kad jo
kokybės akreditacija būtų atnaujinta, ir jei jis pateikė pakartotinį
prašymą dėl laikinos kokybės akreditacijos iki pagal 10 straipsnio 2
dalies c punktą nustatytos dienos, jo kokybės akreditacija galioja iki
ECB priima sprendimą pagal 10 straipsnio 1 dalį.

9 straipsnis
Išankstinis kokybės auditas
1.
Išankstinis kokybės auditas prasideda gamintojo ir ECB tarpusavio
sutarimu nustatytą dieną.
2.
Išankstinis kokybės auditas vykdomas gamybos vietoje, kuriai
gamintojas prašo kokybės akreditacijos.
3.
Išankstinio kokybės audito grupė vertina, ar gamintojo kokybės
užtikrinimo tvarka atitiks kokybės reikalavimus, kai gamintojas pradės
eurų banknotų gamybos veiklą.
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4.
Išankstinio kokybės audito grupė savo išvadas pateikia išankstinio
audito ataskaitos projekte. Šiame išankstinio audito ataskaitos projekte
pirmiausia išsamiai nurodoma:
a) gamybos vietoje jau taikoma kokybės užtikrinimo tvarka, atitinkanti
kokybės reikalavimus;
b) bet kokia kokybės užtikrinimo tvarka, kurią gamintojui vis dar reikia
įgyvendinti, kad atitiktų kokybės reikalavimus;
c) išankstinio kokybės audito grupės įvertinimas, ar turėtų būti suteikta
laikina kokybės akreditacija.
5.
Išankstinio audito ataskaitos projektas gamintojui nusiunčiamas
per 30 ECB darbo dienų nuo išankstinio kokybės audito baigimo. Per
30 ECB darbo dienų nuo jo gavimo gamintojas gali pateikti pastabas dėl
išankstinio audito ataskaitos projekto. Prieš priimdamas sprendimą pagal
10 straipsnį, ECB užbaigia išankstinio audito ataskaitos projektą, atsiž
velgdamas į gamintojo pastabas. ECB gali susitarti su gamintoju dėl
šioje dalyje nurodytų terminų pratęsimo.

10 straipsnis
Sprendimas dėl laikinos kokybės akreditacijos
1.
ECB raštu praneša gamintojui apie savo sprendimą dėl prašymo
suteikti laikiną kokybės akreditaciją per 30 ECB darbo dienų nuo
gamintojo pastabų dėl išankstinio audito ataskaitos projekto gavimo
arba nuo termino pateikti tokias pastabas pasibaigimo.
2.
Teigiamo sprendimo atveju ECB suteikia gamintojui laikiną
kokybės akreditaciją. Sprendime aiškiai nurodoma:
a) gamintojas;
b) eurų banknotų gamybos veikla ir gamybos vieta, kuriai suteikiama
laikina kokybės akreditacija;
c) laikinos kokybės akreditacijos galiojimo terminas;
d) visos ypatingos sąlygos dėl a–c punktų.
Sprendimas grindžiamas informacija, nurodyta 9 straipsnio 5 dalyje
minimoje galutinėje išankstinio audito ataskaitoje, kuri pridedama prie
sprendimo.
3.
Gamintojas, kuriam buvo suteikta laikina kokybės akreditacija,
gali dalyvauti konkurse eurų banknotų gamybos veiklai vykdyti arba
iš jo gali būti užsakyta eurų banknotų gamybos veikla. Pradėjęs eurų
banknotų gamybos veiklą, gamintojas nedelsdamas pateikia ECB rašy
tinį prašymą inicijuoti visos kokybės akreditacijos procedūrą, kaip
nustatyta II skirsnyje. 6 straipsnyje nurodytas kokybės auditas turi
būti pradėtas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai gamin
tojui buvo suteikta laikina kokybės akreditacija.
4.
Jei laikina kokybės akreditacija nesuteikiama, ECB nurodo to prie
žastis, o gamintojas gali inicijuoti 18 straipsnyje nustatytą persvarstymo
procedūrą.
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IV SKIRSNIS
TĘSTINĖS PAREIGOS

11 straipsnis
Gamintojų, kuriems buvo suteikta kokybės akreditacija, ir ECB
tęstinės pareigos
1.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte ir
4 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas pirminis sertifikatas, atitin
kamos gamybos vietos atžvilgiu akredituotas gamintojas pateikia ECB
savo kokybės vadybos sistemos sertifikato kopiją.
2.
Akredituotas gamintojas raštu nedelsdamas informuoja ECB apie
bet kurią iš šių aplinkybių:
a) pradėtą gamintojo likvidavimo arba restruktūrizavimo ar bet kokią
analogišką procedūrą;
b) likvidatoriaus, perėmėjo, administratoriaus arba panašaus pareigūno
paskyrimą;
c) bet kokį ketinimą įtraukti trečiąsias šalis į eurų banknotų gamybos
veiklą, įskaitant subrangos būdą;
d) bet kokius pakeitimus, padarytus po to, kai buvo suteikta kokybės
akreditacija, kurie daro ar gali daryti įtaką kokybės akreditacijos
reikalavimų vykdymui;
e) bet kokius gamintojo kontrolės pokyčius dėl jo nuosavybės struk
tūros pasikeitimų arba dėl bet kokių kitų priežasčių.
3.
Akredituotas gamintojas laiko kokybės reikalavimus konfidencia
liais.
4.
ECB informuoja akredituotus gamintojus apie visus kokybės reika
lavimų pakeitimus.

V SKIRSNIS
NEATITIKTIES PASEKMĖS

12 straipsnis
Sprendimų priėmimo procedūra
1.
Pateikdamas pastabą arba priimdamas sprendimą, kaip nurodyta
14–17 straipsniuose, ECB:
a) įvertina neatitikties pobūdį, atsižvelgdamas į (išankstinio) audito
ataskaitą; ir
b) apie pateiktą pastabą arba priimtą sprendimą per 30 ECB darbo
dienų nuo gamintojo pastabų dėl (išankstinio) audito ataskaitos
projekto gavimo raštu informuoja gamintoją, nurodydamas: i) neati
tikties atvejį; ii) gamybos vietą ir eurų banknotų gamybos veiklą, su
kuria susijusi pastaba arba sprendimas; iii) pastabos dieną arba dieną,
kai įsigalios sprendimas; ir iv) pastabos arba sprendimo priežastis.
2.
Visais atvejais, kai ECB pateikia pastabą arba priima sprendimą
remdamasis 14–17 straipsniais, tai turi būti proporcinga neatitikties
sunkumui. ECB informuoja NCB ir visus gamintojus apie pateiktą
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pastabą arba priimtą sprendimą, jų apimtį ir galiojimo laiką. ECB taip
pat nurodo, kad NCB bus pranešta apie bet kokį neatitinkančio gamin
tojo statuso pasikeitimą.

13 straipsnis
Neatitikties atvejai
1.
Jei gamintojas neatitinka kokybės reikalavimų, kitų kokybės akre
ditacijos reikalavimų arba nevykdo 11 straipsnyje nustatytų pareigų,
(išankstinio) kokybės audito grupė priskiria tokį neatitikimą vienai iš
2–5 dalyse nurodytų kategorijų.
2.
Neatitikimas, kurį (išankstinio) kokybės audito grupė laiko turinčiu
staigų ir didelį poveikį gamintojo gaminamų eurų banknotų arba eurų
banknotų žaliavų kokybei, laikomas dideliu neatitikimu ir dėl jo ECB
priima sprendimą pagal 16 straipsnį.
3.
Neatitikimas, kurio (išankstinio) kokybės audito grupė nelaiko
turinčiu staigų ir didelį poveikį gamintojo gaminamų eurų banknotų
arba eurų banknotų žaliavų kokybei, bet kuris gali turėti tiesioginį
neigiamą poveikį tokios produkcijos kokybei, laikomas standartiniu
neatitikimu ir dėl jo ECB priima sprendimą pagal 15 straipsnį.
4.
Neatitikimas, kurio (išankstinio) kokybės audito grupė nelaiko
turinčiu tiesioginį neigiamą poveikį gamintojo gaminamų eurų banknotų
arba eurų banknotų žaliavų kokybei, bet kuris turi būti ištaisytas iki kito
kokybės audito, nurodomas (išankstinio) audito ataskaitoje kaip pastaba
ir dėl jo ECB pateikia rašytinę pastabą pagal 14 straipsnį.
5.
Neatitikimas, nepriskirtinas nei vienam iš 2–4 dalyse nurodytų
neatitikimų tipų, nurodomas (išankstinio) audito ataskaitoje, tačiau dėl
jo nesiimama jokių tolesnių veiksmų pagal 14–17 straipsnius.

14 straipsnis
Rašytinė pastaba
1.
13 straipsnio 4 dalyje nurodyto tipo neatitikties atveju ECB
pateikia gamintojui rašytinę pastabą, kuri gali būti pridėta prie (išanks
tinio) audito ataskaitos.
2.
Rašytinėje pastaboje nurodoma, kad jei iki kito (išankstinio) audito
neatitiktis neištaisoma, ECB priims sprendimą pagal 15 straipsnį.

15 straipsnis
Korekcinės priemonės ir kokybės akreditacijos sustabdymas naujų
užsakymų atžvilgiu
Jei nustatoma 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto tipo neatitiktis, tačiau
gamintojas pagrįstai teigia, kad galės ištaisyti neatitikimą, ECB priima
sprendimą, kuriame:
a) pasikonsultavus su gamintoju, nustatomas terminas, per kurį gamin
tojas turi ištaisyti neatitikimą;
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b) nurodoma, kad jei iki a punkte nurodyto termino pabaigos neatiti
kimas nebus ištaisytas, gamintojas negalės priimti naujų užsakymų
atitinkamai eurų banknotų gamybos veiklai, įskaitant dalyvavimą
atitinkamose konkursų procedūrose.

16 straipsnis
Eurų banknotų gamybos veiklos sustabdymas
1.
Jei nustatoma 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta neatitiktis, (išanks
tinio) kokybės audito grupė gali rekomenduoti ECB nedelsiant sustab
dyti atitinkamą eurų banknotų gamybos veiklą iki kol neatitikimas bus
ištaisytas. Gamintojas pateikia (išankstinio) kokybės audito grupei infor
maciją apie bet kurį kitą gamintoją, kuriam kaip klientui arba tiekėjui
sustabdymas gali padaryti poveikį.
2.
Kuo greičiau po to, kai įsigalioja 1 dalyje nurodytas sustabdymas,
(išankstinio) kokybės audito grupė atlieka kontrolinį kokybės auditą,
kad įvertintų, ar neatitikimas buvo ištaisytas. Jei (išankstinio) kokybės
audito grupė nusprendžia, kad neatitikimas buvo ištaisytas, ECB panai
kina sustabdymą. Jei gamintojas neatitikimo neištaiso, ECB priima
sprendimą pagal 17 straipsnį.

17 straipsnis
Kokybės akreditacijos panaikinimas
1.
Jei gamintojas negali ištaisyti 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto tipo
neatitikties, ECB panaikina gamintojo kokybės akreditaciją.
2.
Savo panaikinimo sprendime ECB nurodo datą, nuo kurios gamin
tojas gali dar kartą kreiptis dėl kokybės akreditacijos suteikimo.

18 straipsnis
Persvarstymo procedūra
1.

Jei ECB priima bet kurį iš šių sprendimų:

a) atmesti prašymą inicijuoti visos arba laikinos kokybės akreditacijos
procedūrą;
b) atsisakyti suteikti visą arba laikiną kokybės akreditaciją;
c) pagal 14–17 straipsnius,
gamintojas gali per 30 ECB darbo dienų nuo pranešimo apie tokį spren
dimą pateikti Valdančiajai tarybai rašytinį prašymą persvarstyti spren
dimą. Gamintojas nurodo tokio prašymo priežastis ir prideda visą
pagrindžiančią informaciją.
2.
Jei gamintojas aiškiai to prašo ir nurodo priežastis, Valdančioji
taryba gali sustabdyti persvarstomo sprendimo taikymą.
3.
Valdančioji taryba persvarsto sprendimą ir raštu praneša gamin
tojui apie savo pagrįstą sprendimą per du mėnesius nuo prašymo
gavimo.
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4.
1–3 dalių taikymas nepažeidžia jokių teisių pagal Sutarties 263 ir
265 straipsnius.
VI SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis
ECB kokybės akreditacijos registras
1.

ECB laiko kokybės akreditacijų registrą, kuriame:

a) išvardijami gamintojai, kuriems suteikta visa arba laikina kokybės
akreditacija, ir jų gamybos vietos;
b) kiekvienos gamybos vietos atžvilgiu nurodoma eurų banknotų
gamybos veikla, kuriai suteikta kokybės akreditacija;
c) įrašomas visų kokybės akreditacijų galiojimo terminas.
2.
Jei ECB priima sprendimą pagal 16 straipsnį, jis įrašo sustabdymo
terminą.
3.
Jei ECB priima sprendimą pagal 17 straipsnį, jis pašalina iš
registro gamintojo pavadinimą.
4.
Registre esantį visų gamintojų sąrašą ir visus jo atnaujinimus ECB
padaro prieinamus NCB ir akredituotiems gamintojams.
20 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2011 m. gegužės 1 d.

