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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 21 юни 2011 година
относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и
за здравословни и безопасни условия за производството на
евробанкноти
(ЕЦБ/2011/8)
(2011/397/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16
от него,
като има предвид, че:
(1)

В член 128, параграф 1 от Договора и в член 16 от Устава на
Европейската система на централните банки и на Евро
пейската централна банка (наричан по-долу „Устава на
ЕСЦБ“) се посочва, че Европейската централна банка (ЕЦБ)
има изключителното право да разрешава емитирането на
евробанкноти в рамките на Съюза. Това право включва
правомощието да предприема мерки за защита на сигур
ността на евробанкнотите като платежно средство.

(2)

Политиката на Съюза в областта на околната среда се
основава на принципа на интегриране на околната среда,
както е посочено в член 11 от Договора, според който изиск
ванията за защита на околната среда трябва да бъдат
включени в определянето и изпълнението на политиките и
действията на Съюза, в частност за да се насърчи устой
чивото развитие. Предвид този принцип Евросистемата
насърчава добрите практики на управление на околната
среда, основани на серията стандарти ISO 14000.

(3)

Според член 9 от Договора при определянето и осъществя
ването на своите политики и дейности Съюзът, inter alia,
взема предвид и изискванията, свързани с опазването на
човешкото здраве. Предвид този принцип от първостепенно
значение за Евросистемата е избягването и минимизирането
на рисковете за здравето и безопасността на хората, в
частност на заетите в производството на евробанкноти и
суровини за евробанкноти. Евросистемата подкрепя добрите
практики на управление на здравословните и безопасни
условия на труд в съответствие с политиката на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (1) и серията
стандарти OHSAS 18000.

(4)

Поради тези причини следва да се установят процедури по
акредитация за екологосъобразност и за здравословни и
безопасни условия, за да се гарантира, че само произво
дители, които отговарят на минималните изисквания за
екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия,
са акредитирани да извършват дейност по производство на
евробанкноти.

(1) Вж. http://osha.europa.eu.
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(5)

За да осъществява възможно най-стриктно наблюдение на
представянето на акредитираните производители на евро
банкноти и суровини за евробанкноти по отношение на
околната среда и на здравословните и безопасни условия на
труд, е необходимо ЕЦБ редовно да събира данни от тези
производители за въздействието върху околната среда и по
отношение на здравословните и безопасни условия, оказвано
от тяхната дейност по производство на евробанкноти и
суровини за евробанкноти,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Определения
За целите на настоящото решение се прилагат следните опред
еления:
а) „НЦБ“ е националната централна банка на държава-членка,
чиято парична единица е еврото;
б) „суровини за евробанкноти“ са хартията, мастилото, фолиото и
нишката, използвани за производството на евробанкноти;
в) „място на производство“ е всяко помещение, което произво
дителят използва или желае да използва за производството на
евробанкноти или на суровини за евробанкноти;
г) „производител“ е лице, което участва или желае да участва в
дейност по производство на евробанкноти;
д) „акредитация за екологосъобразност“ е статусът с посочен в
член 3 обхват, който се предоставя от ЕЦБ на производител и
който потвърждава, че дейността по производство на евро
банкноти отговаря на посочените в раздел II изисквания;
е) „акредитация за здравословни и безопасни условия“ е статусът с
посочен в член 4 обхват, който се предоставя от ЕЦБ на
производител и който потвърждава, че дейността по
производство на евробанкноти отговаря на посочените в
раздел III изисквания;
ж) „акредитиран производител“ е производител, на когото са пред
оставени акредитация за екологосъобразност и акредитация за
здравословни и безопасни условия;
з) „сертифициращ орган“ е независим сертифициращ орган, който
оценява системата на производителя за управление на околната
среда или за управление на здравословните и безопасни условия
и който е акредитиран да удостовери, че производителят удов
летворява изискванията на серията стандарти ISO 14000 или
OHSAS 18000;
и) „дейност по производство на евробанкноти“ е производството на
евробанкноти или на суровини за евробанкноти;
й) „работен за ЕЦБ ден“ е ден от понеделник до петък, без офици
алните празници за ЕЦБ;
к) „производство на плаки“ е производството на печатни плаки за
технологиите на офсетов или интаглио печат, използвани за
производството на евробанкноти;
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л) „единично производство“ е производството, състоящо се от
няколко партиди, изработени с едни и същи суровини от едни
и същи доставчици, при което съставът е изцяло хомогенен и не
включва нови вещества или същите вещества с промени в
концентрациите над нивата, определени от ЕЦБ.
Член 2
Общи принципи
1.
Производител може да извършва дейност по производство на
евробанкноти, само ако ЕЦБ му предостави акредитация за еколо
госъобразност и акредитация за здравословни и безопасни условия
за тази дейност.
2.
Изискванията на ЕЦБ за акредитация за екологосъобразност и
за здравословни и безопасни условия представляват минимални
изисквания. Производителите могат да приемат и въвеждат построги стандарти по отношение на околната среда и/или здравос
ловните и безопасни условия, като ЕЦБ оценява единствено изпъл
нението на посочените в настоящото решение изисквания.
▼M1
3.
Изпълнителният съвет е компетентен да приема всички
решения, свързани с акредитацията на производителя за екологосъ
образност и за здравословни и безопасни условия, като отчита
становището на Комитета по банкнотите и информира Управи
телния съвет за тези решения. Изпълнителният съвет може да
реши да делегира вторично правомощията да предоставя и прераз
глежда акредитация за екологосъобразност и за здравословни и
безопасни условия, съгласно членове 6 и 8 на един или повече от
своите членове.
▼B
4.
Акредитиран производител може да извършва дейност по
производство на евробанкноти единствено на местата на
производство, за които е получил: а) акредитация за екологосъоб
разност; и б) акредитация за здравословни и безопасни условия —
независимо от други акредитации, получени по силата на друг
правен акт на ЕЦБ.
5.
Производителят поема всички разходи и загуби, които търпи
във връзка с прилагането на настоящото решение.
6.
ЕЦБ определя отделно техническите подробности на изисква
нията, които производителят трябва да изпълни, за да получи акре
дитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни
условия.
Член 3
Акредитация за екологосъобразност
1.
Акредитирането въз основа на серията стандарти ISO 14000 за
системите за управление на околната среда се извършва по пред
видената в раздел II процедура. Производителят може да извършва
дейност по производство на евробанкноти, само ако ЕЦБ му пред
остави акредитация за екологосъобразност за тази дейност.
2.
На производител може да бъде предоставена акредитация за
екологосъобразност за дейност по производство на евробанкноти,
ако отговаря на всяко от следните условия:
а) отговаря на стандарт ISO 14001 на определено място на
производство за определена дейност по производство на евро
банкноти, като сертифициращият орган е издал сертификат за
това;
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б) мястото му на производство е разположено в държава-членка,
ако се касае за печатница;
в) мястото му на производство е разположено в държава-членка
или в държава-членка на Европейската асоциация за свободна
търговия, ако не се касае за печатница.
3.
В отделни случаи Изпълнителният съвет може да освобождава
от изискването за местоположение, определено в параграф 2, букви
б) и в), като взима предвид становището на Комитета по
банкнотите. Всяко такова решение се съобщава незабавно на Упра
вителния съвет. Изпълнителният съвет следва всяко решение на
Управителния съвет по този въпрос.
4.
Акредитация за екологосъобразност се предоставя на произво
дителя за срок от три години, освен ако не следва друго от
решение, взето по член 13 или 14.
5.
Предварителното писмено съгласие на ЕЦБ се изисква за
възлагане на производството на евробанкноти или на суровини за
евробанкноти
от
акредитирания
за
екологосъобразност
производител на друго място на производство или на трети лица,
включително на негови дъщерни и свързани дружества.
Член 4
Акредитация за здравословни и безопасни условия
1.
Акредитирането въз основа на стандарта OHSAS 18001 за
системите за управление на здравословните и безопасни условия
се извършва по предвидената в раздел III процедура. Произво
дителят може да извършва дейност по производство на евробан
кноти, само ако ЕЦБ му предостави акредитация за здравословни и
безопасни условия за тази дейност.
2.
На производител може да бъде предоставена акредитация за
здравословни и безопасни условия за дейност по производство на
евробанкноти, ако отговаря на всяко от следните условия:
а) отговаря на стандарт OHSAS 18001 на определено място на
производство за определена дейност по производство на евро
банкноти, като сертифициращият орган е издал сертификат за
това;
б) мястото му на производство е разположено в държава-членка,
когато се касае за печатница;
в) мястото му на производство е разположено в държава-членка
или в държава-членка на Европейската асоциация за свободна
търговия, ако не се касае за печатница.
3.
В отделни случаи Изпълнителният съвет може да освобождава
от изискването за местоположение, определено в параграф 2, букви
б) и в), като взима предвид становището на Комитета по
банкнотите. Всяко такова решение се съобщава незабавно на Упра
вителния съвет. Изпълнителният съвет следва всяко решение на
Управителния съвет по този въпрос.
4.
Акредитация за здравословни и безопасни условия се пред
оставя на производителя за срок от три години, освен ако не
следва друго от решение, взето по член 13 или 14.
5.
Предварителното писмено съгласие на ЕЦБ се изисква за
възлагане на производството на евробанкноти или на суровини за
евробанкноти от акредитирания за здравословни и безопасни
условия производител на друго място на производство или на
трети лица, включително на негови дъщерни и свързани дружества.
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РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ

Член 5
Заявление за откриване на процедура
1.
Производител, който желае да извършва дейност по
производство на евробанкноти, подава писмено заявление до ЕЦБ
за откриване на процедура по акредитация за екологосъобразност.
Заявлението за откриване на процедура включва следното:
а) посочване на мястото на производство и неговото разположение;
б) копие на сертификата ISO 14001 за посоченото място на
производство;
в) резюме на английски език на последния годишен одиторски
доклад, издаден от сертифициращия орган;
г) годишен доклад на английски език, описващ функционирането
на вътрешната система за управление на околната среда по пред
оставен от ЕЦБ образец.
2.
ЕЦБ проверява пълнотата на документацията, предоставена от
производителя със заявлението му за откриване на процедура. ЕЦБ
уведомява производителя за резултата от тази оценка в срок от 30
работни за ЕЦБ дни, считано от датата на получаване на заяв
лението за откриване на процедура. ЕЦБ може да удължи едно
кратно този срок с писмено съобщение до производителя. При
извършване на тази оценка ЕЦБ може да поиска допълнителна
информация от производителя по отношение на изброените в
параграф 1 изисквания. Ако поиска допълнителна информация,
ЕЦБ уведомява производителя за резултата от оценката в рамките
на 20 работни за ЕЦБ дни, считано от датата на получаване на
допълнителната информация.
3.
ЕЦБ отхвърля заявлението за откриване на процедура и
уведомява писмено производителя относно решението си за това
и относно мотивите в рамките на посочените в параграф 2 срокове,
ако възникне някое от следните събития:
а) производителят не предостави изисканата по силата на параграф
1 информация;
б) производителят не предостави изисканата от ЕЦБ по силата на
параграф 2 допълнителна информация в рамките на определен
по взаимно съгласие разумен срок;
в) предоставената на производителя акредитация за екологосъоб
разност е отнета и срокът на забраната за подаване на ново
заявление, определен в решението за отнемане, не е изтекъл;
г) разположението на мястото на производство не отговаря на
изискванията, установени в член 3, параграф 2, буква б) или в).
Член 6
Акредитация за екологосъобразност
1.
В случай на положителна оценка от ЕЦБ на заявлението за
откриване на процедура по силата на член 5, параграф 2 на
производителя се предоставя акредитация за екологосъобразност.
2.
В решението на ЕЦБ за предоставяне на акредитация за
екологосъобразност ясно се посочват:
а) името на производителя;
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б) мястото на производство, за което е предоставена акредитацията
за екологосъобразност, и точният му адрес;
в) датата, на която изтича акредитацията за екологосъобразност;
г) особените условия във връзка с букви б) и в).
3.
Акредитацията за екологосъобразност се предоставя на
производителя за тригодишен срок, който може да бъде
подновяван. Ако акредитиран за екологосъобразност производител
кандидатства за нова акредитация за екологосъобразност преди
датата на изтичане на съществуващата акредитация, последната
остава валидна, докато ЕЦБ вземе решение по параграф 1.
4.
Ако ЕЦБ отхвърли заявлението за акредитация за екологосъ
образност, производителят може да открие процедура по прераз
глеждане, установена в член 15.
РАЗДЕЛ III
ПРОЦЕДУРА

ПО

АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

И

Член 7
Заявление за откриване на процедура
1.
Производител, който желае да извършва дейност по
производство на евробанкноти, подава писмено заявление до ЕЦБ
за откриване на процедура по акредитация за здравословни и
безопасни условия. Заявлението за откриване на процедура
включва следното:
а) посочване на мястото на производство и неговото разположение;
б) копие на сертификата OHSAS 18001 за посоченото място на
производство;
в) резюме на английски език на последния годишен одиторски
доклад, издаден от сертифициращия орган;
г) годишен доклад на английски език, описващ функционирането
на вътрешната система за управление на здравословните и
безопасни условия по предоставен от ЕЦБ образец.
2.
ЕЦБ проверява пълнотата на документацията, предоставена от
производителя със заявлението му за откриване на процедура. ЕЦБ
уведомява производителя за резултата от тази оценка в срок от 30
работни за ЕЦБ дни, считано от датата на получаване на заяв
лението за откриване на процедура. ЕЦБ може да удължи едно
кратно този срок с писмено съобщение до производителя. При
извършване на тази оценка ЕЦБ може да поиска допълнителна
информация от производителя по отношение на изброените в
параграф 1 изисквания. Ако поиска допълнителна информация,
ЕЦБ уведомява производителя за резултата от оценката в рамките
на 20 работни за ЕЦБ дни, считано от датата на получаване на
допълнителната информация.
3.
ЕЦБ отхвърля заявлението за откриване на процедура и
уведомява писмено производителя относно решението си за това
и относно мотивите в рамките на посочените в параграф 2 срокове,
ако възникне някое от следните събития:
а) производителят не предостави изисканата по силата на параграф
1 информация;
б) производителят не предостави изисканата от ЕЦБ по силата на
параграф 2 допълнителна информация в рамките на определен
по взаимно съгласие разумен срок;
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в) предоставената на производителя акредитация за здравословни и
безопасни условия е отнета и срокът на забраната за подаване на
ново заявление, определен в решението за отнемане, не е
изтекъл;
г) разположението на мястото на производство не отговаря на
изискванията, установени в член 4, параграф 2, буква б) или в).
Член 8
Акредитация за здравословни и безопасни условия
1.
В случай на положителна оценка от ЕЦБ на заявлението за
откриване на процедура по силата на член 7, параграф 2 на
производителя се предоставя акредитация за здравословни и
безопасни условия.
2.
В решението на ЕЦБ за предоставяне на акредитация за здра
вословни и безопасни условия ясно се посочват:
а) името на производителя;
б) мястото на производство, за което е предоставена акредитацията
за здравословни и безопасни условия, и точният му адрес;
в) датата, на която изтича акредитацията за здравословни и
безопасни условия;
г) особените условия във връзка с букви б) и в).
3.
Акредитацията за здравословни и безопасни условия се пред
оставя на производителя за тригодишен срок, който може да бъде
подновяван. Ако акредитиран за здравословни и безопасни условия
производител кандидатства за нова акредитация за здравословни и
безопасни условия преди датата на изтичане на съществуващата
акредитация, последната остава валидна, докато ЕЦБ вземе
решение по параграф 1.
4.
Ако ЕЦБ отхвърли заявлението за акредитация за здра
вословни и безопасни условия, производителят може да открие
процедура по преразглеждане, установена в член 15.
РАЗДЕЛ IV
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 9
Продължаващи задължения на акредитирани производители
1.
Акредитираният производител информира ЕЦБ писмено и без
ненужно забавяне относно:
а) започването на процедура по ликвидация или преобразуване на
производителя или на друга подобна процедура;
б) назначаването на ликвидатор, синдик, администратор или друго
подобно длъжностно лице по отношение на производителя;
в) намерения за възлагане на подизпълнение или за включване на
трети лица в дейност по производство на евробанкноти, за която
производителят има акредитация за екологосъобразност и за
здравословни и безопасни условия;
г) настъпилите промени след предоставяне на акредитация за
екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия,
които засягат или може да засегнат изпълнението на изиск
ванията за акредитация за екологосъобразност и за здравословни
и безопасни условия;
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д) промяна в контрола на акредитирания производител, настъпила
в резултат на промяна на неговата структура на собственост или
поради друга причина.
2.
Акредитираният производител предоставя на ЕЦБ следната
информация за съответното място на производство:
а) копие от сертификатите за неговите системи за управление на
околната среда и на здравословните и безопасни условия всеки
път, когато посоченият в член 3, параграф 2, буква а) и член 4,
параграф 2, буква а) сертификат бъде подновен;
б) за всяка календарна година и в срок от четири месеца след края
на годината — преведени на английски език резюмета на
последните външни одиторски доклади за екологосъобразност
и за здравословни и безопасни условия, изготвени от съот
ветните сертифициращи органи;
в) за всяка календарна година и в срок от четири месеца след края
на годината — годишни доклади на английски език за функцио
нирането на неговите системи за управление на околната среда и
на здравословните и безопасни условия, в съответствие с посо
чените в член 5, параграф 1, буква г) и член 7, параграф 1, буква
г) образци;
г) за всяка календарна година и в срок от четири месеца след края
на годината — обща информация и данни за околната среда
относно годишното потребление и емисии от дейността по
производство на евробанкноти, според установеното в пред
оставения от ЕЦБ Въпросник за екологосъобразност.
3.
Ако акредитираният производител е печатница, той също
така:
а) представя анализи на химичните вещества, изброени в
посочения в член 10, параграф 1 списък, извършени от лабора
ториите от посочения в член 10, параграф 2 списък. Анализите
се извършват по отношение на готови евробанкноти съобразно
стандартните оперативни процедури, уредени отделно, наймалко веднъж за всяко единично производство и допълнително
— когато акредитираният производител сметне за уместно да
проследи спазването на установените допустими нива за
химичните вещества. Акредитираният производител докладва
на ЕЦБ за всеки отделен анализ на проба, като използва пред
оставения от ЕЦБ образец за докладване на анализ;
б) докладва за всяка календарна година и в срок от четири месеца
след края на годината за представянето на лабораториите,
извършили посочените в буква а) анализи, като използва пред
оставения от ЕЦБ образец за докладване на представянето;
в) сключва договори за доставка с доставчици на суровини за евро
банкноти, които включват задължението тези доставчици да
гарантират, че химичните вещества, съдържащи се в произвеж
даните от тях суровини за евробанкноти, не надхвърлят, при
анализ на готовите евробанкноти съгласно параграф 3, буква
а), посочените в член 10, параграф 1 допустими нива. За изпъл
нението на това изискване акредитираният производител пред
оставя необходимата документация на доставчиците на
суровини за евробанкноти. Доставчиците на суровини за евро
банкноти могат да използват лабораториите, посочени в списъка
по член 10, параграф 2, във връзка с техните собствени
потребности от анализи;
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г) гарантира, че предприятието за производство на плаки, на което
той възлага работа, притежава валидни сертификати ISO 14001 и
OHSAS 18001 за съответното място на производство.
4.
Акредитираният производител опазва като поверителни техни
ческите подробности във връзка с посочените в член 2, параграф 6
изисквания за екологосъобразност и за здравословни и безопасни
условия.

Член 10
Продължаващи задължения на ЕЦБ
1.
ЕЦБ изготвя списък на подлежащите на анализиране химични
вещества, както и на допустимите им нива. Без да се засяга член
19, надхвърлянето на тези допустими нива, включително в пред
видените в член 9, параграф 3, буква в) случаи, не се отразява на
предоставената на производителя акредитация за здравословни и
безопасни условия.
2.
ЕЦБ поддържа списък на лабораториите, които могат да
извършват анализи на наличието и концентрацията на химичните
вещества, изброени в посочения в параграф 1 списък. Прило
жимите аналитични методи се определят отделно.
3.
ЕЦБ уведомява акредитираните производители за евентуални
актуализации на посочените в параграфи 1 и 2 списъци.

РАЗДЕЛ V
ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Член 11
Несъответствие
Ако акредитираният производител не изпълнява някое от посо
чените в член 9 задължения или ако информацията, предоставена
на ЕЦБ съгласно член 9, параграф 2, букви б), в) и г) и параграф 3,
букви а) и б), е непълна, това съставлява несъответствие на
производителя с изискванията за акредитация за екологосъоб
разност или за здравословни и безопасни условия.

Член 12
Писмена забележка
1.
ЕЦБ отправя писмена забележка до акредитирания
производител в случай на несъответствие от вида, посочен в член
11, в която посочва срока, в който производителят трябва да
отстрани несъответствието.
2.
В писмената забележка се посочва, че: а) ако несъответствието
не бъде отстранено в рамките на посочения в параграф 1 срок; или
б) ако възникне втори случай на несъответствие в рамките на
посочения в параграф 1 срок, ЕЦБ взима решение в съответствие
с член 13.
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Член 13
Временно спиране на акредитацията за екологосъобразност или
за здравословни и безопасни условия по отношение на нови
поръчки
1.
Ако в рамките на посочения в член 12, параграф 1 срок несъ
ответствието не е отстранено или възникне втори случай на несъ
ответствие, но акредитираният производител представи убедителни
доказателства за това, че ще бъде в състояние да отстрани несъот
ветствието, ЕЦБ взима решение, с което:
а) определя, консултирайки се с акредитирания производител, срок
за отстраняване на несъответствието от акредитирания произво
дител;
б) спира временно акредитацията на акредитирания производител
по отношение на възможността му да приема нови поръчки за
съответната дейност по производство на евробанкноти, вклю
чително участие в тръжни процедури във връзка с дейност по
производство на евробанкноти, до изтичането на посоченият в
буква а) срок или, ако несъответствието е било отстранено в
рамките на този срок, до отстраняването на несъответствието.
2.
Ако обаче акредитираният производител не представя
убедителни доказателства за това, че ще може да отстрани несъот
ветствието по параграф 1, ЕЦБ взима решение в съответствие с
член 14.
Член 14
Отнемане на акредитацията за екологосъобразност или за
здравословни и безопасни условия
1.
ЕЦБ отнема предоставената на акредитиран производител
акредитация за екологосъобразност или за здравословни и
безопасни условия: а) ако акредитираният производител не е в
състояние да отстрани несъответствието в рамките на срока,
посочен в член 13, параграф 1, буква а); или б) по силата на
член 13, параграф 2.
2.
В решението си за отнемане ЕЦБ посочва датата, от която
акредитираният производител може да подаде ново заявление за
акредитация.
Член 15
Процедура по преразглеждане
1.

Ако ЕЦБ вземе някое от следните решения:

а) за отхвърляне на заявление за откриване на процедура по акре
дитация за екологосъобразност или за здравословни и безопасни
условия;
б) за отказ да предостави акредитация за екологосъобразност или
за здравословни и безопасни условия;
в) по членове 12—14,
производителят или акредитираният производител може в срок от
30 работни за ЕЦБ дни, считано от съобщаването на това решение,
да подаде писмено заявление до Управителния съвет за прераз
глеждане на решението. Производителят или акредитираният
производител посочва мотивите си за заявлението и подкрепящата
го информация.
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2.
Ако производителят или акредитираният производител
изрично поиска и посочи мотиви, Управителният съвет може
временно да спре прилагането на решението, което подлежи на
преразглеждане.
3.
Управителният съвет преразглежда решението и съобщава
писмено на производителя или на акредитирания производител
своето мотивирано решение в срок два месеца от получаването
на заявлението.
4.
Параграфи 1—3 се прилагат, без да се засягат правата по
членове 263 и 265 от Договора.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Член 16
Информация относно представянето на производителя по
отношение на околната среда
С оглед оптималното оценяване на представянето на производителя
по отношение на околната среда ЕЦБ може да поиска от акреди
тирания производител специфична информация или разяснение във
връзка с данните, предоставени в посочения в член 9, параграф 2,
буква г) Въпросник на ЕЦБ за екологосъобразност. При необхо
димост ЕЦБ може да поиска среща с акредитирания производител
в помещения на ЕЦБ. ЕЦБ може също така да поиска да посети
мястото на производство с разрешението на акредитирания
производител и в съответствие с всички изисквания за сигурност,
действащи по отношение на акредитирания производител. Акреди
тираният производител може от своя страна да покани ЕЦБ на
посещение на мястото на производство с оглед разясняване на
данните, предоставени във Въпросника на ЕЦБ за екологосъоб
разност.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Регистър на ЕЦБ на акредитациите
1.
ЕЦБ води регистър на акредитациите за екологосъобразност и
за здравословни и безопасни условия, в който:
а) се изброяват производителите, на които е предоставена акре
дитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни
условия, както и съответните места на производство;
б) се посочва, по отношение на всяко място на производство,
дейността по производство на евробанкноти, за която е пред
оставена акредитация за екологосъобразност и за здравословни
и безопасни условия;
в) се вписва изтичането на всяка акредитация за екологосъоб
разност и за здравословни и безопасни условия.
2.
Ако вземе решение по член 13, ЕЦБ вписва продължител
ността на временното спиране.
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3.
Ако вземе решение по член 14, ЕЦБ заличава името на
производителя от регистъра.
4.
ЕЦБ предоставя на НЦБ и на акредитираните производители
списък на вписаните в регистъра акредитирани производители и
всички негови актуализации.
Член 18
Годишен доклад
1.
Въз основа на предоставената от акредитираните произво
дители информация ЕЦБ съставя годишен доклад за екологичното
въздействие на дейността по производство на евробанкноти и за
последиците от тази дейност върху здравето и безопасността.
2.
ЕЦБ оповестява публично информацията за общото
въздействие на дейността по производство на евробанкноти върху
околната среда и върху здравето и безопасността в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на
разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация,
публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до
правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и
органите на Общността (1).
Член 19
Преходна разпоредба
Считано от производството на евробанкноти през 2016 г., НЦБ не
утвърждават отпечатаните евробанкноти, при които химическите
вещества надвишават посочените в член 10, параграф 1
допустими нива.
Член 20
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.
То се прилага, считано от производството на евробанкноти през
2013 г.

(1) ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

