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▼B
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 21. června 2011
o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek
(ECB/2011/8)
(2011/397/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128
odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy a článku 16 statutu Evropského
systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen
„statut ESCB“) má Evropská centrální banka (ECB) výlučné
právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Toto právo
zahrnuje pravomoc přijímat opatření k ochraně důvěryhodnosti
eurobankovek jako platebního prostředku.

(2)

Politika Unie v oblasti životního prostředí se zakládá na zásadě
začlenění problematiky životního prostředí ve smyslu článku 11
Smlouvy, podle kterého musí být požadavky na ochranu život
ního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností
Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.
S ohledem na tuto zásadu Eurosystém podporuje řádné řízení
v oblasti ochrany životního prostředí na základě norem řady
ISO 14000.

(3)

Podle článku 9 Smlouvy přihlíží Unie při vymezování a provádění
svých politik a činností k požadavkům spojeným mimo jiné
s ochranou lidského zdraví. S ohledem na tuto zásadu Euro
systém přikládá prvořadý význam prevenci a minimalizaci zdra
votních a bezpečnostních rizik jak u veřejnosti, tak u pracovníků,
kteří se podílejí na výrobě eurobankovek či surovin pro výrobu
eurobankovek. Eurosystém podporuje řádné řízení v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s politikou Evropské
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1) a s
normami řady OHSAS 18000.

(4)

Z těchto důvodů je třeba zavést řízení o udělení akreditace
v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany
zdraví, aby se zajistilo, že k výkonu činnosti související s výrobou
eurobankovek budou akreditováni jen výrobci, kteří v uvedených
oblastech splňují minimální požadavky.

(1) Viz http://osha.europa.eu.
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(5)

V zájmu co možná nejpodrobnějšího sledování toho, jak akredi
tovaní výrobci eurobankovek a surovin pro výrobu eurobankovek
plní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpeč
nosti a ochrany zdraví, je zapotřebí, aby ECB od těchto výrobců
dostávala pravidelné zprávy o dopadu výroby eurobankovek
a surovin pro výrobu eurobankovek na životní prostředí a bezpeč
nost a ochranu zdraví.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ODDÍL I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
a) „národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu,
jehož měnou je euro;
b) „surovinami pro výrobu eurobankovek“ papír, barva, fólie a proužek
používané k výrobě eurobankovek;
c) „výrobním místem“ veškeré prostory, jež výrobce využívá nebo
hodlá využívat k výrobě eurobankovek nebo surovin pro výrobu
eurobankovek;
d) „výrobcem“ subjekt, který se zabývá nebo který se hodlá zabývat
činností související s výrobou eurobankovek;
e) „akreditací v oblasti ochrany životního prostředí“ status vymezený
v článku 3, který výrobci udělila ECB a který potvrzuje, že jeho
činnost související s výrobou eurobankovek splňuje požadavky
stanovené v oddíle II;
f) „akreditací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví“ status vymezený
v článku 4, který výrobci udělila ECB a který potvrzuje, že jeho
činnost související s výrobou eurobankovek splňuje požadavky
stanovené v oddíle III;
g) „akreditovaným výrobcem“ výrobce, kterému byla udělena akredi
tace v oblasti ochrany životního prostředí a akreditaci v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví;
h) „certifikačním orgánem“ nezávislý certifikační orgán, který posuzuje
systémy řízení výrobců v oblasti ochrany životního prostředí nebo
bezpečnosti a ochrany zdraví a je autorizován k tomu, aby osvědčil,
že výrobce splňuje požadavky norem řady ISO 14000 nebo OHSAS
18000;
i) „činností související s výrobou eurobankovek“ výroba eurobankovek
nebo jakýchkoli surovin pro výrobu eurobankovek;
j) „pracovním dnem ECB“ den od pondělí do pátku vyjma dnů pracov
ního klidu ECB;
k) „výrobou desek“ výroba tiskových desek pro ofsetové nebo hlubo
tiskové technologie používané při výrobě eurobankovek;
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l) „individuální výrobou“ výroba sestávající z několika dávek vyrobe
ných ze stejných surovin od stejných dodavatelů, přičemž složení
surovin je ve všech částech homogenní a neobsahuje nové látky
nebo stejné látky s odchylkami přesahujícími limitní koncentrace,
tak jak ECB zvlášť stanoví.

Článek 2
Všeobecné zásady
1.
Výrobce může vykonávat činnost související s výrobou euroban
kovek, jen pokud mu ECB pro tuto činnost udělí akreditaci v oblasti
ochrany životního prostředí a akreditaci v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví.
2.
Požadavky ECB pro akreditaci v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví jsou minimálními požadavky.
Výrobci mohou přijmout a uplatňovat přísnější standardy v oblasti
ochrany životního prostředí a/nebo bezpečnosti a ochrany zdraví,
avšak ECB posuzuje pouze to, zda výrobce splňuje požadavky stano
vené tímto rozhodnutím.
▼M1
3.
Výkonná rada má pravomoc přijímat veškerá rozhodnutí týkající
se akreditace výrobce v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti
a ochrany zdraví, přičemž přihlíží ke stanovisku Výboru pro bankovky.
O těchto rozhodnutích informuje Radu guvernérů. Výkonná rada může
rozhodnout, že pravomoc udělovat a obnovovat akreditace v oblasti
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví podle článků
6 a 8 přenese na jednoho či více ze svých členů.
▼B
4.
Akreditovaný výrobce smí vykonávat činnost související s výrobou
eurobankovek pouze ve výrobních místech, pro něž mu byla udělena: a)
akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a b) akreditace v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví bez ohledu na jakoukoli jinou akreditaci
udělenou na základě jiného právního aktu ECB.
5.
Veškeré náklady a související ztráty, jež výrobci vzniknou v souvi
slosti s použitím tohoto rozhodnutí, nese výrobce.
6.
ECB zvlášť stanoví technické podrobnosti požadavků, které
výrobci musí splňovat, aby získali akreditaci v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví.

Článek 3
Akreditace v oblasti ochrany životního prostředí
1.
Při akreditaci systémů řízení v oblasti ochrany životního prostředí
podle norem řady ISO 14000 se postupuje podle oddílu II. Výrobce
může vykonávat činnost související s výrobou eurobankovek, jen pokud
mu ECB pro tuto činnost udělila akreditaci v oblasti ochrany životního
prostředí.
2.
Výrobci může být udělena akreditace v oblasti ochrany životního
prostředí pro činnost související s výrobou eurobankovek za předpo
kladu, že splňuje všechny tyto podmínky:
a) v daném výrobním místě splňuje pro danou činnost související
s výrobou eurobankovek normu ISO 14001 a certifikační orgán
tuto skutečnost osvědčil vydáním certifikátu;
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b) je-li tiskárnou, jeho výrobní místo se nachází na území členského
státu;
c) není-li tiskárnou, jeho výrobní místo se nachází na území členského
státu nebo na území členského státu Evropského sdružení volného
obchodu.
3.
Výkonná rada může v jednotlivých případech udělit výjimky
z požadavku na umístění uvedeného v odst. 2 písm. b) a c) s přihléd
nutím ke stanovisku Výboru pro bankovky. Každé takové rozhodnutí se
ihned oznamuje Radě guvernérů. Výkonná rada se řídí rozhodnutím
Rady guvernérů v dané věci.
4.
S výhradou rozhodnutí podle článků 13 nebo 14 se akreditace
v oblasti ochrany životního prostředí uděluje výrobci na období tří let.
5.
Výrobce s akreditací v oblasti ochrany životního prostředí může
převést výrobu eurobankovek nebo surovin pro výrobu eurobankovek
na jiné výrobní místo nebo takovou výrobu externě zadat třetí osobě,
včetně svých dceřiných a přidružených společností, jen s předchozím
písemným souhlasem ECB.

Článek 4
Akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
1.
Při akreditaci systémů řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví podle normy OHSAS 18001 se postupuje podle oddílu III.
Výrobce může vykonávat činnost související s výrobou eurobankovek,
jen pokud mu ECB pro tuto činnost udělila akreditaci v oblasti bezpeč
nosti a ochrany zdraví.
2.
Výrobci může být udělena akreditace v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví pro činnost související s výrobou eurobankovek za
předpokladu, že splňuje všechny tyto podmínky:
a) v daném výrobním místě splňuje pro danou činnost související
s výrobou eurobankovek normu OHSAS 18001 a certifikační
orgán tuto skutečnost osvědčil vydáním certifikátu,
b) je-li tiskárnou, jeho výrobní místo se nachází na území členského
státu;
c) není-li tiskárnou, jeho výrobní místo se nachází na území členského
státu nebo na území členského státu Evropského sdružení volného
obchodu.
3.
Výkonná rada může v jednotlivých případech udělit výjimky
z požadavku na umístění uvedeného v odst. 2 písm. b) a c) s přihléd
nutím ke stanovisku Výboru pro bankovky. Každé takové rozhodnutí se
ihned oznamuje Radě guvernérů. Výkonná rada se řídí rozhodnutími
Rady guvernérů v dané věci.
4.
S výhradou rozhodnutí podle článků 13 nebo 14 se akreditace
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví uděluje výrobci na období tří let.
5.
Výrobce s akreditací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví může
převést výrobu eurobankovek nebo surovin pro výrobu eurobankovek
na jiné výrobní místo nebo takovou výrobu externě zadat třetí osobě,
včetně svých dceřiných a přidružených společností, jen s předchozím
písemným souhlasem ECB.
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ODDÍL II
ŘÍZENÍ

O

AKREDITACI

V OBLASTI
PROSTŘEDÍ

OCHRANY

ŽIVOTNÍHO

Článek 5
Žádost o zahájení řízení
1.
Výrobce, který hodlá vykonávat činnost související s výrobou
eurobankovek, podá ECB písemnou žádost o zahájení řízení o akreditaci
v oblasti ochrany životního prostředí. Žádost musí obsahovat všechny
tyto náležitosti:
a) specifikaci výrobního místa a jeho umístění;
b) kopii certifikátu ISO 14001 pro toto výrobní místo;
c) v anglickém jazyce vypracované shrnutí poslední výroční zprávy
o auditu vydané certifikačním orgánem;
d) výroční zprávu v anglickém jazyce popisující fungování vnitřního
systému řízení výrobce v oblasti ochrany životního prostředí, a to
podle vzoru, který poskytne ECB.
2.
ECB ověří, zda dokumentace, kterou výrobce poskytl ve své
žádosti o zahájení řízení, je úplná. ECB informuje výrobce o výsledku
tohoto posouzení ve lhůtě 30 pracovních dnů ECB ode dne doručení
žádosti o zahájení řízení. Tuto lhůtu může ECB jednou prodloužit,
o čemž výrobce písemně vyrozumí. Při posuzování žádosti si může
ECB od výrobce vyžádat dodatečné informace ve vztahu k požadavkům
uvedeným v odstavci 1. Vyžádá-li si ECB dodatečné informace, infor
muje výrobce o výsledku posouzení ve lhůtě 20 pracovních dnů ECB
ode dne doručení dodatečných informací.
3.
ECB zamítne žádost o zahájení řízení a výrobci písemně oznámí
rozhodnutí o zamítnutí této žádosti včetně odůvodnění ve lhůtách
uvedených v odstavci 2, nastane-li některý z těchto případů:
a) výrobce neposkytne informace požadované podle odstavce 1;
b) výrobce neposkytne dodatečné informace, jež si ECB vyžádala podle
odstavce 2, v dohodnuté přiměřené lhůtě;
c) výrobci byla odňata akreditace v oblasti ochrany životního prostředí
a dosud neuplynula lhůta, po kterou není dovoleno žádost znovu
podat, stanovená v příslušném rozhodnutí o odnětí akreditace;
d) umístění výrobního místa není v souladu s požadavky stanovenými
v čl. 3 odst. 2 písm. b) nebo c).

Článek 6
Akreditace v oblasti ochrany životního prostředí
1.
Posoudí-li ECB žádost o zahájení řízení podle čl. 5 odst. 2 kladně,
udělí výrobci akreditaci v oblasti ochrany životního prostředí.
2.
V rozhodnutí ECB, kterým se výrobci uděluje akreditace v oblasti
ochrany životního prostředí, se jednoznačně uvedou:
a) název výrobce;
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b) výrobní místo, pro něž se uděluje akreditace v oblasti ochrany život
ního prostředí;
c) den, kdy končí platnost akreditace v oblasti ochrany životního
prostředí;
d) jakékoli zvláštní podmínky týkající se písmen b) a c).
3.
Akreditace v oblasti ochrany životního prostředí se výrobci
uděluje na obnovitelné období tří let. Požádá-li výrobce, jemuž byla
udělena akreditace v oblasti ochrany životního prostředí, opětovně
o tuto akreditaci před skončením platnosti stávající akreditace, zůstává
tato akreditace v platnosti až do doby, než ECB přijme rozhodnutí podle
odstavce 1.
4.
Pokud ECB žádost o akreditaci v oblasti ochrany životního
prostředí zamítne, může dát výrobce podnět k zahájení přezkumného
řízení podle článku 15.

ODDÍL III
AKREDITACE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Článek 7
Žádost o zahájení řízení
1.
Výrobce, který hodlá vykonávat činnost související s výrobou
eurobankovek, podá ECB písemnou žádost o zahájení řízení o akreditaci
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Žádost musí obsahovat všechny
tyto náležitosti:
a) specifikaci výrobního místa a jeho umístění;
b) kopii certifikátu OHSAS 18001 pro toto výrobní místo;
c) v anglickém jazyce vypracované shrnutí poslední výroční zprávy
o auditu vydané certifikačním orgánem;
d) výroční zprávu v anglickém jazyce popisující fungování vnitřního
systému řízení výrobce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví,
a to podle vzoru, který poskytne ECB.
2.
ECB ověří, zda dokumentace, kterou výrobce poskytl ve své
žádosti o zahájení řízení, je úplná. ECB informuje výrobce o výsledku
tohoto posouzení ve lhůtě 30 pracovních dnů ECB ode dne doručení
žádosti o zahájení řízení. Tuto lhůtu může ECB jednou prodloužit,
o čemž výrobce písemně vyrozumí. Při posuzování žádosti si může
ECB od výrobce vyžádat dodatečné informace ve vztahu k požadavkům
uvedeným v odstavci 1. Vyžádá-li si ECB dodatečné informace, infor
muje výrobce o výsledku posouzení žádosti ve lhůtě 20 pracovních dnů
ECB ode dne doručení dodatečných informací.
3.
ECB zamítne žádost o zahájení řízení a výrobci písemně oznámí
rozhodnutí o zamítnutí této žádosti včetně odůvodnění ve lhůtách
uvedených v odstavci 2, nastane-li některý z těchto případů:
a) výrobce neposkytne informace požadované podle odstavce 1;
b) výrobce neposkytne dodatečné informace, jež si ECB vyžádala podle
odstavce 2, v dohodnuté přiměřené lhůtě;
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c) výrobci byla odňata akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví a dosud neuplynula lhůta, po kterou není dovoleno žádost
znovu podat, stanovená v příslušném rozhodnutí o odnětí akreditace;
d) umístění výrobního místa není v souladu s požadavky stanovenými
v čl. 4 odst. 2 písm. b) nebo c).
Článek 8
Akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
1.
Posoudí-li ECB žádost o zahájení řízení podle čl. 7 odst. 2 kladně,
udělí výrobci akreditaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
2.
V rozhodnutí ECB, kterým se výrobci uděluje akreditace v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví, se jednoznačně uvedou:
a) název výrobce;
b) výrobní místo, pro něž se uděluje akreditace v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví;
c) den, kdy končí platnost akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví;
d) jakékoli zvláštní podmínky týkající se písmen b) a c).
3.
Akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se výrobci
uděluje na obnovitelné období tří let. Požádá-li výrobce, jemuž byla
udělena akreditace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, opětovně
o tuto akreditaci před skončením platnosti stávající akreditace, zůstává
tato akreditace v platnosti až do doby, než ECB přijme rozhodnutí podle
odstavce 1.
4.
Pokud ECB žádost o akreditaci v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví zamítne, může dát výrobce podnět k zahájení přezkumného řízení
podle článku 15.

ODDÍL IV
PRŮBĚŽNÉ POVINNOSTI

Článek 9
Průběžné povinnosti akreditovaných výrobců
1.
Akreditovaný výrobce informuje ECB písemně a bez zbytečného
odkladu o kterékoli z těchto skutečností:
a) zahájení řízení o likvidaci či reorganizaci výrobce nebo obdobného
řízení;
b) jmenování likvidátora, insolvenčního správce, správce nebo jiné
podobné osoby ve vztahu k výrobci;
c) záměru zadat činnost související s výrobou eurobankovek, pro kterou
má výrobce akreditaci v oblasti ochrany životního prostředí a bezpeč
nosti a ochrany zdraví, subdodavatelům nebo do této činnosti zapojit
třetí osoby;
d) každé změně, které nastala poté, co byla akreditace v oblasti ochrany
životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví udělena,
a která ovlivňuje nebo může ovlivnit splnění požadavků pro
příslušnou akreditaci;
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e) změně kontroly nad akreditovaným výrobcem, ke které dojde na
základě změny vlastnické struktury nebo z jiného důvodu.
2.
Akreditovaný výrobce poskytne ECB ve vztahu k příslušnému
výrobnímu místu:
a) pokaždé, když dochází k obnově certifikátu, na který se odkazuje
v čl. 3 odst. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 2 písm. a), kopii certifikátu
vydaného pro výrobcovy systémy řízení v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví;
b) za každý kalendářní rok a ve lhůtě čtyř měsíců od konce příslušného
roku v anglickém jazyce vypracované shrnutí posledních zpráv
o externím auditu v oblastech ochrany životního prostředí a bezpeč
nosti a ochrany zdraví vydaných příslušnými certifikačními orgány;
c) za každý kalendářní rok a ve lhůtě čtyř měsíců od konce příslušného
roku výroční zprávy o fungování systémů řízení v oblastech ochrany
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, vypracované
v anglickém jazyce podle vzorů, na něž se odkazuje v čl. 5 odst.
1 písm. d) a čl. 7 odst. 1 písm. d);
d) za každý kalendářní rok a ve lhůtě čtyř měsíců od konce příslušného
roku všeobecné informace a environmentální údaje o spotřebě
a emisích způsobených činností související s výrobou eurobankovek
v daném roce, tak jak tyto informace vychází z dotazníku ECB
k ochraně životního prostředí, který výrobci obdrží od ECB.
3.

Je-li akreditovaný výrobce tiskárnou, je povinen rovněž:

a) provádět analýzy chemických látek uvedených na seznamu, na nějž
se odkazuje v čl. 10 odst. 1, a to s využitím laboratoří, které jsou
uvedeny na seznamu, na nějž se odkazuje v čl. 10 odst. 2. Tyto
analýzy se provádí ve vztahu k hotovým eurobankovkám v souladu
se zvlášť stanovenými standardními provozními postupy alespoň
jedenkrát u každé individuální výroby, dodatečně pak kdykoli akre
ditovaný výrobce považuje za vhodné ověřit, zda jsou splněny
přípustné limity pro jednotlivé chemické látky. Akreditovaný
výrobce je povinen podat ECB zprávu o každé analýze jednotlivých
vzorků, a to s použitím vzoru zprávy o analýze, který mu poskytne
ECB;
b) za každý kalendářní rok a ve lhůtě čtyř měsíců od konce příslušného
roku podat zprávu o výsledcích práce laboratoří, kde byly prováděny
analýzy podle písmene a), a to s použitím vzoru zprávy, který mu
poskytne ECB;
c) uzavírat s dodavateli surovin pro výrobu eurobankovek smlouvy
o dodávkách, na jejichž základě jsou tito dodavatelé povinni zajistit,
aby chemické látky obsažené v surovinách pro výrobu eurobanko
vek, které tito dodavatelé vyrábějí, nepřesáhly při analýze hotových
eurobankovek podle odst. 3 písm. a) přípustné limity uvedené v čl.
10 odst. 1. V zájmu plnění tohoto požadavku akreditovaný výrobce
poskytne dodavatelům surovin pro výrobu eurobankovek veškerou
relevantní dokumentaci. Dodavatelé surovin pro výrobu euroban
kovek mohou pro svou potřebu při provádění analýz využívat labo
ratoře uvedené na seznamu, na který se odkazuje v čl. 10 odst. 2;
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d) zajistit, že společnost, které externě zadává výrobu desek, má pro svá
příslušná výrobní místa platné certifikáty ISO 14001 a OHSAS
18001.

4.
Akreditovaný výrobce zachovává důvěrný charakter technických
podrobností spojených s požadavky na ochranu životního prostředí
a bezpečnost a ochranu zdraví, jak se na ně odkazuje v čl. 2 odst. 6.

Článek 10
Průběžné povinnosti ECB
1.
ECB sestaví seznam chemických látek, jež mají být analyzovány,
a jejich přípustné limity. Aniž je dotčen článek 19, překročení těchto
přípustných limitů včetně případů uvedených v čl. 9 odst. 3 písm. c)
nemá vliv na akreditaci výrobce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

2.
ECB udržuje seznam laboratoří, které se mají používat při
provádění analýz ověřujících přítomnost a koncentraci chemických
látek uvedených na seznamu podle odstavce 1. Metody analýz, které
se mají použít, jsou stanoveny zvlášť.

3.
ECB informuje akreditované výrobce o všech aktualizacích
seznamů podle odstavců 1 a 2.

ODDÍL V
NÁSLEDKY NEPLNĚNÍ POŽADAVKŮ

Článek 11
Neplnění požadavků
Pokud akreditovaný výrobce neplní některou z povinností stanovených
článkem 9 anebo pokud jsou informace, které poskytuje ECB podle čl.
9 odst. 2 písm. b), c) a d) a čl. 9 odst. 3 písm. a) a b), neúplné, nastává
u výrobce stav neplnění požadavků pro akreditaci v oblasti ochrany
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví.

Článek 12
Písemné upozornění
1.
V případě neplnění požadavků ve smyslu článku 11 vydá ECB
příslušnému akreditovanému výrobci písemné upozornění, v němž
stanoví lhůtu, v níž má výrobce zjednat nápravu.

2.
V písemném upozornění se uvede, že: a) nedojde-li k nápravě
stavu neplnění požadavků ve lhůtě uvedené v odstavci 1, nebo ii)
nebo ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dojde k druhému případu neplnění
požadavků, přijme ECB rozhodnutí podle článku 13.
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Článek 13
Pozastavení akreditace v oblasti ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví ve vztahu k novým objednávkám
1.
Pokud není ve lhůtě uvedené v čl. 12 odst. 1 stav neplnění poža
davků odstraněn anebo dojde k druhému případu neplnění požadavků,
avšak akreditovaný výrobce předloží přiměřený návrh, že bude schopen
stav neplnění odstranit, přijme ECB rozhodnutí:
a) kterým po konzultaci s akreditovaným výrobcem stanoví lhůtu, ve
které má akreditovaný výrobce stav neplnění odstranit;
b) o pozastavení akreditace akreditovaného výrobce, pokud jde o jeho
schopnost přijímat nové objednávky na příslušnou činnost související
s výrobou eurobankovek, včetně účasti v nabídkových řízeních týka
jících se činnosti související s výrobou eurobankovek, dokud
neuplyne lhůta uvedená v písmenu a) anebo, pokud je stav neplnění
požadavků v této lhůtě odstraněn, do okamžiku jeho odstranění.
2.
Pokud však akreditovaný výrobce nepředloží rozumný návrh, že
bude schopen stav neplnění uvedený v odstavci 1 odstranit, přijme ECB
rozhodnutí podle článku 14.

Článek 14
Odnětí

akreditace v oblasti ochrany životního
a bezpečnosti a ochrany zdraví

prostředí

1.
ECB odejme akreditovanému výrobci akreditaci v oblasti ochrany
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví: a) pokud akredito
vaný výrobce není schopen odstranit neplnění požadavků ve lhůtě
uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. a), nebo b) podle čl. 13 odst. 2.
2.
V rozhodnutí o odnětí akreditace ECB stanoví datum, od kterého
může výrobce znovu požádat o udělení akreditace.

Článek 15
Přezkumné řízení
1.

Jestliže ECB přijala kterékoli z těchto rozhodnutí:

a) kterým zamítla žádost o zahájení řízení o akreditaci v oblasti
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví;
b) kterým odmítla udělit akreditaci v oblasti ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví;
c) rozhodnutí podle článků 12 až 14,
může příslušný výrobce či akreditovaný výrobce ve lhůtě 30 pracovních
dnů ECB od oznámení takového rozhodnutí podat písemnou žádost
Radě guvernérů, aby rozhodnutí přezkoumala. Výrobce či akreditovaný
výrobce tuto žádost odůvodní a přiloží k ní veškeré podpůrné infor
mace.
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2.
Pokud o to výrobce či akreditovaný výrobce výslovně a s odůvod
něním požádá, může Rada guvernérů pozastavit účinnost rozhodnutí,
které má být přezkoumáno.
3.
Rada guvernérů přezkoumá rozhodnutí a své zdůvodněné rozhod
nutí výrobci či akreditovanému výrobci písemně sdělí ve lhůtě dvou
měsíců od doručení žádosti.
4.
Uplatněním odstavců 1 až 3 nejsou dotčena práva podle článků
263 a 265 Smlouvy.

ODDÍL VI
VÝSLEDKY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Článek 16
Informace o výsledcích akreditovaného výrobce v oblasti ochrany
životního prostředí
Aby mohla ECB lépe posoudit výsledky akreditovaných výrobců
v oblasti ochrany životního prostředí, může od nich požadovat konkrétní
informace či upřesnění ve vztahu k údajům poskytnutým prostřednic
tvím dotazníku ECB k ochraně životního prostředí, na který odkazuje
čl. 9 odst. 2 písm. d). Je-li to nezbytné, může ECB požadovat konání
schůzky s akreditovaným výrobcem v prostorách ECB. ECB může se
svolením akreditovaného výrobce a v souladu s veškerými platnými
bezpečnostními požadavky, které se akreditovaného výrobce týkají,
rovněž uskutečnit inspekci na místě. Akreditovaný výrobce může rovněž
pozvat ECB k inspekci na místě s cílem upřesnit údaje poskytnuté
prostřednictvím dotazníku ECB k ochraně životního prostředí.

ODDÍL VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17
Rejstřík akreditací vedený ECB
1.
ECB vede rejstřík akreditací v oblasti ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví, který:
a) obsahuje seznam výrobců, kterým byla udělena akreditace v oblasti
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, a přísluš
ných výrobních míst;
b) označuje ve vztahu ke každému výrobnímu místu činnost související
s výrobou eurobankovek, pro kterou byla akreditace v oblasti
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví udělena;
c) eviduje pozbytí platnosti akreditací v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví.
2.
Přijme-li ECB rozhodnutí podle článku 13, zaznamená, na jak
dlouho je akreditace pozastavena.

2011D0008 — CS — 16.05.2012 — 001.001 — 13
▼B
3.
Přijme-li ECB rozhodnutí podle článku 14, odstraní jméno
výrobce z rejstříku.
4.
ECB zpřístupní seznam akreditovaných výrobců evidovaných
v rejstříku a veškeré aktualizace tohoto seznamu národním centrálním
bankám a akreditovaným výrobcům.
Článek 18
Výroční zpráva
1.
Na základě informací poskytnutých akreditovanými výrobci
sestaví ECB výroční zprávu o dopadu činností souvisejících s výrobou
eurobankovek na životní prostředí a jejich účincích na bezpečnost
a ochranu zdraví.
2.
ECB zveřejňuje informace o všeobecných dopadech činností
souvisejících s výrobou eurobankovek na životní prostředí a bezpečnost
a ochranu zdraví v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské
úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na
orgány a subjekty Společenství (1).
Článek 19
Přechodné ustanovení
Počínaje výrobou eurobankovek roku 2016 národní centrální banky
neschválí vytištěné eurobankovky, u nichž chemické látky překračují
přípustné limity podle čl. 10 odst. 1.
Článek 20
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se počínaje výrobou eurobankovek roku 2013.

(1) Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

