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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2011 m. birželio 21 d.
dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei
sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų
(ECB/2011/8)
(2011/397/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, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje bei Europos centrinių bankų
sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS
statutas) 16 straipsnyje numatyta, kad Europos Centrinis Bankas
(ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų
banknotus. Ši teisė apima įgaliojimus imtis priemonių eurų bank
notų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui apsaugoti.

(2)

Sąjungos aplinkos apsaugos politika grindžiama aplinkos
apsaugos integravimo principu, nustatytu Sutarties 11 straipsnyje,
pagal kurį, nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama
į aplinkos apsaugos reikalavimus. Laikydamasi šio principo,
Eurosistema skatina gerą aplinkosaugos vadybą, pagrįstą stan
dartų serija ISO 14000.

(3)

Pagal Sutarties 9 straipsnį, nustatydama ir įgyvendindama savo
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus,
susijusius su, inter alia, žmonių sveikatos apsauga. Turint
omenyje šį principą, Eurosistemai itin svarbu vengti bet kokios
rizikos visuomenės ir darbuotojų, dalyvaujančių eurų banknotų
arba eurų banknotų žaliavų gamyboje, sveikatai ir saugumui, ir
ją mažinti. Eurosistema remia gerą sveikatos ir saugumo vadybą,
atsižvelgdama į Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros poli
tiką (1) ir standartų seriją OHSAS 18000.

(4)

Dėl šių priežasčių reikia nustatyti aplinkos apsaugos bei sveikatos
ir saugumo akreditacijos procedūras, jog būtų užtikrinta, kad tik
tie gamintojai, kurie atitinka būtinus aplinkos apsaugos, sveikatos
ir saugumo reikalavimus, būtų akredituoti vykdyti eurų banknotų
gamybos veiklą.

(1) Galima rasti: http://osha.europa.eu.
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(5)

Kad ECB galėtų kuo glaudžiau stebėti, kaip akredituoti eurų
banknotų ir eurų banknotų žaliavų gamintojai laikosi aplinkos
apsaugos, sveikatos ir saugumo reikalavimų, ECB reikia iš tų
gamintojų reguliariai rinkti duomenis apie jų vykdomos eurų
banknotų ir eurų banknotų žaliavų gamybos poveikį aplinkai,
sveikatai ir saugumui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:
a) NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis cent
rinis bankas;
b) eurų banknotų žaliavos – popierius, dažai, folija ir siūleliai, naudo
jami eurų banknotams gaminti;
c) gamybos vieta – bet kokios patalpos, kurias gamintojas naudoja arba
planuoja naudoti eurų banknotų arba eurų banknotų žaliavų
gamybai;
d) gamintojas – bet kuris subjektas, kuris dalyvauja arba siekia daly
vauti eurų banknotų gamybos veikloje;
e) aplinkos apsaugos akreditacija – gamintojui ECB suteiktas statusas,
kurio taikymo apimtis nustatyta 3 straipsnyje, patvirtinantis, jog jo
eurų banknotų gamybos veikla atitinka II skirsnyje nustatytus reika
lavimus;
f) sveikatos ir saugumo akreditacija – gamintojui ECB suteiktas
statusas, kurio taikymo apimtis nustatyta 4 straipsnyje, patvirtinantis,
jog jo eurų banknotų gamybos veikla atitinka III skirsnyje nustatytus
reikalavimus;
g) akredituotas gamintojas – gamintojas, kuriam suteikta aplinkos
apsaugos akreditacija bei sveikatos ir saugumo akreditacija;
h) atestuojanti institucija – nepriklausoma atestuojanti institucija, kuri
vertina gamintojų aplinkos apsaugos arba sveikatos ir saugumo
vadybos sistemas ir yra įgaliota patvirtinti, kad gamintojas atitinka
ISO 14000 arba OHSAS 18000 standartų serijos reikalavimus;
i) eurų banknotų gamybos veikla – eurų banknotų arba bet kurios eurų
banknotų žaliavos gamyba;
j) ECB darbo diena – bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio,
išskyrus ECB valstybines šventes;
k) spausdinimo formų gamyba – eurų banknotams gaminti naudojamų
spausdinimo formų, skirtų spausdinti ofsetiniu būdu arba gilias
paudės technologija (intaglio), gamyba;
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l) individuali produkcija – iš keleto partijų sudaryta produkcija, paga
minta iš tų pačių tiekėjų tų pačių žaliavų tokiu būdu, kad žaliavų
kompozicija išlieka homogeniška ir neįtraukiamos naujos medžiagos
arba tos pačios medžiagos, viršijančios ECB atskirai nurodytas
koncentracijos ribas.

2 straipsnis
Bendrieji principai
1.
Gamintojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą tik jei šiai
veiklai ECB jam suteikia aplinkos apsaugos akreditaciją bei sveikatos ir
saugumo akreditaciją.
2.
ECB reikalavimai aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo
akreditacijai yra būtinieji reikalavimai. Gamintojai gali priimti ir įgyven
dinti griežtesnius aplinkos apsaugos ir (arba) sveikatos ir saugumo stan
dartus, bet ECB vertina tik ar gamintojas atitinka šiame sprendime
nustatytus reikalavimus.
▼M1
3.
Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę,
yra kompetentinga priimti visus sprendimus, susijusius su gamintojo
aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacija. Apie juos ji
informuoja Valdančiąją tarybą. Vykdomoji valdyba gali nuspręsti
vienam ar daugiau savo narių perduoti įgaliojimus suteikti ir atnaujinti
aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditaciją pagal 6 ir 8
straipsnius.
▼B
4.
Akredituotas gamintojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos
veiklą tik tose gamybos vietose, kurioms jam buvo suteikta: a) aplinkos
apsaugos akreditacija; ir b) sveikatos ir saugumo akreditacija, neatsiž
velgiant į jokią kitą akreditaciją, suteiktą pagal kitą ECB teisės aktą.
5.
Gamintojas padengia bet kokias sąnaudas ir susijusias išlaidas,
kurias jis patiria dėl šio sprendimo taikymo.
6.
ECB atskirai nustato reikalavimų, kurių gamintojai turi laikytis,
kad gautų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditaciją,
techninį aprašą.

3 straipsnis
Aplinkos apsaugos akreditacija
1.
Aplinkos vadybos sistemų ISO 14000 standartų serija pagrįsta
akreditacija suteikiama pagal II skirsnyje nustatytą procedūrą. Gamin
tojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą tik tada, jei tai veiklai
ECB jam suteikia aplinkos apsaugos akreditaciją.
2.
Aplinkos apsaugos akreditacija eurų banknotų gamybos veiklai
gamintojui gali būti suteikta, jei jis tenkina visas šias sąlygas:
a) konkrečioje gamybos vietoje konkrečiai eurų banknotų gamybos
veiklai jis atitinka standartą ISO 14001 ir atestuojanti institucija
išdavė tai patvirtinantį sertifikatą;
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b) jei tai spaustuvė – jos gamybos vieta yra valstybėje narėje;
c) jei tai ne spaustuvė – gamintojo gamybos vieta yra valstybėje narėje
arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje.
3.
Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę,
atskirais atvejais gali nustatyti 2 dalies b ir c punktuose numatyto reika
lavimo dėl vietos išimtis. Apie tokį sprendimą tuoj pat pranešama
Valdančiajai tarybai. Vykdomoji valdyba laikosi Valdančiosios tarybos
sprendimo šiuo klausimu.
4.
Aplinkos apsaugos akreditacija suteikiama gamintojui trejiems
metams, atsižvelgiant į pagal 13 arba 14 straipsnius priimtą sprendimą.
5.
Aplinkos apsaugos akreditaciją turintis gamintojas, norėdamas
perkelti į kitą gamybos vietą arba perleisti bet kokiai kitai trečiajai
šaliai, įskaitant gamintojo dukterines bendroves ir asocijuotas bendroves,
eurų banknotų arba eurų banknotų žaliavų gamybą, turi gauti išankstinį
rašytinį ECB sutikimą.

4 straipsnis
Sveikatos ir saugumo akreditacija
1.
Sveikatos ir saugumo vadybos sistemų OHSAS 18001 standartu
pagrįsta akreditacija suteikiama pagal III skirsnyje nustatytą procedūrą.
Gamintojas gali vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą tik tada, jei tai
veiklai ECB jam suteikia sveikatos ir saugumo akreditaciją.
2.
Sveikatos ir saugumo akreditacija eurų banknotų gamybos veiklai
gamintojui gali būti suteikta, jei jis tenkina visas šias sąlygas:
a) konkrečioje gamybos vietoje konkrečiai eurų banknotų gamybos
veiklai jis atitinka standartą OHSAS 18001 ir atestuojanti institucija
išdavė tai patvirtinantį sertifikatą;
b) jei tai spaustuvė – jos gamybos vieta yra valstybėje narėje;
c) jei tai ne spaustuvė – gamintojo gamybos vieta yra valstybėje narėje
arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje.
3.
Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę,
atskirais atvejais gali nustatyti 2 dalies b ir c punktuose numatyto reika
lavimo dėl vietos išimtis. Apie tokį sprendimą tuoj pat pranešama
Valdančiajai tarybai. Vykdomoji valdyba laikosi Valdančiosios tarybos
sprendimo šiuo klausimu.
4.
Sveikatos ir saugumo akreditacija suteikiama gamintojui trejiems
metams, atsižvelgiant į pagal 13 arba 14 straipsnius priimtą sprendimą.
5.
Sveikatos ir saugumo akreditaciją turintis gamintojas, norėdamas
perkelti į kitą gamybos vietą arba perleisti bet kokiai kitai trečiajai
šaliai, įskaitant gamintojo dukterines bendroves ir asocijuotas bendroves,
eurų banknotų arba eurų banknotų žaliavų gamybą, turi gauti išankstinį
rašytinį ECB sutikimą.
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II SKIRSNIS
APLINKOS APSAUGOS AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

5 straipsnis
Inicijavimo prašymas
1.
Gamintojas, kuris nori vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą,
pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti aplinkos apsaugos akreditacijos
procedūrą. Inicijavimo prašyme pateikiama visa ši informacija:
a) apibūdinama gamybos vieta ir jos buvimo vieta;
b) ISO 14001 sertifikato konkrečiai vietai kopija;
c) atestuojančios institucijos pateiktos paskutinės metinės audito atas
kaitos santrauka anglų kalba;
d) metinė ataskaita, apibūdinanti vidaus aplinkos apsaugos vadybos
sistemą pagal ECB nurodytą pavyzdį anglų kalba.
2.
ECB patikrina, ar gamintojas pateikė visus inicijavimo prašymo
dokumentus. Apie šio vertinimo rezultatus jis informuoja gamintoją per
30 ECB darbo dienų nuo inicijavimo prašymo gavimo dienos. ECB gali
vieną kartą pratęsti šį terminą, apie tai raštu pranešdamas gamintojui.
Atlikdamas šį vertinimą, ECB gali pareikalauti iš gamintojo papildomos
informacijos dėl 1 dalyje išvardytų reikalavimų. Jei ECB pareikalauja
papildomos informacijos, jis informuoja gamintoją apie vertinimo rezul
tatus per 20 ECB darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo
dienos.
3.
ECB atmeta inicijavimo prašymą ir per 2 dalyje nurodytus
terminus raštu informuoja gamintoją apie savo sprendimą bei jo prie
žastis 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) gamintojo aplinkos apsaugos akreditacija buvo panaikinta ir panai
kinimo sprendime nurodytas laikotarpis, per kurį draudžiama pateikti
pakartotinį prašymą, dar nepraėjęs;
d) gamybos vietos buvimo vieta neatitinka 3 straipsnio 2 dalies b arba c
punktuose nustatytų reikalavimų.

6 straipsnis
Aplinkos apsaugos akreditacija
1.
Jei pagal 5 straipsnio 2 dalį ECB inicijavimo prašymą įvertina
teigiamai, gamintojui suteikiama aplinkos apsaugos akreditacija.
2.
ECB sprendime gamintojui suteikti aplinkos apsaugos akreditaciją
aiškiai nurodoma:
a) gamintojo pavadinimas;
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b) gamybos vieta, kuriai suteikta aplinkos apsaugos akreditacija, ir jos
tikslus adresas;
c) aplinkos apsaugos akreditacijos galiojimo terminas;
d) visos ypatingos sąlygos dėl b ir c punktų.
3.
Aplinkos apsaugos akreditacija gamintojui suteikiama trejų metų
laikotarpiui; ji gali būti atnaujinama. Jei aplinkos apsaugos akreditaciją
turintis gamintojas dar kartą pateikia prašymą aplinkos apsaugos akre
ditacijai gauti dar nepasibaigus tokios akreditacijos galiojimui, jo
aplinkos apsaugos akreditacija galioja iki ECB priima sprendimą pagal
1 dalį.
4.
Jei ECB atmeta prašymą dėl aplinkos apsaugos akreditacijos,
gamintojas gali inicijuoti 15 straipsnyje nustatytą persvarstymo proce
dūrą.

III SKIRSNIS
SVEIKATOS IR SAUGUMO AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

7 straipsnis
Inicijavimo prašymas
1.
Gamintojas, kuris nori vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą,
pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti sveikatos ir saugumo akredita
cijos procedūrą. Šiame inicijavimo prašyme pateikiama visa ši informa
cija:
a) apibūdinama gamybos vieta ir jos buvimo vieta;
b) OHSAS 18001 sertifikato konkrečiai vietai kopija;
c) atestuojančios institucijos pateiktos paskutinės metinės audito atas
kaitos santrauka anglų kalba;
d) metinė ataskaita, apibūdinanti vidaus sveikatos ir saugumo vadybos
sistemą pagal ECB nurodytą pavyzdį anglų kalba.
2.
ECB patikrina, ar gamintojas pateikė visus inicijavimo prašymo
dokumentus. Apie šio vertinimo rezultatus jis informuoja gamintoją per
30 ECB darbo dienų nuo inicijavimo prašymo gavimo dienos. ECB gali
vieną kartą pratęsti šį terminą, apie tai raštu pranešdamas gamintojui.
Atlikdamas šį vertinimą, ECB gali pareikalauti iš gamintojo papildomos
informacijos dėl 1 dalyje išvardytų reikalavimų. Jei ECB pareikalauja
papildomos informacijos, jis informuoja gamintoją apie vertinimo rezul
tatus per 20 ECB darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo
dienos.
3.
ECB atmeta inicijavimo prašymą ir per 2 dalyje nurodytus
terminus raštu informuoja gamintoją apie savo sprendimą bei jo prie
žastis 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;
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c) gamintojo sveikatos ir saugumo akreditacija buvo panaikinta ir
panaikinimo sprendime nurodytas laikotarpis, per kurį draudžiama
pateikti pakartotinį prašymą, dar nepraėjęs;
d) gamybos vietos buvimo vieta neatitinka 4 straipsnio 2 dalies b arba c
punktuose nustatytų reikalavimų.

8 straipsnis
Sveikatos ir saugumo akreditacija
1.
Jei pagal 7 straipsnio 2 dalį ECB inicijavimo prašymą įvertina
teigiamai, gamintojui suteikiama sveikatos ir saugumo akreditacija.
2.
ECB sprendime gamintojui suteikti sveikatos ir saugumo akredi
taciją aiškiai nurodoma:
a) gamintojo pavadinimas;
b) gamybos vieta, kuriai suteikta sveikatos ir saugumo akreditacija, ir
jos tikslus adresas;
c) sveikatos ir saugumo akreditacijos galiojimo terminas;
d) visos ypatingos sąlygos dėl b ir c punktų.
3.
Sveikatos ir saugumo akreditacija gamintojui suteikiama trejų
metų laikotarpiui; ji gali būti atnaujinama. Jei sveikatos ir saugumo
akreditaciją turintis gamintojas dar kartą pateikia prašymą sveikatos ir
saugumo akreditacijai gauti dar nepasibaigus tokios akreditacijos galio
jimui, jo sveikatos ir saugumo akreditacija galioja iki ECB priima spren
dimą pagal 1 dalį.
4.
Jei ECB atmeta prašymą dėl sveikatos ir saugumo akreditacijos,
gamintojas gali inicijuoti 15 straipsnyje nustatytą persvarstymo proce
dūrą.

IV SKIRSNIS
TĘSTINĖS PAREIGOS

9 straipsnis
Tęstinės akredituotų gamintojų pareigos
1.
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 gamintojui;
c) bet kokį ketinimą subrangos ar kitu būdu įtraukti trečiąsias šalis į
eurų banknotų gamybos veiklą, kuriai gamintojas turi aplinkos
apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditaciją;
d) bet kokius pakeitimus, padarytus po to, kai buvo suteikta aplinkos
apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacija, kurie daro ar gali
daryti įtaką aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos
reikalavimų vykdymui;
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e) bet kokius akredituoto gamintojo kontrolės pokyčius dėl jo nuosa
vybės struktūros pasikeitimų arba dėl bet kokių kitų priežasčių.

2.
Akredituotas gamintojas atitinkamos gamybos vietos atžvilgiu
ECB pateikia šią informaciją:

a) kiekvieną kartą, kai atnaujinamas 3 straipsnio 2 dalies a punkte ir 4
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas sertifikatas – aplinkos
apsaugos bei sveikatos ir saugumo vadybos sistemų sertifikatų
kopijas;

b) už kiekvienus kalendorinius metus ir per keturis mėnesius nuo metų
pabaigos, atitinkamų atestuojančių institucijų vėliausių aplinkos
apsaugos bei sveikatos ir saugumo išorės audito ataskaitų santraukas,
išverstas į anglų kalbą;

c) už kiekvienus kalendorinius metus ir per keturis mėnesius nuo metų
pabaigos, metines ataskaitas pagal 5 straipsnio 1 dalies d punkte ir 7
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus pavyzdžius apie aplinkos
apsaugos bei sveikatos ir saugumo vadybos sistemų veiklą anglų
kalba;

d) už kiekvienus kalendorinius metus ir per keturis mėnesius nuo metų
pabaigos, bendrą informaciją ir aplinkosauginius duomenis apie
metinį eurų banknotų gamybos veiklos nulemtą suvartojimą ir
emisijas, kaip nurodyta ECB pateiktame ECB aplinkos apsaugos
klausimyne.

3.

Jei akredituotas gamintojas yra spaustuvė, ji taip pat:

a) atlieka 10 straipsnio 1 dalyje nurodytame sąraše išvardytų cheminių
medžiagų analizę, kurią vykdo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytame
sąraše išvardytos laboratorijos. Ši analizė atliekama su baigtais
eurų banknotais, laikantis standartinių taikymo procedūrų, atskirai
nustatytų bent kartą kiekvienai individualiai produkcijai ir, papil
domai, kai akredituotas gamintojas laiko reikalinga stebėti cheminių
medžiagų atitiktį leidžiamoms normoms. Apie kiekvieno atskiro
pavyzdžio analizę akredituotas gamintojas pateikia ataskaitą ECB
pagal ECB pateiktą analizės ataskaitos pavyzdį;

b) už kiekvienus kalendorinius metus ir per keturis mėnesius nuo metų
pabaigos pateikia ataskaitą apie laboratorijų, kurios atliko a punkte
nurodytą analizę, veiklą pagal ECB pateiktą veiklos ataskaitos
pavyzdį;

c) su eurų banknotų žaliavų tiekėjais sudaro tiekimo sutartis, kuriose
eurų banknotų žaliavų tiekėjams nustatoma pareiga užtikrinti, kad
pagal 3 dalies a punktą analizuojant baigtus eurų banknotus, jų
pagamintose eurų banknotų žaliavose bet kokios cheminės
medžiagos neviršija 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų leistinų normų.
Kad šis reikalavimas būtų patenkintas, eurų banknotų žaliavų tiekė
jams akredituotas gamintojas pateikia visus reikalingus dokumentus.
Eurų banknotų žaliavų tiekėjai gali naudoti 10 straipsnio 2 dalyje
nurodytame sąraše išvardytas laboratorijas savo analizės poreikiams;
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d) užtikrina, kad visos spausdinimo formas gaminančios įmonės, kurių
paslaugas ji perka, jų atitinkamų gamybos vietų atžvilgiu turi galio
jančius ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatus.

4.
2 straipsnio 6 dalyje nurodytą techninę informaciją, susijusią su
aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo reikalavimais, akredituotas
gamintojas laiko konfidencialia.

10 straipsnis
Tęstinės ECB pareigos
1.
ECB sudaro cheminių medžiagų, kurios turi būti analizuojamos,
sąrašą ir jų leistinas normas. Nepažeidžiant 19 straipsnio, jei šios leis
tinos normos viršytos, įskaitant 9 straipsnio 3 dalies c punkte numatytus
atvejus, tai neturi įtakos gamintojo sveikatos ir saugumo akreditacijai.

2.
ECB tvarko laboratorijų, naudojamų analizuoti 1 dalyje nurody
tame sąraše išvardytas chemines medžiagas ir jų koncentraciją, sąrašą.
Taikytini analizės metodai nustatomi atskirai.

3.
ECB informuoja akredituotus gamintojus apie visus 1 ir 2 dalyse
nurodytų sąrašų pakeitimus.

V SKIRSNIS
NEATITIKTIES PASEKMĖS

11 straipsnis
Neatitiktis
Jei akredituotas gamintojas neįvykdo kurios nors iš 9 straipsnyje nusta
tytų pareigų arba pagal 9 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktus ir 9
straipsnio 3 dalies a ir b punktus ECB pateikta informacija yra neišsami,
laikoma, kad gamintojas neatitinka aplinkos apsaugos arba sveikatos ir
saugumo akreditacijos reikalavimų.

12 straipsnis
Rašytinė pastaba
1.
11 straipsnyje nurodyto tipo neatitikties atveju ECB pateikia akre
dituotam gamintojui rašytinę pastabą, nustatydamas terminą, per kurį šis
gamintojas turi ištaisyti neatitiktį.

2.
Rašytinėje pastaboje nurodoma, kad: a) jei per 1 dalyje nurodytą
terminą neatitiktis neištaisoma; arba b) jei per 1 dalyje nurodytą terminą
nustatomas antras neatitikties atvejis, ECB priims sprendimą pagal 13
straipsnį.

2011D0008 — LT — 16.05.2012 — 001.001 — 11
▼B
13 straipsnis
Aplinkos apsaugos arba sveikatos ir saugumo akreditacijos
sustabdymas naujų užsakymų atžvilgiu
1.
Jei per 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą neatitiktis neištai
soma arba nustatomas antras neatitikties atvejis, tačiau akredituotas
gamintojas pagrįstai teigia, kad galės ištaisyti neatitikimą, ECB priima
sprendimą, kuriuo:
a) pasikonsultavus su akredituotu gamintoju, nustatomas terminas, per
kurį akredituotas gamintojas turi ištaisyti neatitikimą;
b) sustabdoma akredituoto gamintojo akreditacija ir jis negali priimti
naujų užsakymų atitinkamai eurų banknotų gamybos veiklai, įskai
tant dalyvavimą konkursų procedūrose, susijusiose su atitinkama
eurų banknotų gamybos veikla, iki kol pasibaigia a punkte nurodytas
terminas arba, jei neatitikimas ištaisomas per šį terminą – iki jo
ištaisymo.
2.
Tačiau jei akredituotas gamintojas nepateikia pagrįstų argumentų,
kad jis galės ištaisyti 1 dalyje nurodytą neatitikimą, ECB priima spren
dimą pagal 14 straipsnį.

14 straipsnis
Aplinkos apsaugos arba sveikatos ir saugumo akreditacijos
panaikinimas
1.
ECB panaikina akredituoto gamintojo aplinkos apsaugos arba svei
katos ir saugumo akreditaciją: a) jei akredituotas gamintojas negali
ištaisyti savo neatitikties per 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą
terminą; arba b) vadovaudamasis 13 straipsnio 2 dalimi.
2.
Savo panaikinimo sprendime ECB nurodo datą, nuo kurios akre
dituotas gamintojas gali dar kartą kreiptis dėl akreditacijos suteikimo.

15 straipsnis
Persvarstymo procedūra
1.

Jei ECB priima bet kurį iš šių sprendimų:

a) atmesti prašymą inicijuoti aplinkos apsaugos arba sveikatos ir
saugumo akreditacijos procedūrą;
b) atsisakyti suteikti aplinkos apsaugos arba sveikatos ir saugumo akre
ditaciją;
c) sprendimą pagal 12–14 straipsnius;
gamintojas arba akredituotas gamintojas gali per 30 ECB darbo dienų
nuo pranešimo apie tokį sprendimą pateikti Valdančiajai tarybai rašytinį
prašymą persvarstyti sprendimą. Gamintojas arba akredituotas gamin
tojas nurodo tokio prašymo priežastis ir prideda visą pagrindžiančią
informaciją.
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2.
Jei gamintojas arba akredituotas gamintojas aiškiai to prašo ir
nurodo priežastis, Valdančioji taryba gali sustabdyti persvarstomo spren
dimo taikymą.
3.
Valdančioji taryba persvarsto sprendimą ir raštu praneša gamin
tojui arba akredituotam gamintojui apie savo pagrįstą sprendimą per du
mėnesius nuo prašymo gavimo.
4.
1–3 dalių taikymas nepažeidžia jokių teisių pagal Sutarties 263 ir
265 straipsnius.

VI SKIRSNIS
APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

16 straipsnis
Informacija apie tai, kaip akredituotas gamintojas laikosi aplinkos
apsaugos reikalavimų
Kad galėtų tiksliau įvertinti, kaip akredituotas gamintojas laikosi
aplinkos apsaugos reikalavimų, ECB gali reikalauti, kad akredituoti
gamintojai pateiktų tam tikrą informaciją arba paaiškinimą dėl duomenų,
pateiktų 9 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytame ECB aplinkos
apsaugos klausimyne. Prireikus ECB gali pareikalauti susitikimo su
akredituotu gamintoju ECB patalpose. Akredituotam gamintojui sutikus
ir laikantis visų galiojančių akredituotam gamintojui taikomų saugumo
reikalavimų, ECB taip pat gali nuspręsti atlikti apžiūrą vietoje. Akredi
tuotas gamintojas taip pat gali pakviesti ECB atlikti apžiūrą vietoje, kad
išaiškintų ECB aplinkos apsaugos klausimyne pateiktus duomenis.

VII SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis
ECB akreditacijos registras
1.
ECB laiko aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijų
registrą, kuriame:
a) išvardijami gamintojai, kuriems suteikta aplinkos apsaugos bei svei
katos ir saugumo akreditacija, ir atitinkamos gamybos vietos;
b) kiekvienos gamybos vietos atžvilgiu nurodoma eurų banknotų
gamybos veikla, kuriai suteikta aplinkos apsaugos bei sveikatos ir
saugumo akreditacija;
c) įrašomas visų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akredita
cijų galiojimo terminas.
2.
Jei ECB priima sprendimą pagal 13 straipsnį, jis įrašo sustabdymo
terminą.
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3.
Jei ECB priima sprendimą pagal 14 straipsnį, jis pašalina iš
registro gamintojo pavadinimą.
4.
Registre esantį akredituotų gamintojų sąrašą ir visus jo atnauji
nimus ECB padaro prieinamus NCB ir akredituotiems gamintojams.
18 straipsnis
Metinė ataskaita
1.
ECB, remdamasis akredituotų gamintojų pateikta informacija,
parengia metinę ataskaitą apie eurų banknotų gamybos veiklos poveikį
aplinkos apsaugai bei sveikatai ir saugumui.
2.
ECB atskleidžia visuomenei informaciją apie bendrą eurų bank
notų gamybos veiklos poveikį aplinkos apsaugai bei sveikatai ir
saugumui vadovaudamasis 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo
Bendrijos institucijoms ir organams (1).
19 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostata
Nuo 2016 m. eurų banknotų gamybos NCB netvirtina jokių spausdintų
eurų banknotų, kuriuose esančios cheminės medžiagos viršija 10
straipsnio 1 dalyje nurodytas leistinas normas.
20 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2013 m. eurų banknotų gamybos.

(1) 2 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

