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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 21. junija 2011
o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti
(ECB/2011/8)
(2011/397/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena
128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske
centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 128(1) Pogodbe in člen 16 Statuta Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem bese
dilu: Statut ESCB) določata, da ima Evropska centralna banka
(ECB) izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v
Uniji. Ta pravica vključuje pristojnost za sprejemanje ukrepov
za varovanje celovitosti eurobankovcev kot plačilnega sredstva.

(2)

Okoljska politika Unije temelji na načelu vključevanja varstva
okolja, določenem v členu 11 Pogodbe, v skladu s katerim je
treba zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje
politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega
razvoja. Ob upoštevanju tega načela Eurosistem podpira dobro
ravnanje z okoljem, ki temelji na standardih skupine ISO 14000.

(3)

Unija v skladu s členom 9 Pogodbe pri opredeljevanju in izva
janju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med
drugim povezane z varovanjem človekovega zdravja. Ob upošte
vanju tega načela je za Eurosistem izredno pomembno izogibanje
in zmanjševanje vseh tveganj za zdravje in varnost splošne
javnosti in delavcev, ki so udeleženi v proizvodnji euroban
kovcev ali surovin za eurobankovce. Eurosistem podpira dobro
vodenje zdravja in varnosti v skladu s politikami Evropske agen
cije za varnost in zdravje pri delu (1) ter standardi skupine
OHSAS 18000.

(4)

Iz teh razlogov je treba vzpostaviti postopke akreditiranja na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti, s katerimi se
bo zagotovilo, da bodo za opravljanje dejavnosti proizvodnje
eurobankovcev akreditirani samo tisti izdelovalci, ki izpolnjujejo
minimalne zahteve glede varstva okolja ter zdravja in varnosti.

(1) Dostopno na naslovu http://osha.europa.eu.
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(5)

Da bi ECB lahko čimbolj natančno spremljala učinkovitost akre
ditiranih izdelovalcev eurobankovcev in surovin za eurobankovce
na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti, mora od teh
izdelovalcev redno zbirati podatke o vplivu njihove proizvodnje
eurobankovcev in surovin za eurobankovce na okolje ter zdravje
in varnost –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ODDELEK I
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Opredelitev pojmov
V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „NCB“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere
valuta je euro;
(b) „surovine za eurobankovce“ pomenijo papir, barvo, folijo in nit, ki
se uporabljajo za izdelavo eurobankovcev;
(c) „mesto izdelave“ pomeni vse prostore, ki jih uporablja ali želi
uporabljati izdelovalec za proizvodnjo eurobankovcev ali surovin
za eurobankovce;
(d) „izdelovalec“ pomeni kateri koli subjekt, ki je ali želi biti udeležen
v dejavnosti proizvodnje eurobankovcev;
(e) „akreditacija na področju varstva okolja“ pomeni status, katerega
obseg je določen v členu 3 in ki ga izdelovalcu podeli ECB, s
čimer potrdi, da izdelovalčeva dejavnost proizvodnje eurobankovcev
izpolnjuje zahteve, določene v oddelku II;
(f) „akreditacija na področju zdravja in varnosti“ pomeni status, kate
rega obseg je določen v členu 4 in ki ga izdelovalcu podeli ECB, s
čimer potrdi, da izdelovalčeva dejavnost proizvodnje eurobankovcev
izpolnjuje zahteve, določene v oddelku III;
(g) „akreditirani izdelovalec“ pomeni izdelovalca, ki sta mu bili pode
ljeni akreditacija na področju varstva okolja ter akreditacija na
področju zdravja in varnosti;
(h) „certifikacijski organ“ pomeni neodvisen certifikacijski organ, ki
oceni izdelovalčeve sisteme ravnanja z okoljem ali vodenja zdravja
in varnosti ter je akreditiran, da s certifikatom potrdi, da izdelovalec
izpolnjuje zahteve standardov skupine ISO 14000 oziroma OHSAS
18000;
(i) „dejavnost proizvodnje eurobankovcev“ pomeni proizvodnjo euro
bankovcev ali katere koli surovine za eurobankovce;
(j) „delovni dan ECB“ pomeni vsak dan od ponedeljka do petka, razen
dela prostih dni v ECB;
(k) „izdelava plošč“ pomeni proizvodnjo tiskarskih plošč pri tehnologiji
ofsetnega ali globinskega tiska, ki se uporablja pri proizvodnji euro
bankovcev;
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(l) „posamezna proizvodnja“ pomeni proizvodnjo, ki jo sestavlja več
serij iz enakih surovin istih dobaviteljev, pri čemer je sestava
vseskozi enotna in ne uvaja novih snovi ali istih snovi z odstopanji
v koncentraciji nad mejami, ki jih posebej določi ECB.

Člen 2
Splošna načela
1.
Izdelovalec lahko dejavnost proizvodnje eurobankovcev opravlja
samo, če mu ECB za to dejavnost podeli akreditacijo na področju
varstva okolja in akreditacijo na področju zdravja in varnosti.
2.
Zahteve ECB za akreditacijo na področjih varstva okolja ter
zdravja in varnosti so minimalne zahteve. Izdelovalci lahko sprejmejo
in izvajajo strožje standarde varstva okolja oziroma zdravja in varnosti,
vendar ECB ocenjuje samo, ali izdelovalec izpolnjuje zahteve, določene
v tem sklepu.
▼M1
3.
Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odločitev v zvezi z
izdelovalčevo akreditacijo na področjih varstva okolja ter zdravja in
varnosti ob upoštevanju stališč Odbora za bankovce in mora o njih
obvestiti Svet ECB. Izvršilni odbor lahko odloči, da pooblastilo za
odobritev in obnovitev akreditacije na področjih varstva okolja ter
zdravja in varnosti iz členov 6 in 8 prenese na enega ali več svojih
članov.
▼B
4.
Akreditirani izdelovalec lahko dejavnost proizvodnje euroban
kovcev opravlja samo na mestih izdelave, za katera mu je bila pode
ljena: (a) akreditacija na področju varstva okolja; in (b) akreditacija na
področju zdravja in varnosti, brez poseganja v katero koli drugo akre
ditacijo, ki se podeljuje na podlagi kakega drugega pravnega akta ECB.
5.
Vse stroške in s tem povezane izgube, ki nastanejo izdelovalcu v
zvezi z uporabo tega sklepa, nosi izdelovalec.
6.
ECB posebej določi tehnične podrobnosti zahtev, ki jih morajo
izpolniti izdelovalci, da bi pridobili akreditacijo na področjih varstva
okolja ter zdravja in varnosti.

Člen 3
Akreditacija na področju varstva okolja
1.
Akreditacija na podlagi standardov skupine ISO 14000 o sistemih
ravnanja z okoljem poteka po postopku, določenem v oddelku II. Izde
lovalec lahko dejavnost proizvodnje eurobankovcev opravlja samo, če
mu ECB za to dejavnost podeli akreditacijo na področju varstva okolja.
2.
Izdelovalcu se lahko akreditacija na področju varstva okolja za
dejavnost proizvodnje eurobankovcev podeli pod pogojem, da izpolnjuje
vse naslednje pogoje:
(a) izpolnjuje standard ISO 14001 na določenem mestu izdelave za
določeno dejavnost proizvodnje eurobankovcev, certifikacijski
organ pa je o tem izdal certifikat;
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(b) če je izdelovalec tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati
v državi članici;
(c) če izdelovalec ni tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati
v državi članici ali v državi članici Evropskega združenja za prosto
trgovino.
3.
Izvršilni odbor lahko v posameznih primerih odobri izjemo od
zahteve glede lokacije, določene v odstavku 2(b) in (c), ob upoštevanju
stališč Odbora za bankovce. Vsaka taka odločitev se nemudoma sporoči
Svetu ECB. Izvršilni odbor ravna v skladu s kakršno koli odločitvijo
Sveta ECB o tem vprašanju.
4.
Akreditacija na področju varstva okolja se podeli izdelovalcu za tri
leta, s pridržkom katere koli odločitve, sprejete po členu 13 ali 14.
5.
Izdelovalec, akreditiran na področju varstva okolja, lahko proiz
vodnjo eurobankovcev ali surovin za eurobankovce prenese na drugo
mesto izdelave ali na tretjo osebo, vključno s hčerinskimi in povezanimi
družbami izdelovalca, samo po predhodnem pisnem soglasju ECB.

Člen 4
Akreditacija na področju zdravja in varnosti
1.
Akreditacija na podlagi standarda OHSAS 18001 o sistemih
vodenja zdravja in varnosti poteka po postopku, določenem v oddelku
III. Izdelovalec lahko dejavnost proizvodnje eurobankovcev opravlja
samo, če mu ECB za to dejavnost podeli akreditacijo na področju
zdravja in varnosti.
2.
Izdelovalcu se lahko akreditacija na področju zdravja in varnosti
za dejavnost proizvodnje eurobankovcev podeli pod pogojem, da izpol
njuje vse naslednje pogoje:
(a) izpolnjuje standard OHSAS 18001 na določenem mestu izdelave za
določeno dejavnost proizvodnje eurobankovcev, certifikacijski organ
pa je o tem izdal certifikat;
(b) če je izdelovalec tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati
v državi članici;
(c) če izdelovalec ni tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati
v državi članici ali v državi članici Evropskega združenja za prosto
trgovino.
3.
Izvršilni odbor lahko v posameznih primerih odobri izjemo od
zahteve glede lokacije, določene v odstavku 2(b) in (c), ob upoštevanju
stališč Odbora za bankovce. Vsaka taka odločitev se nemudoma sporoči
Svetu ECB. Izvršilni odbor ravna v skladu s kakršno koli odločitvijo
Sveta ECB o tem vprašanju.
4.
Akreditacija na področju zdravja in varnosti se podeli izdelovalcu
za tri leta, s pridržkom katere koli odločitve, sprejete po členu 13 ali 14.
5.
Izdelovalec, akreditiran na področju zdravja in varnosti, lahko
proizvodnjo eurobankovcev ali surovin za eurobankovce prenese na
drugo mesto izdelave ali na tretjo osebo, vključno s hčerinskimi in
povezanimi družbami izdelovalca, samo po predhodnem pisnem
soglasju ECB.

2011D0008 — SL — 16.05.2012 — 001.001 — 6
▼B
ODDELEK II
POSTOPEK AKREDITIRANJA NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

Člen 5
Prošnja za začetek postopka
1.
Izdelovalec, ki želi opravljati dejavnost proizvodnje eurobankov
cev, naslovi na ECB pisno prošnjo za začetek postopka akreditiranja na
področju varstva okolja. Prošnja za začetek postopka mora vsebovati
vse, kar je navedeno v nadaljevanju:
(a) navedbo mesta izdelave in njegove lokacije;
(b) izvod certifikata ISO 14001 za navedeno mesto izdelave;
(c) povzetek zadnjega letnega revizijskega poročila, ki ga je izdal certi
fikacijski organ, v angleščini;
(d) letno poročilo v angleščini, v katerem je opisano delovanje izdelo
valčevega notranjega sistema ravnanja z okoljem, pri čemer se
uporabi predloga, ki jo zagotovi ECB.
2.
ECB preveri, ali je dokumentacija, ki jo je izdelovalec predložil ob
prošnji za začetek postopka, popolna. O izidu tega preverjanja obvesti
izdelovalca v 30 delovnih dneh ECB od dneva prejema prošnje za
začetek postopka. Ta rok lahko ECB enkrat podaljša s pisnim obve
stilom izdelovalcu. Med tem preverjanjem lahko ECB od izdelovalca
zahteva dodatne informacije v zvezi z zahtevami, naštetimi v odstavku
1. Če ECB zahteva dodatne informacije, mora obvestiti izdelovalca o
izidu preverjanja v 20 delovnih dneh ECB od datuma prejema dodatnih
informacij.
3.
ECB zavrne prošnjo za začetek postopka ter svojo odločitev in
razloge zanjo pisno sporoči izdelovalcu v rokih iz odstavka 2, če nastopi
kateri koli od naslednjih primerov:
(a) izdelovalec ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo po odstavku 1;
(b) izdelovalec ne predloži dodatnih informacij, ki jih ECB zahteva po
odstavku 2, v razumnem obdobju, o katerem se medsebojno dogo
vorita;
(c) akreditacija izdelovalca na področju varstva okolja je bila prekli
cana, obdobje prepovedi ponovne vložitve prošnje, navedeno v
odločitvi o preklicu, pa se še ni izteklo;
(d) lokacija mesta izdelave ne izpolnjuje zahtev, določenih v členu
3(2)(b) ali (c).

Člen 6
Akreditacija na področju varstva okolja
1.
V primeru pozitivnega izida preverjanja prošnje za začetek
postopka s strani ECB po členu 5(2) se izdelovalcu podeli akreditacija
na področju varstva okolja.
2.
Odločitev ECB, s katero se izdelovalcu podeli akreditacija na
področju varstva okolja, mora jasno določati:
(a) ime izdelovalca;
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(b) mesto izdelave, za katero se podeli akreditacija na področju varstva
okolja, in njegov točen naslov;
(c) datum izteka akreditacije na področju varstva okolja;
(d) kakršne koli posebne pogoje v zvezi s točkama (b) in (c).
3.
Akreditacija na področju varstva okolja se izdelovalcu podeli za tri
leta z možnostjo obnovitve. Če izdelovalec, akreditiran na področju
varstva okolja, ponovno vloži prošnjo za akreditacijo na področju
varstva okolja pred datumom izteka te akreditacije, ostane njegova akre
ditacija na področju varstva okolja veljavna, dokler ECB ne sprejme
odločitve po odstavku 1.
4.
Če ECB zavrne prošnjo za akreditacijo na področju varstva okolja,
lahko izdelovalec sproži revizijski postopek, določen v členu 15.

ODDELEK III
POSTOPEK

AKREDITIRANJA NA PODROČJU
VARNOSTI

ZDRAVJA

IN

Člen 7
Prošnja za začetek postopka
1.
Izdelovalec, ki želi opravljati dejavnost proizvodnje eurobankov
cev, naslovi na ECB pisno prošnjo za začetek postopka akreditiranja na
področju zdravja in varnosti. Ta prošnja za začetek postopka mora
vsebovati vse, kar je navedeno v nadaljevanju:
(a) navedbo mesta izdelave in njegove lokacije;
(b) izvod certifikata OHSAS 18001 za navedeno mesto izdelave;
(c) povzetek zadnjega letnega revizijskega poročila, ki ga je izdal certi
fikacijski organ, v angleščini;
(d) letno poročilo v angleščini, v katerem je opisano delovanje izdelo
valčevega notranjega sistema vodenja zdravja in varnosti, pri čemer
se uporabi predloga, ki jo zagotovi ECB.
2.
ECB preveri, ali je dokumentacija, ki jo je izdelovalec predložil ob
prošnji za začetek postopka, popolna. O izidu tega preverjanja obvesti
izdelovalca v 30 delovnih dneh ECB od dneva prejema prošnje za
začetek postopka. Ta rok lahko ECB enkrat podaljša s pisnim obve
stilom izdelovalcu. Med tem preverjanjem lahko ECB od izdelovalca
zahteva dodatne informacije v zvezi z zahtevami, naštetimi v odstavku
1. Če ECB zahteva dodatne informacije, mora obvestiti izdelovalca o
izidu preverjanja v 20 delovnih dneh ECB od datuma prejema dodatnih
informacij.
3.
ECB zavrne prošnjo za začetek postopka ter svojo odločitev in
razloge zanjo pisno sporoči izdelovalcu v rokih iz odstavka 2, če nastopi
kateri koli od naslednjih primerov:
(a) izdelovalec ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo po odstavku 1;
(b) izdelovalec ne predloži dodatnih informacij, ki jih ECB zahteva po
odstavku 2, v razumnem obdobju, o katerem se medsebojno dogo
vorita;
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(c) akreditacija izdelovalca na področju zdravja in varnosti je bila
preklicana, obdobje prepovedi ponovne vložitve prošnje, navedeno
v odločitvi o preklicu, pa se še ni izteklo;
(d) lokacija mesta izdelave ne izpolnjuje zahtev, določenih v členu
4(2)(b) ali (c).

Člen 8
Akreditacija na področju zdravja in varnosti
1.
V primeru pozitivnega izida preverjanja prošnje za začetek
postopka s strani ECB po členu 7(2) se izdelovalcu podeli akreditacija
na področju zdravja in varnosti.
2.
Odločitev ECB, s katero se izdelovalcu podeli akreditacija na
področju zdravja in varnosti, mora jasno določati:
(a) ime izdelovalca;
(b) mesto izdelave, za katero se podeli akreditacija na področju zdravja
in varnosti, in njegov točen naslov;
(c) datum izteka akreditacije na področju zdravja in varnosti;
(d) kakršne koli posebne pogoje v zvezi s točkama (b) in (c).
3.
Akreditacija na področju zdravja in varnosti se izdelovalcu podeli
za tri leta z možnostjo obnovitve. Če izdelovalec, akreditiran na
področju zdravja in varnosti, ponovno vloži prošnjo za akreditacijo na
področju zdravja in varnosti pred datumom izteka te akreditacije, ostane
njegova akreditacija na področju zdravja in varnosti veljavna, dokler
ECB ne sprejme odločitve po odstavku 1.
4.
Če ECB zavrne prošnjo za akreditacijo na področju zdravja in
varnosti, lahko izdelovalec sproži revizijski postopek, določen v členu
15.

ODDELEK IV
TRAJNE OBVEZNOSTI

Člen 9
Trajne obveznosti akreditiranih izdelovalcev
1.
Akreditirani izdelovalec mora pisno in brez nepotrebnega odla
šanja obvestiti ECB o katerem koli od naslednjih primerov:
(a) začetek kakršnega koli postopka za prenehanje ali reorganizacijo
izdelovalca ali podobnega postopka;
(b) imenovanje likvidacijskega upravitelja, stečajnega upravitelja, upra
vitelja ali podobnega uradnika v zvezi z izdelovalcem;
(c) kakršna koli namera vključitve podizvajalcev ali tretjih oseb v
dejavnost proizvodnje eurobankovcev, za katero ima izdelovalec
akreditacijo na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti;
(d) kakršna koli sprememba, nastala po podelitvi akreditacije na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti, ki vpliva ali
lahko vpliva na izpolnjevanje zahtev za akreditacijo na področjih
varstva okolja ter zdravja in varnosti;
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(e) kakršna koli sprememba obvladovanja akreditiranega izdelovalca, ki
je nastala zaradi spremembe v njegovi lastniški strukturi ali iz kate
rega koli drugega razloga.

2.

Akreditirani izdelovalec zagotovi ECB za zadevno mesto izdelave:

(a) izvode certifikatov za svoje sisteme ravnanja z okoljem ter vodenja
zdravja in varnosti vsakič, ko se kateri od certifikatov, navedenih v
členih 3(2)(a) in 4(2)(a), obnovi;

(b) za vsako koledarsko leto, v štirih mesecih od njegovega izteka,
angleške prevode povzetkov zadnjih poročil zunanje revizije na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti, ki so jih izdali
ustrezni certifikacijski organi;

(c) za vsako koledarsko leto, v štirih mesecih od njegovega izteka, letna
poročila v angleščini o delovanju njegovih sistemov ravnanja z
okoljem ter vodenja zdravja in varnosti, ob upoštevanju predlog,
navedenih v členih 5(1)(d) in 7(1)(d);

(d) za vsako koledarsko leto, v štirih mesecih od njegovega izteka,
splošne informacije in okoljske podatke o letni porabi in emisijah,
ki jih povzroča dejavnost proizvodnje eurobankovcev, kakor je
določeno v okoljskem vprašalniku ECB, ki ga zagotovi ECB.

3.

Če je akreditirani izdelovalec tiskarna, mora tudi:

(a) opravljati analize kemičnih snovi s seznama iz člena 10(1), ki jih
izvedejo laboratoriji, navedeni na seznamu iz člena 10(2). Te
analize se izvedejo na dokončanih eurobankovcih po posebej dolo
čenih standardnih operativnih postopkih najmanj enkrat za vsako
posamezno proizvodnjo in dodatno, kadar koli akreditirani izdelo
valec meni, da je primerno spremljati skladnost z mejnimi vred
nostmi kemičnih snovi. Akreditirani izdelovalec poroča ECB o
vsaki posamezni analizi vzorca, pri čemer uporabi predlogo poročila
o analizi, ki jo zagotovi ECB;

(b) za vsako koledarsko leto, v štirih mesecih od njegovega izteka,
poročati o delu laboratorijev, ki so izvedli analize iz točke (a), pri
čemer uporabi predlogo poročila o delu, ki jo zagotovi ECB;

(c) skleniti z dobavitelji surovin za eurobankovce pogodbe o dobavi, ki
vključujejo obveznost teh dobaviteljev, da zagotovijo, da nobena
kemična snov v surovinah za eurobankovce, ki jih proizvajajo, pri
analizi na dokončanih eurobankovcih po odstavku 3(a) ne preseže
mejne vrednosti iz člena 10(1). Da bi akreditirani izdelovalec
izpolnil to obveznost, zagotovi dobaviteljem surovin za euroban
kovce vso potrebno dokumentacijo. Dobavitelji surovin za euroban
kovce lahko uporabijo laboratorije, ki so na seznamu iz člena 10(2),
za lastne analitične potrebe;
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(d) zagotoviti, da ima vsaka družba za izdelavo plošč, ki je njegov
zunanji izvajalec, veljavne certifikate ISO 14001 in OHSAS
18001 za svoja zadevna mesta izdelave.

4.
Akreditirani izdelovalec mora tehnične podrobnosti zahtev glede
varovanja okolja ter zdravja in varnosti iz člena 2(6) varovati kot
zaupne.

Člen 10
Trajne obveznosti ECB
1.
ECB vzpostavi seznam kemičnih snovi, ki jih je treba analizirati,
in njihovih mejnih vrednosti. Brez poseganja v člen 19 preseganje teh
mejnih vrednosti, tudi v primerih, predvidenih v členu 9(3)(c), ne vpliva
na izdelovalčevo akreditacijo na področju zdravja in varnosti.

2.
ECB vodi seznam laboratorijev, ki se uporabijo za analiziranje
prisotnosti in koncentracije kemičnih snovi s seznama iz odstavka 1.
Metode za analiziranje, ki se uporabijo, se določijo posebej.

3.
ECB obvesti akreditirane izdelovalce o vseh posodobitvah
seznamov iz odstavkov 1 in 2.

ODDELEK V
POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA ZAHTEV

Člen 11
Neizpolnjevanje zahtev
Če akreditirani izdelovalec ne izpolnjuje katere koli obveznosti iz člena
9 ali so informacije, ki jih zagotovi ECB v skladu s členom 9(2)(b), (c)
in (d) ter členom 9(3)(a) in (b), nepopolne, to pomeni, da izdelovalec ne
izpolnjuje zahtev za akreditacijo na področju varstva okolja ali zdravja
in varnosti.

Člen 12
Pisna pripomba
1.
ECB v primeru neizpolnjevanja zahtev iz člena 11 poda akrediti
ranemu izdelovalcu pisno pripombo, v kateri določi rok, v katerem mora
ta izdelovalec odpraviti neizpolnjevanje zahtev.

2.
V pisni pripombi je treba navesti, da bo ECB sprejela odločitev po
členu 13: (a) če neizpolnjevanje zahtev ne bo odpravljeno v roku iz
odstavka 1; ali (b) če bo v roku iz odstavka 1 nastopil drug primer
neizpolnjevanja zahtev.
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Člen 13
Začasni odvzem akreditacije na področju varstva okolja ali zdravja
in varnosti glede novih naročil
1.
Če v roku iz člena 12(1) neizpolnjevanje zahtev ni odpravljeno ali
nastopi drug primer neizpolnjevanja zahtev, vendar akreditirani izdelo
valec utemeljeno izkaže, da bo to neizpolnjevanje zmožen odpraviti,
ECB sprejme odločitev, v kateri:
(a) po posvetovanju z akreditiranim izdelovalcem določi rok, v katerem
mora akreditirani izdelovalec odpraviti neizpolnjevanje zahtev;
(b) začasno odvzame akreditacijo akreditiranega izdelovalca, kar zadeva
njegovo zmožnost sprejemanja novih naročil za zadevno dejavnost
proizvodnje eurobankovcev, vključno s sodelovanjem v razpisnih
postopkih v zvezi z dejavnostjo proizvodnje eurobankovcev, dokler
se rok iz točke (a) ne izteče, v primeru odprave neizpolnjevanja
zahtev v tem roku pa do takrat, ko se neizpolnjevanje zahtev
odpravi.
2.
Če pa akreditirani izdelovalec ne uspe utemeljeno izkazati, da bo
neizpolnjevanje iz odstavka 1 zmožen odpraviti, ECB sprejme odločitev
po členu 14.

Člen 14
Preklic akreditacije na področju varstva okolja ali zdravja in
varnosti
1.
ECB prekliče akreditacijo akreditiranega izdelovalca na področju
varstva okolja ali zdravja in varnosti: (a) če akreditirani izdelovalec ne
more odpraviti neizpolnjevanja zahtev v roku iz člena 13(1)(a); ali (b) v
skladu s členom 13(2).
2.
ECB v svoji odločitvi o preklicu navede datum, po katerem lahko
akreditirani izdelovalec ponovno vloži prošnjo za akreditacijo.

Člen 15
Revizijski postopek
1.

Če je ECB sprejela katero koli od naslednjih odločitev:

(a) o zavrnitvi prošnje za začetek postopka akreditiranja na področju
varstva okolja ali zdravja in varnosti;
(b) o zavrnitvi podelitve akreditacije na področju varstva okolja ali
zdravja in varnosti;
(c) odločitev po členih 12 do 14,
lahko izdelovalec ali akreditirani izdelovalec v 30 delovnih dneh ECB
od uradnega obvestila o taki odločitvi predloži Svetu ECB pisno
zahtevo za revizijo odločitve. Izdelovalec ali akreditirani izdelovalec
mora tako zahtevo obrazložiti in priložiti vse podporne informacije.
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2.
Svet ECB lahko začasno odloži izvajanje odločitve, ki je predmet
revizije, če izdelovalec ali akreditirani izdelovalec to izrecno zahteva in
za to navede razloge.
3.
Svet ECB pregleda odločitev in svojo obrazloženo odločitev pisno
sporoči izdelovalcu ali akreditiranemu izdelovalcu v dveh mesecih od
prejema zahteve.
4.
Uporaba odstavkov 1 do 3 ne posega v pravice po členih 263 in
265 Pogodbe.

ODDELEK VI
OKOLJSKA UČINKOVITOST

Člen 16
Informacije o okoljski učinkovitosti akreditiranega izdelovalca
Da bi ECB bolje ocenila okoljsko učinkovitost akreditiranih izdeloval
cev, lahko od njih zahteva posebne informacije ali pojasnila glede
podatkov, ki so jih navedli v okoljskem vprašalniku ECB iz člena
9(2)(d). Po potrebi lahko ECB zahteva sestanek z akreditiranim izdelo
valcem v prostorih ECB. ECB se lahko tudi odloči, da z dovoljenjem
akreditiranega izdelovalca in skladno z veljavnimi varnostnimi zahte
vami za akreditiranega izdelovalca izvede pregled na kraju samem.
Akreditirani izdelovalec lahko tudi povabi ECB na pregled na kraju
samem, da pojasni podatke, ki jih je navedel v okoljskem vprašalniku
ECB.

ODDELEK VII
KONČNE DOLOČBE

Člen 17
Register akreditacij ECB
1.
ECB vodi register akreditacij na področjih varstva okolja ter
zdravja in varnosti, ki:
(a) vsebuje seznam izdelovalcev, ki jim je bila podeljena akreditacija na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti, in zadevnih mest
izdelave;
(b) za vsako mesto izdelave navaja dejavnost proizvodnje eurobankov
cev, za katero je bila podeljena akreditacija na področjih varstva
okolja ter zdravja in varnosti;
(c) beleži iztek vsake akreditacije na področjih varstva okolja ter
zdravja in varnosti.
2.
Če ECB sprejme odločitev po členu 13, zabeleži trajanje začas
nega odvzema.
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3.
Če ECB sprejme odločitev po členu 14, iz registra izbriše ime
izdelovalca.
4.
ECB da na voljo NCB in akreditiranim izdelovalcem seznam
akreditiranih izdelovalcev, ki so navedeni v registru, in vse posodobitve
tega seznama.
Člen 18
Letno poročilo
1.
ECB na podlagi informacij, ki jih zagotovijo akreditirani izdelo
valci, sestavi letno poročilo o vplivu dejavnosti proizvodnje euroban
kovcev na okolje ter njenih učinkih na zdravje in varnost.
2.
ECB razkrije javnosti informacije o splošnih vplivih dejavnosti
proizvodnje eurobankovcev na okolje ter zdravje in varnost v skladu
z Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu
do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (1).
Člen 19
Prehodna določba
NCB od proizvodnje eurobankovcev v letu 2016 ne odobrijo nobenih
natisnjenih eurobankovcev, pri katerih kemične snovi presegajo mejne
vrednosti iz člena 10(1).
Člen 20
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Uporablja se od proizvodnje eurobankovcev v letu 2013.

(1) UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

