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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/1975,
annettu 8 päivänä marraskuuta 2016,
alustavien akkreditointien myöntämistä koskevan toimivallan edelleen siirtämisestä (EKP/2016/39)
EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
16 artiklan,
ottaa huomioon suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen
EKP/2008/3 muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/54 (1), ja erityisesti sen 3 artiklan
2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Johtokunta on toimivaltainen tekemään kaikki päätöksen EKP/2013/54 6, 16–18 ja 20 artiklan mukaiset
valmistajan akkreditointiin liittyvät päätökset sekä siirtämään 6 artiklan mukaisen toimivallan myöntää alustavia
akkreditointeja edelleen yhdelle tai useammalle johtokunnan jäsenelle.

(2)

Akkreditointimenettelyn tehostamiseksi on tarpeen siirtää alustavien akkreditointien myöntämistä koskeva
toimivalta edelleen sille johtokunnan jäsenelle, jonka alaisuudessa seteliosasto toimii.

(3)

Johtokunnan kollegiaalisen vastuun varmistamiseksi johtokunnan jäsenen, jolle toimivalta on siirretty edelleen,
olisi annettava johtokunnalle vuosikertomus akkreditointipäätöksistä, paitsi jos akkreditointeja ei ole myönnetty.

(4)

Päätöksessä EKP/2012/15 (2) viitataan johtokunnalle päätöksen EKP/2011/18 (3) 2 artiklan 3 kohdassa ja
päätöksen EKP/2010/22 (4) 2 artiklan 4 kohdassa annettuun toimivaltaan. Päätös EKP/2011/18 ja päätös
EKP/2010/22 kumottiin päätöksellä EKP/2013/54. Selkeyden vuoksi olisi kumottava myös päätös EKP/2012/15.

(5)

Ottaen huomioon tarve järjestää akkreditointimenettely tehokkaalla tavalla sekä vireillä olevat kiireelliset
akkreditointipyynnöt, toimivallan edelleen siirtäminen olisi toteutettava mahdollisimman pian ja sen olisi tultava
voimaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisen jälkeisenä päivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Toimivallan siirtäminen edelleen
Johtokunta siirtää päätöksessä EKP/2013/54 6 artiklassa tarkoitettujen alustavien akkreditointien myöntämistä koskevan
toimivallan edelleen sille johtokunnan jäsenelle, jonka alaisuudessa seteliosasto toimii.

2 artikla
Raportointivelvoite
Johtokunnan jäsenen, jonka alaisuudessa seteliosasto toimii, on annettava johtokunnalle vuosikertomus 1 artiklan nojalla
myönnetyistä akkreditoinneista, paitsi jos ei ole myönnetty akkreditointeja.
(1) EUVL L 57, 27.2.2014, s. 29.
(2) Päätös EKP/2012/15, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, akkreditointien myöntämistä, uusimista ja voimassaolon pidentämistä
koskevan toimivallan siirtämisestä (EUVL L 209, 4.8.2012, s. 17).
(3) Päätös EKP/2011/8, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointi
menettelyistä (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52).
(4) Päätös EKP/2010/22, tehty 25 päivänä marraskuuta 2010, eurosetelien valmistajien laatuakkreditointimenettelystä (EUVL L 330,
15.12.2010, s. 14).
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3 artikla
Kumoaminen
Kumotaan päätös EKP/2012/15.
4 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 8 päivänä marraskuuta 2016.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

