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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/1975
2016 m. lapkričio 8 d.
dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 20 d. Sprendimą ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų
elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3 (1), ypač į jo 3 straipsnio
2 dalį,
kadangi:
(1)

Vykdomoji valdyba yra kompetentinga priimti visus sprendimus, susijusius su gamintojo akreditacija pagal
Sprendimo ECB/2013/54 6, 16–18 ir 20 straipsnius ir perduoti įgaliojimus suteikti laikinąją akreditaciją pagal to
Sprendimo 6 straipsnį vienam arba daugiau jos narių;

(2)

siekiant dar supaprastinti akreditacijos procedūrą įgaliojimai suteikti laikinąją akreditaciją turėtų būti deleguoti
Vykdomosios valdybos nariui, kuriam atsiskaito Banknotų direktoratas;

(3)

siekiant apsaugoti Vykdomosios valdybos kolektyvinę atsakomybę, Vykdomosios valdybos narys, kuriam perduoti
įgaliojimai, turėtų teikti Vykdomajai valdybai metinę ataskaitą apie sprendimus dėl akreditacijų, išskyrus atvejus,
kai nebuvo suteikta jokių akreditacijų;

(4)

Sprendimas ECB/2012/15 (2) daro nuorodą į Vykdomajai valdybai priskirtas kompetencijas pagal Sprendimo
ECB/2011/8 2 straipsnio 3 dalį (3) ir pagal Sprendimo ECB/2010/22 2 straipsnio 4 dalį (4). sprendimai
ECB/2011/8 ir ECB/2010/22 buvo panaikinti Sprendimu ECB/2013/54. Siekiant aiškumo, Sprendimas
ECB/2012/15 taip pat turėtų būti panaikintas;

(5)

atsižvelgiant į poreikį veiksmingai organizuoti akreditacijos procedūrą ir į dar neišnagrinėtas skubias paraiškas dėl
akreditacijos, įgaliojimai turėtų būti perduoti kuo greičiau ir įsigalioti dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgaliojimų perdavimas
Vykdomoji valdyba perduoda Vykdomosios valdybos nariui, kuriam atsiskaito Banknotų direktoratas, įgaliojimus suteikti
laikinąją akreditaciją pagal Sprendimo ECB/2013/54 6 straipsnį.

2 straipsnis
Ataskaitų teikimo prievolė
Vykdomosios valdybos narys, kuriam atsiskaito Banknotų direktoratas, teikia Vykdomajai valdybai metinę ataskaitą apie
vadovaujantis 1 straipsniu suteiktas akreditacijas, išskyrus atvejus, kai nebuvo suteikta jokių akreditacijų.
(1) OL L 57, 2014 2 27, p. 29.
(2) 2012 m. liepos 17 d. Sprendimas ECB/2012/15 dėl įgaliojimų suteikti, atnaujinti ar pratęsti akreditacijas perdavimo (OL L 209,
2012 8 4, p. 17).
(3) 2011 m. birželio 21 d. Sprendimas ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akredi
tacijos procedūrų (OL L 176, 2011 7 5, p. 52).
(4) 2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/22 dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros
(OL L 330, 2010 12 15, p. 14).
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3 straipsnis
Panaikinimas
Sprendimas ECB/2012/15 panaikinamas.
4 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 8 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

