11.11.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 304/9

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/1975
(2016. gada 8. novembris)
par pagaidu akreditācijas piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2016/39)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. pantu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,
ņemot vērā Lēmumu ECB/2013/54 (2013. gada 20. decembris) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu
un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3 (1) un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

ECB Valde ir kompetenta pieņemt visus lēmumus attiecībā uz ražotāja akreditāciju saskaņā ar Lēmuma
ECB/2013/54 6. pantu, 16.–18. pantu un 20. pantu, kā arī lemt par 6. pantā noteiktās pagaidu akreditācijas
piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu vienam vai vairākiem tās locekļiem.

(2)

Lai vēl vairāk vienkāršotu akreditācijas procedūru, pilnvaras piešķirt pagaidu akreditāciju būtu tālāk jādeleģē tam
ECB Valdes loceklim, kuram pakļauts Banknošu direktorāts.

(3)

Lai nodrošinātu ECB Valdes kolektīvo atbildību, ECB Valdes loceklis, kuram tālāk deleģētas pilnvaras, būtu reizi
gadā jāsniedz ECB Valdei pārskats par akreditācijas lēmumiem, izņemot tad, ja akreditācijas nav piešķirtas.

(4)

Lēmums ECB/2012/15 (2) atsaucas uz kompetencēm, kas ECB Valdei piešķirtas saskaņā ar Lēmuma
ECB/2011/8 (3) 2. panta 3. punktu un Lēmuma ECB/2010/22 (4) 2. panta 4. punktu. Lēmums ECB/2011/8 un
Lēmums ECB/2010/22 atcelts ar Lēmumu ECB/2013/54. Skaidrības nolūkā būtu jāatceļ arī Lēmums
ECB/2012/15.

(5)

Ņemot vērā vajadzību efektīvi organizēt akreditācijas procedūru un vēl neizskatītos steidzamos akreditācijas
lūgumus, tālāka deleģēšana jāveic pēc iespējas agrāk, un tai jāstājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Pilnvaru tālāka deleģēšana
Pilnvaras piešķirt pagaidu akreditāciju saskaņā ar Lēmuma ECB/2013/54 6. pantu ECB Valde deleģē tālāk ECB Valdes
loceklim, kuram pakļauts Banknošu direktorāts.

2. pants
Pārskatu sniegšanas pienākums
ECB Valdes loceklis, kuram pakļauts Banknošu direktorāts, reizi gadā sniedz ECB Valdei pārskatu par saskaņā ar 1. pantu
piešķirtajām akreditācijām, izņemot tad, ja akreditācijas nav piešķirtas.
(1) OV L 57, 27.2.2014., 29. lpp.
(2) Lēmums ECB/2012/15 (2012. gada 17. jūlijs) par akreditācijas piešķiršanas, atjaunošanas vai pagarināšanas pilnvaru tālāku deleģēšanu
(OV L 209, 4.8.2012., 17. lpp.).
(3) Lēmums ECB/2011/8 (2011. gada 21. jūnijs) par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu
ražošanai (OV L 176, 5.7.2011., 52. lpp.).
(4) Lēmums ECB/2010/22 (2010. gada 25. novembris) par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru (OV L 330,
15.12.2010., 14. lpp.).
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3. pants
Atcelšana
Tiek atcelts Lēmums ECB/2012/15.
4. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 8. novembrī.
ECB prezidents
Mario DRAGHI

