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BESLUIT (EU) 2016/1975 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 8 november 2016
betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie
(ECB/2016/39)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 16,
Gezien Besluit ECB/2013/54 van 20 december 2013 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde
euro-items en euro-items en tot wijziging van Besluit ECB/2008/3 (1), en met name artikel 3, lid 2,
Overwegende:
(1)

De directie kan uit hoofde van artikel 6, artikel 16 tot en met 18 en artikel 20 van Besluit ECB/2013/54 alle met
de accreditatie van een producent verband houdende besluiten nemen en kan de bevoegdheid tot verlening van
een voorlopige accreditatie uit hoofde van artikel 6 van dat besluit subdelegeren aan een of meer van haar leden.

(2)

Om de accreditatieprocedure nader te stroomlijnen, moeten de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige
accreditatie gesubdelegeerd worden aan het lid van de directie aan wie het Directoraat Bankbiljetten rapporteert.

(3)

Ter vrijwaring van het collegialiteitsbeginsel aangaande de directie, dient het lid van de directie, aan wie de
subdelegatie is verleend, een jaarverslag inzake accreditatiebesluiten in bij de directie, tenzij geen accreditaties
werden verleend.

(4)

Besluit ECB/2012/15 (2) betreft de bevoegdheden die aan de directie zijn opgedragen overeenkomstig artikel 2,
lid 3 van Besluit ECB/2011/8 (3) en overeenkomstig artikel 2, lid 4 van Besluit ECB/2010/22 (4). Besluit
ECB/2011/8 en Besluit ECB/2010/22 werden bij Besluit ECB/2013/54 ingetrokken. Duidelijkheidshalve moet
Besluit ECB/2012/15 eveneens worden ingetrokken.

(5)

Gezien de noodzaak van een efficiënt georganiseerde accreditatieprocedure, en gezien hangende urgente accredita
tieverzoeken, moet de subdelegatie zo snel mogelijk geëffectueerd worden en op de dag na haar bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Subdelegatie van bevoegdheden
De directie subdelegeert de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie uit hoofde van artikel 6 van
Besluit ECB/2013/54 aan het lid van de directie aan wie het directoraat Bankbiljetten rapporteert.

Artikel 2
Rapportageverplichting
Het lid van de directie aan wie het directoraat Bankbiljetten rapporteert, dient bij de directie een jaarverslag in
betreffende de uit hoofde van artikel 1 verleende accreditaties, tenzij geen accreditaties werden verleend.
(1) PB L 57 van 27.2.2014, blz. 29.
(2) Besluit ECB/2012/15 k van 17 juli 2012 betreffende de subdelegatie van bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of
-verlenging (PB L 209 van 4.8.2012, blz. 17).
(3) Besluit ECB/2011/8 van 21 juni 2011 inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de
productie van eurobankbiljetten (PB L 176 van 5.7.2011, blz. 52).
(4) Besluit ECB/2010/22 van 25 november 2010 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobankbiljetten
(PB L 330 van 15.12.2010, blz. 14).
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Artikel 3
Intrekking
Besluit ECB/2012/15 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 8 november 2016.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

