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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/1975
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie dalszego przekazania uprawnień do przyznawania akredytacji tymczasowych
(EBC/2016/39)
ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 16,
uwzględniając decyzję EBC/2013/54 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów
zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniającą decyzję EBC/2008/3 (1),
w szczególności art. 3 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zarząd EBC jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących akredytacji producentów na podstawie art. 6,
art. 16–18 i art. 20 decyzji EBC/2013/54 oraz do dalszego przekazania uprawnień do przyznawania akredytacji
tymczasowych, o których mowa w art. 6 tej decyzji, jednemu lub większej liczbie członków Zarządu.

(2)

Aby dodatkowo usprawnić procedurę akredytacji uprawnienia w zakresie przyznawania akredytacji
tymczasowych, należy przekazać członkowi Zarządu, któremu podlega Dyrekcja ds. Banknotów.

(3)

W celu utrzymania zbiorowej odpowiedzialności Zarządu członek Zarządu, na rzecz którego następuje dalsze
przekazanie uprawnień, powinien przedstawiać Zarządowi raz do roku sprawozdanie dotyczące decyzji podejmo
wanych w przedmiocie akredytacji – chyba że żadne takie decyzje nie zostały podjęte.

(4)

Decyzja EBC/2012/15 (2) odnosi się do uprawnień przyznanych Zarządowi EBC zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji
EBC/2011/8 (3) oraz art. 2 ust. 4 decyzji EBC/2010/22 (4). Decyzja EBC/2011/8 i decyzja EBC/2010/22 zostały
uchylone decyzją EBC/2013/54. Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości decyzja EBC/2012/15 także
powinna zostać uchylona.

(5)

W związku z potrzebą sprawnej organizacji procedury akredytacji oraz oczekującymi na rozstrzygnięcie pilnymi
wnioskami o przyznanie akredytacji przekazanie uprawnień powinno nastąpić możliwie szybko i wejść w życie
w dniu następującym po dniu publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Dalsze przekazanie uprawnień
Zarząd przekazuje członkowi Zarządu, któremu podlega Dyrekcja ds. Banknotów, uprawnienia do przyznawania
akredytacji tymczasowych zgodnie z art. 6 decyzji EBC/2013/54.

Artykuł 2
Obowiązek sprawozdawczy
Członek Zarządu, któremu podlega Dyrekcja ds. Banknotów, przedstawia Zarządowi raz do roku sprawozdanie
dotyczące decyzji w przedmiocie akredytacji podejmowanych zgodnie z art. 1 – chyba że żadne takie decyzje nie zostały
podjęte.
(1) Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 29.
(2) Decyzja EBC/2012/15 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień w zakresie przyznawania, odnawiania lub
przedłużaniaakredytacji (Dz.U. L 209 z 4.8.2012, s. 17).
(3) Decyzja EBC/2011/8 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 52).
(4) Decyzja EBC/2010/22 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów
banknotów euro (Dz.U. L 330 z 15.12.2010, s. 14).
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Artykuł 3
Utrata mocy obowiązującej
Traci moc decyzja EBC/2012/15.
Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 8 listopada 2016 r.
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