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DECIZIA (UE) 2016/1975 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 8 noiembrie 2016
privind subdelegarea competențelor de acordare a unei acreditări provizorii (BCE/2016/39)
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,
având în vedere Decizia BCE/2013/54 din 20 decembrie 2013 privind procedurile de acreditare pentru producătorii
elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3 (1), în
special articolul 3 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Comitetul executiv are competența de a adopta toate deciziile cu privire la acreditarea unui producător, astfel cum
sunt prevăzute la articolele 6, 16-18 și 20 din Decizia BCE/2013/54, și de a subdelega competențele de acordare
a unei acreditări provizorii, astfel cum este prevăzută la articolul 6 din această decizie, unuia sau mai multora
dintre membrii acestora.

(2)

Pentru a simplifica mai mult procedura de acreditare, competențele de a acorda o acreditare provizorie ar trebui
să fie subdelegate membrului Comitetului executiv în competența căruia se află Direcția bancnote.

(3)

Pentru salvgardarea responsabilității colective a Comitetului executiv, membrul Comitetului executiv căruia îi sunt
subdelegate aceste competențe ar trebui să prezinte Comitetului executiv un raport anual cu privire la deciziile
privind acreditările, cu excepția cazului în care nu s-au acordat acreditări.

(4)

Decizia BCE/2012/15 (2) privește competențele atribuite Comitetului executiv în conformitate cu articolul 2
alineatul (3) din Decizia BCE/2011/8 (3) și cu articolul 2 alineatul (4) din Decizia BCE/2010/22 (4). Atât Decizia
BCE/2011/8, cât și Decizia BCE/2010/22 au fost abrogate prin Decizia BCE/2013/54. Din considerente de
claritate, Decizia BCE/2012/15 ar trebui de asemenea abrogată.

(5)

Dată fiind necesitatea de a organiza în mod eficient procedura de acreditare și în vederea cererilor urgente de
acreditare în curs, subdelegarea ar trebui efectuată cât mai curând posibil, iar intrarea sa în vigoare ar trebui să
aibă loc în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Subdelegarea competențelor
Comitetul executiv subdeleagă competențele de acordare a unei acreditări provizorii în conformitate cu articolul 6 din
Decizia BCE/2013/54 membrului Comitetului executiv în competența căruia se află Direcția bancnote.

Articolul 2
Obligația de raportare
Membrul Comitetului executiv în competența căruia se află Direcția bancnote prezintă Comitetului executiv un raport
anual cu privire la acreditările acordate în temeiul articolului 1, cu excepția cazului în care nu s-au acordat acreditări.
(1) JO L 57, 27.2.2014, p. 29.
(2) Decizia BCE/2012/15 din 17 iulie 2012 privind subdelegarea competențelor de acordare, reînnoire sau extindere a acreditărilor
(JO L 209, 4.8.2012, p. 17).
(3) Decizia BCE/2011/8 din 21 iunie 2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate pentru
producerea de bancnote euro (JO L 176, 5.7.2011, p. 52).
(4) Decizia BCE/2010/22 din 25 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de bancnote euro (JO L 330,
15.12.2010, p. 14).
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Articolul 3
Abrogare
Decizia BCE/2012/15 se abrogă.
Articolul 4
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 8 noiembrie 2016.
Președintele BCE
Mario DRAGHI

