11.11.2016

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 304/9

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1975
z 8. novembra 2016
o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39)
VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,
so zreteľom na rozhodnutie ECB/2013/54 z 20. decembra 2013 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura
a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,
keďže:
(1)

Výkonná rada je oprávnená prijímať všetky rozhodnutia v súvislosti s akreditáciou výrobcu podľa článkov 6, 16
až 18 a 20 rozhodnutia ECB/2013/54 a ďalej delegovať právomoci na udelenie predbežnej akreditácie podľa
článku 6 uvedeného rozhodnutia jednému alebo viacerým jej členom.

(2)

Za účelom zefektívnenia konania o akreditácii by mali byť právomoci na udelenie predbežnej akreditácie ďalej
delegované členovi Výkonnej rady zodpovedného za riaditeľstvo pre bankovky.

(3)

Za účelom zachovania kolektívnej zodpovednosti Výkonnej rady by mal člen Výkonnej rady, ktorému bola
právomoc ďalej delegovaná, predkladať Výkonnej rade výročnú správu o rozhodnutiach o akreditácii; správu by
nepredkladal, ak žiadne akreditácie neudelil.

(4)

Rozhodnutie ECB/2012/15 (2) sa týka právomocí, ktoré boli Výkonnej rade zverené v súlade s článkom 2 ods. 3
rozhodnutia ECB/2011/8 (3) a článkom 2 ods. 4 rozhodnutia ECB/2010/22 (4). Rozhodnutie ECB/2011/8
a rozhodnutie ECB/2010/22 boli zrušené rozhodnutím ECB/2013/54. V záujme zrozumiteľnosti by malo byť
zrušené aj rozhodnutie ECB/2012/15.

(5)

Vzhľadom na potrebu účinnej organizácie konania o akreditácii ako aj vzhľadom na nevybavené naliehavé
žiadosti o akreditáciu, by sa ďalšie delegovanie právomoci malo uskutočniť čo najskôr a malo by nadobudnúť
účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Ďalšie delegovanie právomoci
Výkonná rada ďalej deleguje na člena Výkonnej rady zodpovedného za riaditeľstvo pre bankovky právomoc udeľovať
predbežnú akreditáciu podľa článku 6 rozhodnutia ECB/2013/54.

Článok 2
Povinnosť podávať správy
Člen Výkonnej rady, ktorý je zodpovedný za riaditeľstvo pre bankovky, podáva Výkonnej rade výročnú správu o akredi
táciách, ktoré udelil v súlade s článkom 1; správu nepodáva, ak žiadne akreditácie neudelil.
(1) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 29.
(2) Rozhodnutie ECB/2012/15 zo 17. júla 2012 o prenesení právomocí udeľovať, obnovovať alebo predlžovať akreditácie (Ú. v. EÚ L 209,
4.8.2012, s. 17).
(3) Rozhodnutie ECB/2011/8 z 21. júna 2011 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti
a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 52).
(4) Rozhodnutie ECB/2010/22 z 25. novembra 2010 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 330,
15.12.2010, s. 14).
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Článok 3
Zrušovacie ustanovenie
Rozhodnutie ECB/2012/15 sa zrušuje.
Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 8. novembra 2016
Prezident ECB
Mario DRAGHI

