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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/1975
av den 8 november 2016
om vidaredelegering av befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering (ECB/2016/39)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 128,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16,
med beaktande av beslut ECB/2013/54 av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av
skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3 (1), särskilt artikel 3.2, och
av följande skäl:
(1)

ECB:s direktion är behörig att fatta alla beslut som avser en tillverkares ackreditering enligt artiklarna 6, 16–18
och 20 i beslut ECB/2013/54 och att vidaredelegera befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering enligt
artikel 6 i det beslutet till en eller flera av direktionsledamöterna.

(2)

För att ytterligare effektivisera ackrediteringsförfarandet bör befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering
vidaredelegeras till den ledamot av direktionen som direktoratet för betalningsmedel rapporterar till.

(3)

För att säkra direktionens kollektiva ansvar bör den ledamot i direktionen som beviljats vidaredelegering varje år
lämna en rapport till direktionen om ackrediteringsbeslut, utom i fall då inga ackrediteringar beviljats.

(4)

Beslut ECB/2012/15 (2) hänvisar till sådana behörigheter som ECB:s direktion erhållit i enlighet med artikel 2.3
i beslut ECB/2011/8 (3) och artikel 2.4 i beslut ECB/2010/22 (4). Både beslut ECB/2011/8 och beslut
ECB/2010/22 har upphävts genom beslut ECB/2013/54. Av tydlighetsskäl bör även beslut ECB/2012/15
upphävas.

(5)

För att kunna utforma ackrediteringsförfarandet på ett effektivt sätt och mot bakgrund av brådskande
ansökningar om ackreditering, bör vidaredelegeringen genomföras så snart som möjligt och träda i kraft dagen
efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vidaredelegering av befogenheter
Direktionen vidaredelegerar sin befogenhet att bevilja en preliminär ackreditering enligt artikel 6 i beslut ECB/2013/54
till den ledamot av direktionen som direktoratet för betalningsmedel rapporterar till.

Artikel 2
Rapporteringsskyldighet
Den ledamot av direktionen till vilken direktoratet för betalningsmedel rapporterar, ska lämna en årlig rapport till
direktionen om de ackrediteringar som beviljats med stöd av artikel 1, utom i fall då inga ackrediteringar beviljats.
(1) EUT L 57, 27.2.2014, s. 29.
(2) Beslut ECB/2012/15 av den 17 juli 2012 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja, förnya eller förlänga ackrediteringar
(EUT L 209, 4.8.2012, s. 17).
(3) Beslut ECB/2011/8 av den 21 juni 2011 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen
av eurosedlar (EUT L 176, 5.7.2011, s. 52).
(4) Beslut ECB/2010/22 av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar (EUT L 330,
15.12.2010, s. 14).
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Artikel 3
Upphävande
Beslut ECB/2012/15 ska upphöra att gälla.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 8 november 2016.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

