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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 26 април 2012 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2010/22 относно процедурата по акредитация за качество на
производителите на евробанкноти
(ЕЦБ/2012/7)
(2012/258/ЕС)
Решение ЕЦБ/2010/22 следва да бъде съответно изменено,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

(4)

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
16 от него,
като взе предвид Решение ЕЦБ/2010/22 от 25 ноември 2010 г.
относно процедурата по акредитация за качество на производи
телите на евробанкноти (1), и по-специално член 2, параграф 4, и
членове 7 и 10 от него,
като има предвид, че:
(1)

Компетентността на Изпълнителния съвет да решава
относно акредитации по член 2, параграф 4 от Решение
ЕЦБ/2010/22 му е делегирана от Управителния съвет в
съответствие с член 12.1, параграф 2 от Устава на Евро
пейската система на централните банки и на Европейската
централна банка.

(2)

Процедурата по предоставяне, преразглеждане и удъл
жаване на акредитация за качество, посочена в Решение
ЕЦБ/2010/22 следва да бъде изменена, за да позволи побързо обработване на заявления за акредитация за
качество, осигурявайки по този начин навременно пред
оставяне, преразглеждане или удължаване на акредитация
и да облекчи административната тежест за Изпълнителния
съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(3)

За тази цел, следва да бъде направено възможно за Изпъл
нителния съвет да делегира вторично компетентността да
приема решения по отношение на рутинна акредитация
на един или повече от своите членове. Вторичната деле
гация, обаче, няма да обхваща компетентността да пред
оставя освобождавания, отхвърля заявления за акреди
тация, временно да спира или отменя акредитации.

(1) ОВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 14.

Член 1
Изменение
Член 2, параграф 4 от Решение ЕЦБ/2010/22 се заменя със
следното:

„4.
Изпълнителният съвет е компетентен да приема всички
решения, свързани с акредитация за качество на произво
дителя, като отчита възгледите на Комитета за банкноти и
информира Управителния съвет за тези решения. Изпълни
телният съвет може да реши да делегира вторично право
мощията да предоставя, преразглежда или удължава такава
акредитация, съгласно член 3, параграф 4, член 4, параграф
3, и членове 7 и 10, на един или повече от своите членове.“

Член 2
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 април 2012 година.

Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

