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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/22 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům
eurobankovek
(ECB/2012/7)
(2012/258/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto
statutu,
s ohledem na rozhodnutí ECB/2010/22 ze dne 25. listopadu
2010 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům euro
bankovek (1), a zejména na čl. 2 odst. 4 a články 7 a 10
uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s čl. 12.1 druhým odstavcem statutu Evrop
ského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky přenesla Rada guvernérů na Výkonnou radu
pravomoc rozhodovat o akreditacích podle čl. 2 odst.
4 rozhodnutí ECB/2010/22.

(2)

Postup udělování, obnovování a prodlužování akreditace
kvality stanovený v rozhodnutí ECB/2010/22 je třeba
změnit tak, aby bylo možné žádosti o akreditace rychleji
vyřizovat a tím zajistit včasné udělování, obnovování či
prodlužování akreditací a aby se snížilo administrativní
zatížení Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB).

(3)

Za tímto účelem by Výkonná rada měla mít možnost
přenést pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se běžné
akreditace na jednoho či více ze svých členů. Přenesení
pravomoci se však nebude týkat pravomoci udělovat
výjimky, zamítat žádosti o akreditace a pozastavovat či
odnímat akreditace.

(1) Úř. věst. L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)

Rozhodnutí ECB/2010/22 je proto třeba odpovídajícím
způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
V článku 2 rozhodnutí ECB/2010/22 se odstavec 4 nahrazuje se
tímto:
„4.
Výkonná rada má pravomoc přijímat veškerá rozhod
nutí týkající se akreditace kvality výrobce, přičemž přihlíží ke
stanovisku Výboru pro bankovky. O těchto rozhodnutích
informuje Radu guvernérů. Výkonná rada může rozhodnout,
že pravomoc udělovat, obnovovat nebo prodlužovat takové
akreditace podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 3 a článků 7 a 10
přenese na jednoho či více ze svých členů.“.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřej
nění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. dubna 2012.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

