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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012,
eurosetelien

valmistajien

laatuakkreditointimenettelystä
muuttamisesta

annetun

päätöksen

EKP/2010/22

(EKP/2012/7)
(2012/258/EU)
koskisi toimivaltaa myöntää poikkeuksia, hylätä akkredi
tointihakemuksia, keskeyttää tai peruuttaa akkreditointeja.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,
ottaa huomioon eurosetelien valmistajien laatuakkreditointime
nettelystä 25 päivänä marraskuuta 2010 tehdyn päätöksen
EKP/2010/22 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan sekä 7
ja 10 artiklan,
Sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksen EKP/2010/22 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
johtokunnan toimivalta päättää akkreditoinneista perus
tuu Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan kes
kuspankin työjärjestyksen 12.1 artiklan toisen kohdan
mukaiseen toimivallan siirtoon.

(2)

Päätöksessä EKP/2010/22 vahvistettua menettelyä, jota
sovelletaan laatuakkreditointia myönnettäessä, uusittaessa
ja laatuakkreditoinnin voimassaoloa pidennettäessä, olisi
muutettava, jotta laatuakkreditointia koskevat hakemuk
set saataisiin käsiteltyä nopeammin, mikä varmistaisi laa
tuakkreditointien oikea-aikaisen myöntämisen, uusimisen
tai pidentämisen, ja jotta Euroopan keskuspankin (EKP)
johtokunnan hallinnollista rasitetta saataisiin vähennettyä.

(4)

Päätöstä EKP/2010/22 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muuttaminen
Korvataan päätöksen EKP/2010/22 2 artiklan 4 kohta seuraa
vasti:
”4)
Johtokunta on toimivaltainen tekemään kaikki valmis
tajan laatuakkreditointia koskevat päätökset; se ottaa päätök
senteossaan huomioon setelikomitean näkemykset ja ilmoit
taa päätöksistään EKP:n neuvostolle. Johtokunta voi päättää
siirtää yhdelle tai useammalle johtokunnan jäsenelle 3 artiklan
4 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 7 artiklan ja 10 artiklan
mukaisen toimivallan myöntää, uusia tai pidentää tällaisia
akkreditointeja.”
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä huhtikuuta 2012.
(3)

Tätä varten johtokunnalle olisi annetta mahdollisuus siir
tää toimivalta tehdä rutiinitapauksia koskevat akkredi
tointipäätökset yhdelle tai useammalle johtokunnan jäse
nelle. Tämä toimivallan edelleensiirto ei kuitenkaan
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