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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. április 26.)
az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról szóló EKB/2010/22 határozat módosításáról
(EKB/2012/7)
(2012/258/EU)
AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,
tekintettel az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditáció
járól szóló, 2010. november 25-i EKB/2010/22 határozatra (1)
és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére, 7. és 10. cikkére,
mivel:
(1)

A Kormányzótanács a Központi Bankok Európai Rend
szere és az Európai Központi Bank Alapokmánya
12.1. cikkének második bekezdése szerint az Igazgató
ságra ruházta át az EKB/2010/22 határozat 2. cikkének
(4) bekezdése szerinti akkreditációkra vonatkozó döntési
hatáskört.

(2)

A minőségi akkreditáció megadására, megújítására és
meghosszabbítására az EKB/2010/22 határozatban
megállapított eljárást módosítani kell a minőségi akkredi
tációs kérelmek gyorsabb megadásának, megújításának
vagy meghosszabbításának lehetővé tétele, továbbá az
Európai Központi Bank („EKB”) Igazgatóságára nehezedő
igazgatási teher enyhítése érdekében.

(3)

Ennek érdekében lehetővé kell tenni az Igazgatóság
számára, hogy a rutinszerű akkreditációval kapcsolatos
döntések meghozatalának hatáskörét egy vagy több
tagjára ruházza át. A további hatáskör-átruházás azonban
nem terjed ki a mentességek megadására, akkreditációs
kérelmek elutasítására, és akkreditációk felfüggesztésére
és visszavonására.

(1) HL L 330., 2010.12.15, 14. o.

(4)

Az EKB/2010/22 határozatot ezért megfelelően módosí
tani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2010/22 határozat 2. cikkének (4) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„(4)
Az Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel a gyártó minő
ségi akkreditációjára vonatkozó minden határozat meghoza
talára, figyelembe véve a Bankjegybizottság véleményét, és
tájékoztatja azokról a Kormányzótanácsot. Az Igazgatóság
dönthet az ilyen akkreditáció 3. cikk (4) bekezdése, 4. cikk
(3) bekezdése, 7. és 10. cikk szerinti megadására és meghosz
szabbítására vonatkozó hatáskörnek egy vagy több tagjára
történő átruházásáról.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. április 26-án.

az EKB elnöke
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