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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 26 april 2012
houdende wijziging van Besluit ECB/2010/22 inzake de kwaliteitsaccreditatieprocedure voor
producenten van eurobankbiljetten
(ECB/2012/7)
(2012/258/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid artikel 128, lid 1,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 16,
Gezien Besluit ECB/2010/22 van 25 november 2010 inzake de
kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobank
biljetten (1), en inzonderheid artikel 2, lid 4 en artikelen 7
en 10,
Overwegende:
(1)

De bevoegdheid van de directie om uit hoofde van ar
tikel 2, lid 4 van Besluit ECB/2010/22 inzake accredita
ties besluiten te nemen, is door de Raad van bestuur
overeenkomstig artikel 12.1, tweede alinea van de statu
ten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank aan de directie gedelegeerd.

(2)

De procedure voor de verlening, vernieuwing en verlen
ging van de kwaliteitsaccreditatie, zoals bepaald in Besluit
ECB/2010/22 dient te worden gewijzigd om de kwali
teitsaccreditatieverzoeken sneller te kunnen verwerken,
waardoor de tijdige verlening, vernieuwing en verlenging
van de accreditatie wordt verzekerd, en tevens om de
administratieve lasten voor de directie van de Europese
Centrale Bank (ECB) te verlichten.

(3)

Te dien einde dient de directie de met routineaccreditatie
verband houdende beslissingsbevoegdheid te kunnen sub
delegeren aan een of meer van haar leden. De subdele
gatie zal evenwel niet de bevoegdheid betreffen inzake de
verlening van vrijstellingen, de afwijzing van accreditatie
verzoeken, de schorsing of intrekking van accreditaties.

(1) PB L 330 van 15.12.2010, blz. 14.

(4)

Besluit ECB/2010/22 dient derhalve dienovereenkomstig
te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Artikel 2, lid 4 van Besluit ECB/2010/22 wordt als volgt ver
vangen:
„4.
De directie neemt alle besluiten met betrekking tot de
kwaliteitsaccreditatie van een producent, rekening houdend
met het standpunt van het Comité Bankbiljetten, en stelt de
Raad van bestuur daarvan in kennis. De directie kan besluiten
de bevoegdheden tot verlening, vernieuwing of verlenging
van die accreditatie overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4,
lid 3 en artikelen 7en 10 te subdelegeren aan een of meer
van haar leden.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de publicatie
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 april 2012.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

