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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/22 w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do
producentów banknotów euro
(EBC/2012/7)
(2012/258/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(4)

Należy odpowiednio
EBC/2010/22,

zmienić

brzmienie

decyzji

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności art. 128 ust. 1,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
artykuł 16,
uwzględniając decyzję EBC/2010/22 z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie
do producentów banknotów euro (1), w szczególności art. 2 ust.
4, art. 7 i art. 10,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Uprawnienie Zarządu do podejmowania decyzji
w sprawie akredytacji zgodnie z art. 2 ust. 4 decyzji
EBC/2010/22 zostało mu przekazane przez Radę
Prezesów w trybie art. 12 ust. 1 akapit drugi Statutu
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europej
skiego Banku Centralnego.

(2)

Procedurę udzielania, odnawiania i przedłużania akredy
tacji jakości, określoną w decyzji EBC/2010/22, należy
zmienić w sposób umożliwiający szybsze przetwarzanie
wniosków o udzielenie akredytacji jakości, tym samym
zapewniając terminowe udzielanie, odnawianie i przedłu
żanie akredytacji, oraz zmniejszający obciążenie admi
nistracyjne Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
(EBC).

(3)

W tym celu należy umożliwić Zarządowi dalsze przeka
zanie uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących
standardowych akredytacji jednemu lub większej liczbie
członków Zarządu. Takie dalsze przekazanie uprawnień
nie obejmuje jednakże kompetencji do udzielania wyłą
czeń, odrzucania wniosków o wszczęcie procedury akre
dytacji oraz zawieszania i uchylania akredytacji.

(1) Dz.U. L 330 z 15.12.2010, s. 14.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiana
Art. 2 ust. 4 decyzji EBC/2010/22 otrzymuje brzmienie:

„4.
Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące akredy
tacji jakości producentów, uwzględniając opinię Komitetu ds.
Banknotów, i informuje o nich Radę Prezesów. Zarząd może
przekazać uprawnienie do udzielania, odnawiania lub prze
dłużania akredytacji jakości zgodnie z art. 3 ust. 4, art. 4 ust.
3, art. 7 i art. 10 jednemu lub większej liczbie członków
Zarządu.”.

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 26 kwietnia
2012 r.
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