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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 26 aprilie 2012
de modificare a Deciziei BCE/2010/22 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii
de bancnote euro
(BCE/2012/7)
(2012/258/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 128 alineatul (1),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,
având în vedere Decizia BCE/2010/22 din 25 noiembrie 2010
privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de
bancnote euro (1), în special articolul 2 alineatul (4), articolul 7
și articolul 10,
întrucât:
(1)

Competența Comitetului executiv de a decide cu privire
la acreditări în temeiul articolului 2 alineatul (4) din
Decizia BCE/2010/22 este delegată acestuia de către
Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 12.1
al doilea paragraf din Statutul Sistemului European al
Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(2)

Procedura de acordare, reînnoire și prelungire a acreditării
privind calitatea prevăzută în Decizia BCE/2010/22 ar
trebui modificată pentru a permite o examinare mai
rapidă a cererilor de acreditare privind calitatea,
asigurând astfel acordarea, reînnoirea sau prelungirea în
timp util a acreditării, și pentru a reduce sarcina adminis
trativă a Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
(BCE).

(3)

În acest scop, Comitetul executiv ar trebui să poată
subdelega competența de a lua decizii privind acreditările
de rutină unuia sau mai multora dintre membrii acestuia.
Totuși, subdelegarea nu va acoperi competența de a
acorda excepții, respinge cereri de acreditare, suspenda
sau revoca acreditări.

(1) JO L 330, 15.12.2010, p. 14.

(4)

Prin urmare, Decizia BCE/2010/22 ar trebui modificată
în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Articolul 2 alineatul (4) din Decizia BCE/2010/22 se înlocuiește
cu următorul text:
„(4)
Comitetul executiv are competența de a adopta toate
deciziile privind acreditarea producătorilor, cu luarea în
considerare a avizelor Comitetului pentru bancnote, și
informează Consiliul guvernatorilor cu privire la acestea.
Comitetul executiv poate decide să subdelege competențele
de acordare, reînnoire sau prelungire a acestei acreditări, în
conformitate cu articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul
(3), articolul 7 și articolul 10, unuia sau mai multora dintre
membrii acestuia.”
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 aprilie 2012.
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