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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 26. aprila 2012
o spremembi Sklepa ECB/2010/22 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na
področju kakovosti
(ECB/2012/7)
(2012/258/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 128(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,
ob upoštevanju Sklepa ECB/2010/22 z dne 25. novembra 2010
o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na
področju kakovosti (1) ter zlasti člena 2(4) in členov 7 in 10
Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvršilni odbor je pristojen za odločanje o akreditacijah
po členu 2(4) Sklepa ECB/2010/22 na podlagi poobla
stila, ki ga je nanj prenesel Svet ECB v skladu z drugim
odstavkom člena 12.1 Statuta Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke.

(2)

Postopek za podelitev, obnovitev in podaljšanje akredita
cije
na
področju
kakovosti,
določen
v
Sklepu ECB/2010/22, bi bilo treba spremeniti, da bo
mogoče prošnje za akreditacijo na področju kakovosti
hitreje obravnavati in s tem zagotoviti, da se akreditacija
pravočasno podeli, obnovi ali podaljša, ter da se zmanjša
administrativno breme Izvršilnega odbora Evropske
centralne banke (ECB).

(3)

V ta namen bi bilo treba Izvršilnemu odboru omogočiti,
da prenese pristojnost za sprejemanje odločitev o rutin
skih akreditacijah na enega ali več svojih članov. Ne bo
pa mogoče prenesti pristojnosti za odobritev izjem, zavr
nitev prošenj za akreditacijo in začasni odvzem ali preklic
akreditacij.

(1) UL L 330, 15.12.2010, str. 14.

(4)

Sklep ECB/2010/22 bi bilo zato treba ustrezno spreme
niti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sprememba
Člen 2(4) Sklepa ECB/2010/22 se nadomesti z naslednjim:
„4.
Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odlo
čitev v zvezi z izdelovalčevo akreditacijo na področju kako
vosti ob upoštevanju stališč Odbora za bankovce in mora o
njih obvestiti Svet ECB. Izvršilni odbor lahko odloči, da
pooblastilo za odobritev, obnovitev ali podaljšanje takšne
akreditacije iz člena 3(4), člena 4(3) ter členov 7 in 10
prenese na enega ali več svojih članov.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 26. aprila 2012
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