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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 26 april 2012
om ändring av beslut ECB/2010/22 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av
eurosedlar
(ECB/2012/7)
(2012/258/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 128.1,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16,
med beaktande av beslut ECB/2010/22 av den 25 november
2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av
eurosedlar (1), särskilt artiklarna 2.4, 7 och 10, och
av följande skäl:
(1)

Direktionen har erhållit sin behörighet att fatta beslut om
ackrediteringar enligt artikel 2.4 i beslut ECB/2010/22
enligt delegation från ECB-rådet i enlighet med arti
kel 12.1 punkt 2 i stadgan för Europeiska centralbanks
systemet och Europeiska centralbanken.

(2)

Förfarandet för att bevilja, förnya och förlänga kvalitets
ackreditering enligt beslut ECB/2010/22 bör ändras så att
en begäran om kvalitetsackreditering kan behandlas snab
bare, för att på så sätt säkerställa att man tidsnära kan
bevilja, förnya och förlänga ackrediteringar samt minska
det administrativa arbetet för Europeiska centralbankens
direktion.

(3)

För detta ändamål bör direktionen ges möjlighet att i sin
tur delegera behörigheten att fatta beslut i rutinartade
ackrediteringsärenden till en eller flera av direktionsleda
möterna. Denna underdelegering kommer dock inte att
omfatta behörigheten att bevilja undantag, avslå en an
sökan om ackreditering, tillfälligt upphäva eller återkalla
ackrediteringar.

(1) EUT L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)

Beslut ECB/2010/22 bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring
Artikel 2.4 i beslut ECB/2010/22 ska ersättas med följande:
”4.
Med beaktande av sedelkommitténs synpunkter får di
rektionen fatta alla beslut som rör en tillverkares kvalitets
ackreditering och direktionen ska informera ECB-rådet om
sina beslut. Direktionen får fatta beslut om att underdelegera
sin behörighet att bevilja, förnya eller förlänga sådan ackre
ditering enligt artiklarna 3.4, 4.3, 7 och 10 till en eller flera
direktionsledamöter.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentlig
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 april 2012.
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