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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 21. juni 2011
om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler
(ECB/2011/8)
(2011/397/EU)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 16, og

(5)

Med henblik på at foretage en så tæt overvågning som
muligt af de godkendte producenter af eurosedler og
råmaterialer til eurosedlers overholdelse af de miljø-,
sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, er det nødvendigt,
at ECB jævnligt indsamler oplysninger fra disse produ
center om den indvirkning på miljøet, sundheden og
sikkerheden, som deres produktion af eurosedler og
råmaterialer til eurosedler har —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

ud fra følgende betragtninger:
AFDELING I
(1)

(2)

(3)

(4)

I henhold til traktatens artikel 128, stk. 1, og artikel 16 i
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og
Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«)
har Den Europæiske Centralbank (herefter »ECB«) eneret
til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Unionen.
Denne ret omfatter en beføjelse til at træffe foranstalt
ninger til beskyttelse af eurosedlers integritet som beta
lingsmiddel.
I henhold til traktatens artikel 11 er Unionens miljøpo
litik baseret på princippet om miljøintegration, hvorefter
miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og
gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især
med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.
Under hensyntagen til dette princip fremmer Eurosy
stemet god miljøstyring baseret på ISO 14000-serien af
standarder.
Ifølge traktatens artikel 9 skal Unionen ved fastlæggelsen
og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage
hensyn til de krav, der bl.a. er knyttet til beskyttelse af
menneskers sundhed. Under hensyntagen til dette princip
er det af største vigtighed for Eurosystemet at undgå og
minimere enhver sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko,
der måtte være for offentligheden og de arbejdstagere,
som deltager i produktionen af eurosedler eller råmate
rialer til eurosedler. Eurosystemet støtter en god forvalt
ning af sundheds- og sikkerhedsforholdene i overens
stemmelse med politikkerne, som er fastlagt af Det Euro
pæiske Arbejdsmiljøagentur (1) og i OHSAS 18000-serien
af standarder.
Der bør derfor indføres en procedure for miljø-, sund
heds- og sikkerhedsgodkendelse for at sikre, at kun
producenter, som opfylder de miljø-, sundheds- og
sikkerhedsmæssige minimumskrav, godkendes til at
udføre en aktivitet i forbindelse med euroseddelproduk
tion.

(1) Findes på http://osha.europa.eu

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Definitioner
I denne afgørelse gælder følgende definitioner:

a) »national centralbank«: den nationale centralbank i en
medlemsstat, der har euroen som valuta
b) »råmaterialer til eurosedler«: papir, blæk, folie og tråd, som
anvendes til produktion af eurosedler
c) »produktionssted«: det sted, som en producent anvender,
eller ønsker at anvende, til produktion af eurosedler eller
råmaterialer til eurosedler
d) »producent«: en enhed, som deltager, eller ønsker at deltage, i
en aktivitet i forbindelse med euroseddelproduktion
e) »miljøgodkendelse«: den status, som ECB har tildelt en
producent som bekræftelse på, at dennes aktivitet i forbin
delse med produktion af eurosedler er i overensstemmelse
med kravene i Afdeling II, og hvis omfang er beskrevet i
artikel 3
f) »sundheds- og sikkerhedsgodkendelse«: den status, som ECB
har tildelt en producent som bekræftelse på, at dennes akti
vitet i forbindelse med produktion af eurosedler er i over
ensstemmelse med kravene i Afdeling III, og hvis omfang er
beskrevet i artikel 4
g) »godkendt producent«: en producent, som har opnået miljø
godkendelse og sundheds- og sikkerhedsgodkendelse
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h) »certificeringsmyndighed«: en uafhængig certificeringsmyn
dighed, som vurderer producenternes miljø- eller sundhedsog sikkerhedsstyringssystemer og er bemyndiget til at certi
ficere, at en producent opfylder kravene i ISO 14000- eller
OHSAS 18000-serien af standarder
i) »aktivitet i forbindelse med euroseddelproduktion«: produk
tionen af eurosedler eller råmaterialer til eurosedler
j) »ECB-arbejdsdag«: en hverdag, mandag til fredag, dog ikke
officielle ECB-fridage
k) »fremstilling af plader«: produktionen af trykplader til de
offsettryk- og kobbertrykteknologier, der anvendes til
produktionen af eurosedler
l) »individuel produktion«: produktion, som består af flere
sendinger af samme råmaterialer fra de samme leverandører,
hvorved sammensætningen er helt igennem homogen og
ikke indeholder nye stoffer eller de samme stoffer i koncen
trationer, der ligger over de grænseværdier, som ECB har
fastsat separat.
Artikel 2
Generelle principper
1.
En producent må kun udføre en aktivitet i forbindelse
med euroseddelproduktion, hvis ECB har meddelt denne en
miljøgodkendelse og en sundheds- og sikkerhedsgodkendelse
til den pågældende aktivitet.
2.
ECB's krav til miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse
er minimumskrav. Producenterne kan vedtage og gennemføre
strengere miljøstandarder og/eller sundheds- og sikkerhedsstan
darder, men ECB vurderer kun producentens opfyldelse af
kravene, som er fastsat i denne afgørelse.
3.
Direktionen har beføjelse til at træffe alle afgørelser vedrø
rende en producents miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodken
delse, under hensyntagen til Seddelkomiteens synspunkter, og
skal underrette Styrelsesrådet herom.
4.
En godkendt producent må kun udføre en aktivitet i
forbindelse med euroseddelproduktion på produktionssteder,
hvortil denne har opnået: a) en miljøgodkendelse og b) en
sundheds- og sikkerhedsgodkendelse, uanset hvilke andre
godkendelser, der måtte være meddelt i henhold til andre
ECB-retsakter.
5.
Alle omkostninger og hermed forbundne tab, som en
producent måtte pådrage sig i forbindelse med anvendelsen af
denne afgørelse, bæres af producenten.
6.
ECB fastlægger separat de tekniske detaljer i forbindelse
med de krav, som producenterne skal opfylde for at opnå en
miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse.
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Artikel 3
Miljøgodkendelse
1.
Godkendelse på basis af ISO 14000-serien af standarder
om miljøstyringssystemer skal følge den procedure, som er fast
lagt i Afdeling II. En producent må kun udføre en aktivitet i
forbindelse med euroseddelproduktion, hvis ECB har givet
denne en miljøgodkendelse til den pågældende aktivitet.
2.
En producent kan opnå miljøgodkendelse til en aktivitet i
forbindelse med euroseddelproduktion under forudsætning af, at
denne opfylder følgende betingelser:
a) producenten opfylder ISO 14001-standarden på et bestemt
produktionssted for en bestemt aktivitet i forbindelse med
euroseddelproduktion, og en certificeringsmyndighed har
udstedt et certifikat, der bekræfter dette
b) producentens produktionssted, såfremt der er tale om et
trykkeri, er beliggende i en medlemsstat, og
c) producentens produktionssted, såfremt der ikke er tale om et
trykkeri, er beliggende i en medlemsstat eller i en medlems
stat i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).
3.
Direktionen kan, under hensyntagen til Seddelkomiteens
synspunkter, i konkrete tilfælde give dispensation fra kravene til
beliggenhed i artikel 2, litra b) og c). En sådan beslutning
meddeles straks Styrelsesrådet. Direktionen efterkommer
enhver beslutning, som Styrelsesrådet måtte træffe herom.
4.
En miljøgodkendelse gives til en producent for tre år
med forbehold af en beslutning truffet i henhold til artikel
13 eller 14.
5.
Såfremt en miljøgodkendt producent ønsker at udlicitere
produktionen af eurosedler eller råmateriale til eurosedler til et
andet produktionssted eller til tredjemand, herunder producen
tens datterselskaber og associerede virksomheder, kræves forud
gående skriftligt samtykke fra ECB.
Artikel 4
Sundheds- og sikkerhedsgodkendelse
1.
Godkendelse på basis af OHSAS 18001-standarden om
sundheds- og sikkerhedsstyringssystemer skal følge den proce
dure, som er fastlagt i Afdeling III. En producent må kun udføre
en aktivitet i forbindelse med euroseddelproduktion, hvis ECB
har givet denne en sundheds- og sikkerhedsgodkendelse til den
pågældende aktivitet.
2.
En producent kan opnå sundheds- og sikkerhedsgodken
delse til en aktivitet i forbindelse med euroseddelproduktion
under forudsætning af, at denne opfylder følgende betingelser:
a) producenten opfylder OHSAS 18001-standarden på et
bestemt produktionssted for en bestemt aktivitet i forbin
delse med euroseddelproduktion, og en certificeringsmyn
dighed har udstedt et certifikat, der bekræfter dette
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b) producentens produktionssted, såfremt der er tale om et
trykkeri, er beliggende i en medlemsstat, og
c) producentens produktionssted, såfremt der ikke er tale om et
trykkeri, er beliggende i en medlemsstat eller i en medlems
stat i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).
3.
Direktionen kan, under hensyntagen til Seddelkomiteens
synspunkter, i konkrete tilfælde give dispensation fra kravene til
beliggenhed i artikel 2, litra b) og c). En sådan beslutning
meddeles straks Styrelsesrådet. Direktionen efterkommer
enhver beslutning, som Styrelsesrådet måtte træffe herom.
4.
En sundheds- og sikkerhedsgodkendelse gives til en produ
cent for tre år med forbehold af en beslutning truffet i henhold
til artikel 13 eller 14.
5.
Såfremt en sundheds- og sikkerhedsgodkendt producent
ønsker at udlicitere produktionen af eurosedler eller råmateriale
til eurosedler til et andet produktionssted eller til tredjemand,
herunder producentens datterselskaber og associerede virksom
heder, kræves forudgående skriftligt samtykke fra ECB.
AFDELING II
PROCEDURE FOR MILJØGODKENDELSE

Artikel 5
Anmodning om indledning af proceduren
1.
En producent, der ønsker at udføre en aktivitet i forbin
delse med euroseddelproduktion, skal sende en skriftlig anmod
ning til ECB om indledning af miljøgodkendelsesproceduren.
Anmodningen om indledning af proceduren skal uden undta
gelse indeholde:
a) en nærmere angivelse af produktionsstedet og dets belig
genhed
b) en kopi af ISO 14001-certifikatet for det angivne produk
tionssted
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3.
ECB afviser anmodningen om indledning af proceduren og
giver producenten skriftlig meddelelse herom samt om begrun
delsen herfor senest inden for de i stk. 2 angivne frister, i
følgende tilfælde:
a) hvis producenten ikke fremsender oplysningerne i medfør af
stk. 1
b) hvis producenten ikke fremsender de supplerende oplys
ninger, som ECB har anmodet om i henhold til stk. 2
inden for en rimelig tidsfrist, som skal aftales gensidigt
c) hvis producentens miljøgodkendelse er blevet inddraget, og
perioden med forbud mod at ansøge om ny godkendelse,
der er angivet i beslutningen om at inddrage godkendelsen,
ikke er udløbet, eller
d) hvis beliggenheden af produktionsstedet ikke opfylder
kravene i artikel 3, stk. 2, litra b) eller c).
Artikel 6
Miljøgodkendelse
1.
Hvis vurderingen af anmodningen om at indlede proce
duren i henhold til artikel 5, stk. 2, er positiv, giver ECB produ
centen en miljøgodkendelse.
2.
ECB's beslutning om at give producenten en miljøgodken
delse skal indeholde en klar angivelse af:
a) producentens navn
b) det produktionssted, som miljøgodkendelsen gives for, og
dets præcise beliggenhed
c) dato for udløb af miljøgodkendelsen
d) eventuelle særlige vilkår vedrørende punkt b) og c).

c) et sammendrag på engelsk af den seneste årlige kontrolrap
port, som er udstedt af certificeringsmyndigheden

3.
Miljøgodkendelsen gives til producenten for en fornyelig
periode på tre år. Ansøger en miljøgodkendt producent om
fornyelse af miljøgodkendelsen før datoen for dens udløb,
forbliver den pågældende miljøgodkendelse med at være
gyldig, indtil ECB har truffet beslutning i henhold til stk. 1.

d) en årlig rapport på engelsk, som beskriver producentens
interne miljøstyringssystem, under anvendelse af en af ECB
udarbejdet blanket.

4.
Afviser ECB anmodningen om miljøgodkendelse, kan
producenten indlede den i artikel 15 fastlagte prøvelsespro
cedure.

2.
ECB undersøger, om den dokumentation, som produ
centen har fremsendt i sin anmodning om indledning af proce
duren, er fuldstændig. ECB informerer producenten om resul
tatet af denne undersøgelse senest 30 ECB-arbejdsdage fra dato
for modtagelse af anmodningen om indledning af proceduren.
ECB kan forlænge fristen én gang og giver producenten skriftlig
underretning herom. ECB kan under udførelsen af denne under
søgelse anmode producenten om supplerende oplysninger
vedrørende kravene i stk. 1. Hvis ECB anmoder om supplerende
oplysninger, underrettes producenten om resultatet af undersø
gelsen senest 20 ECB-arbejdsdage fra dato for modtagelse af de
supplerende oplysninger.

AFSNIT III
PROCEDURE FOR SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSGODKEN
DELSE

Artikel 7
Anmodning om indledning af proceduren
1.
En producent, der ønsker at udføre en aktivitet i forbin
delse med euroseddelproduktion, skal sende en skriftlig anmod
ning til ECB om indledning af sundheds- og sikkerhedsgodken
delsesproceduren. Anmodningen skal uden undtagelse inde
holde:

5.7.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

a) en nærmere angivelse af produktionsstedet og dets belig
genhed
b) en kopi af OHSAS 18001-certifikatet for det angivne
produktionssted
c) et sammendrag på engelsk af den seneste årlige kontrolrap
port, som er udstedt af certificeringsmyndigheden
d) en årlig rapport på engelsk, som beskriver producentens
interne sundheds- og sikkerhedsstyringssystem, under anven
delse af en af ECB udarbejdet blanket.
2.
ECB undersøger, om den dokumentation, som produ
centen har fremsendt i sin anmodning om indledning af proce
duren, er fuldstændig. ECB informerer producenten om resul
tatet af denne undersøgelse senest 30 ECB-arbejdsdage fra dato
for modtagelse af anmodningen om indledning af proceduren.
ECB kan forlænge fristen én gang og giver producenten skriftlig
underretning herom. ECB kan under udførelsen af denne under
søgelse anmode producenten om supplerende oplysninger
vedrørende kravene i stk. 1. Hvis ECB anmoder om supplerende
oplysninger, underrettes producenten om resultatet af undersø
gelsen senest 20 ECB-arbejdsdage fra dato for modtagelse af de
supplerende oplysninger.
3.
ECB afviser anmodningen om indledning af proceduren og
giver producenten skriftlig meddelelse herom samt om begrun
delsen herfor senest inden for de i stk. 2 angivne frister, i
følgende tilfælde:
a) hvis producenten ikke fremsender oplysningerne i medfør af
stk. 1
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c) dato for udløb af sundheds- og sikkerhedsgodkendelsen
d) eventuelle særlige vilkår vedrørende punkt b) og c).
3.
Sundheds- og sikkerhedsgodkendelsen gives til produ
centen for en fornyelig periode på tre år. Ansøger en sundhedsog sikkerhedsgodkendt producent om fornyelse af sundheds- og
sikkerhedsgodkendelsen før datoen for dens udløb, forbliver den
pågældende sundheds- og sikkerhedsgodkendelse med at være
gyldig, indtil ECB har truffet beslutning i henhold til stk. 1.
4.
Afviser ECB anmodningen om sundheds- og sikkerheds
godkendelse, kan producenten indlede den i artikel 15 fastlagte
prøvelsesprocedure.
AFDELING IV
VEDVARENDE FORPLIGTELSER

Artikel 9
Godkendte producenters vedvarende forpligtelser
1.
En godkendt producent skal skriftligt og uden unødig
forsinkelse informere ECB om følgende:
a) såfremt der indledes en afviklings- eller saneringsprocedure
vedrørende producenten eller en tilsvarende procedure
b) såfremt der udnævnes en likvidator, midlertidig bobestyrer,
administrator eller en tilsvarende person vedrørende produ
centens virksomhed

b) hvis producenten ikke fremsender de supplerende oplys
ninger, som ECB har anmodet om i henhold til stk. 2
inden for en rimelig tidsfrist, som skal aftales gensidigt

c) såfremt den godkendte producent har planer om at anvende
underentreprise eller inddrage tredjemand i en aktivitet i
forbindelse med euroseddelproduktion, for hvilken produ
centen har en miljøgodkendelse og sundheds- og sikkerheds
godkendelse

c) hvis producentens sundheds- og sikkerhedsgodkendelse er
blevet inddraget, og perioden med forbud mod at ansøge
om ny godkendelse, der er angivet i beslutningen om at
inddrage godkendelsen, ikke er udløbet, eller

d) enhver ændring, der måtte opstå, efter at miljøgodkendelsen
og sundheds- og sikkerhedsgodkendelsen er blevet givet, som
berører eller kan berøre opfyldelsen af kravene til miljøgod
kendelse og sundheds- og sikkerhedsgodkendelse

d) hvis beliggenheden af produktionsstedet ikke opfylder
kravene i artikel 4, stk. 2, litra b) eller c).

e) enhver ændring i den godkendte producents bestemmende
indflydelse som følge af ændringer i ejerstrukturen eller af
andre årsager.

Artikel 8
Sundheds- og sikkerhedsgodkendelse
1.
Hvis vurderingen af anmodningen om at indlede proce
duren i henhold til artikel 7, stk. 2, er positiv, giver ECB produ
centen en sundheds- og sikkerhedsgodkendelse.
2.
ECB's beslutning om at give producenten en sundheds- og
sikkerhedsgodkendelse skal indeholde en klar angivelse af:
a) producentens navn
b) det produktionssted, som sundheds- og sikkerhedsgodken
delsen gives for, og dets præcise beliggenhed

2.
En godkendt producent skal fremsende følgende til ECB
for det relevante produktionssted:
a) en kopi af certifikatet for producentens miljøstyringssystem
og sundheds- og sikkerhedsstyringssystem, hver gang det i
artikel 3, stk. 2, litra a) og artikel 4, stk. 2, litra a) omhand
lede certifikat fornyes
b) for hvert kalenderår og senest fire måneder efter årets
udgang sammendragene, oversat til engelsk, af de seneste
miljømæssige og sundheds- og sikkerhedsmæssige eksterne
kontrolrapporter, som de relevante certificeringsmyndigheder
har udstedt
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c) for hvert kalenderår og senest fire måneder efter årets
udgang årlige kontrolrapporter på engelsk, som beskriver
de resultater, som producentens miljøstyringssystem og
sundheds- og sikkerhedsstyringssystem har opnået, under
anvendelse af de i artikel 5, stk. 1, litra d) og artikel 7,
stk. 1, litra d) omhandlede blanketter
d) for hvert kalenderår og senest fire måneder efter årets
udgang generelle oplysninger og miljødata om det årlige
forbrug og den årlige emission, som kan tilskrives aktiviteten
vedrørende euroseddelproduktion, som fastlagt af ECB, i det
af ECB udarbejdede skema vedrørende miljøspørgsmål.
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artikel 19 har en overskridelse af disse grænseværdier, herunder
i de i artikel 9, stk. 3, litra c) omhandlede tilfælde, ingen indfly
delse på producentens sundheds- og sikkerhedsgodkendelse.
2.
ECB har pligt til at føre en liste over laboratorier, som skal
anvendes til analyse af forekomst og koncentration af kemiske
stoffer på den i stk. 1 omhandlede liste. Det fastlægges separat,
hvilke analysemetoder der skal anvendes.
3.
ECB har pligt til at informere de godkendte producenter
om opdateringer af de i stk. 1 og 2 omhandlede lister.
AFDELING V

3.
Er den godkendte producent et trykkeri, har denne også
pligt til:
a) at foretage analyser af de kemiske stoffer, som fremgår af
den i artikel 10, stk. 1, omhandlede liste, som skal foretages
af de laboratorier, der fremgår af den i artikel 10, stk. 2,
omhandlede fortegnelse. Disse analyser skal udføres på
færdige eurosedler i overensstemmelse med standardpro
cedurer, som fastlægges separat mindst én gang for hver
individuelle produktion, og i øvrigt når den godkendte
producent finder det passende for at overvåge, at de
kemiske stoffer overholder de fastsatte grænseværdier. Den
godkendte producent skal indberette resultaterne af hver
enkelt individuelle analyse under anvendelse af den af ECB
udarbejdede blanket til indberetning af analyseresultater
b) for hvert kalenderår og senest fire måneder efter årets
udgang at indberette de resultater, som de laboratorier, der
har foretaget de i punkt a) omhandlede analyser, har opnået,
under anvendelse af den af ECB udarbejdede blanket til
indberetning af resultater
c) at indgå aftaler med leverandører af råmateriale til euro
sedler, som omfatter en forpligtelse for leverandørerne af
råmateriale til eurosedler til at sikre, at alle de kemiske
stoffer, som er indeholdt i råmaterialet til eurosedler,
uanset om det måtte være produceret af sidstnævnte eller
ej, ikke overskrider de i artikel 10, stk. 1, fastsatte grænse
værdier, når de analyseres i de færdige eurosedler i overens
stemmelse med stk. 3, litra a). For at opfylde dette krav skal
den godkendte producent stille al relevant dokumentation til
rådighed for leverandørerne af råmateriale. Leverandørerne af
råmateriale til eurosedler kan anvende de laboratorier, som
er opført i den i artikel 10, stk. 2, nævnte fortegnelse til
deres egne analyser
d) at sikre, at alle pladefremstillende virksomheder, som denne
anvender i underentreprise, har gyldige ISO 14001- og
OHSAS 18001-certifikater for de pågældende produktions
steder.
4.
En godkendt producent har pligt til at fortroligholde de
tekniske detaljer vedrørende de miljømæssige og sundheds- og
sikkerhedsmæssige krav i henhold til artikel 2, stk. 6.
Artikel 10
ECB's vedvarende forpligtelser
1.
ECB skal udarbejde en liste over kemiske stoffer, som skal
analyseres, samt fastsætte deres grænseværdier. Med forbehold af

KONSEKVENSER AF MANGLENDE OVERHOLDELSE

Artikel 11
Manglende overholdelse
I det tilfælde at den godkendte producent ikke overholder
forpligtelserne i henhold til artikel 9, eller hvis oplysningerne,
som fremsendes til ECB i henhold til artikel 9, stk. 2, litra b), c)
og d) og artikel 9, stk. 3, litra a) og b) er ufuldstændige, udgør
dette manglende overholdelse fra producentens side af kravene
til miljøgodkendelse eller sundheds- og sikkerhedsgodkendelse.
Artikel 12
Skriftlige meddelelser
1.
I tilfælde af manglende overholdelse af den i artikel 11
omhandlede art fremsender ECB en skriftlig meddelelse til den
godkendte producent, hvori der fastsættes en tidsfrist for produ
centen til at afhjælpe den manglende overholdelse.
2.
Af den skriftlige meddelelse skal fremgå: a) at ECB træffer
beslutning i henhold til artikel 13, såfremt den manglende over
holdelse ikke er blevet afhjulpet inden for den i stk. 1 omhand
lede tidsfrist, eller b) hvis der forekommer endnu et tilfælde af
manglende overholdelse inden for den i stk. 1 omhandlede
tidsfrist.
Artikel 13
Suspension af miljøgodkendelse eller sundheds- og
sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med nye ordrer
1.
ECB træffer beslutning, såfremt den manglende overhol
delse ikke er blevet afhjulpet, eller hvis der forekommer endnu
et tilfælde af manglende overholdelse inden for den i artikel 12,
stk. 1, omhandlede tidsfrist, men den godkendte producent
fremsætter en rimelig begrundelse for, at denne vil kunne korri
gere den manglende overholdelse:
a) hvori der i samråd med den godkendte producent fastsættes
en tidsfrist for den godkendte producent til at afhjælpe den
manglende overholdelse
b) hvori den godkendte producents godkendelse suspenderes,
hvad angår dennes mulighed for at modtage nye ordrer på
den pågældende aktivitet i forbindelse med produktion af
eurosedler, herunder deltagelse i udbudsrunder vedrørende
en aktivitet i forbindelse med euroseddelproduktion, indtil
udløb af den i punkt a) omhandlede tidsfrist, eller hvis den
manglende overholdelse er blevet afhjulpet inden for denne
tidsfrist, indtil den manglende overholdelse er blevet
afhjulpet.

5.7.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

2.
Fremsætter den godkendte producent ikke en rimelig
begrundelse for, at denne vil kunne korrigere den manglende
overholdelse, som omhandlet i stk. 1, træffer ECB beslutning i
henhold til artikel 14.
Artikel 14
Tilbagekaldelse af miljøgodkendelse eller sundheds- og
sikkerhedsgodkendelse
1.
ECB tilbagekalder en godkendt producents miljøgodken
delse eller sundheds- og sikkerhedsgodkendelse: a) hvis den
godkendte producent ikke er i stand til at korrigere den mang
lende overholdelse inden for den i artikel 13, stk. 1, litra a),
omhandlede tidsfrist, eller b) i henhold til artikel 13, stk. 2.
2.
I beslutningen om inddragelse af godkendelsen angiver
ECB den dato, hvorfra den godkendte producent kan genansøge
om godkendelse.
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center om at fremsende specifikke eller tydeliggørende oplys
ninger i forbindelse med de data, som fremsendes i ECB's miljø
spørgeskema, som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra d). Om
nødvendigt kan ECB anmode om et møde med den godkendte
producent i ECB's lokaler. ECB kan også, med den godkendte
producents tilladelse og i overensstemmelse med alle gældende
sikkerhedskrav for den godkendte producent, aflægge et besøg
på produktionsstedet. Den godkendte producent kan også invi
tere ECB til et besøg på produktionsstedet for at tydeliggøre de
data, som er fremsendt i ECB's miljøspørgeskema.
AFSNIT VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17
ECB's register over godkendelser
1.
ECB skal føre et register over miljøgodkendelser og sund
heds- og sikkerhedsgodkendelser, hvoraf skal fremgå:

Artikel 15
Prøvelsesprocedure
1.

Såfremt ECB har truffet en af følgende beslutninger:

a) en beslutning om at afvise en anmodning om indledning af
en miljøgodkendelsesprocedure eller sundheds- og sikker
hedsgodkendelsesprocedure
b) en beslutning om at afvise at give en miljøgodkendelse eller
sundheds- og sikkerhedsgodkendelse

a) en fortegnelse over producenter, der har opnået miljøgod
kendelse og sundheds- og sikkerhedsgodkendelse samt de
pågældende produktionssteder
b) for hvert produktionssted angive den aktivitet i forbindelse
med euroseddelproduktion, som miljøgodkendelsen og sund
heds- og sikkerhedsgodkendelsen er blevet givet for
c) udløbsdatoen for miljøgodkendelserne og sundheds- og
sikkerhedsgodkendelserne.

c) en beslutning i henhold til artikel 12-14
kan producenten eller den godkendte producent senest 30 ECBarbejdsdage efter meddelelse af en sådan beslutning indgive en
skriftlig anmodning til Styrelsesrådet om prøvelse af beslut
ningen. Producenten eller den godkendte producent skal
begrunde anmodningen og vedlægge alle oplysninger til støtte
herfor.
2.
Hvis producenten eller den godkendte producent udtryk
keligt anmoder herom i sin anmodning om prøvelse og angiver
en begrundelse herfor, kan Styrelsesrådet suspendere anven
delsen af den beslutning, der prøves.
3.
Styrelsesrådet efterprøver beslutningen og meddeler sin
begrundede afgørelse skriftligt til producenten eller den
godkendte producent senest to måneder efter modtagelse af
anmodningen.
4.
Anvendelsen af stk. 1-3 berører ikke rettigheder i henhold
til traktatens artikel 263 og 265.
AFSNIT VI
OVERHOLDELSE AF MILJØKRAV

Artikel 16
Information om godkendte producenters overholdelse af
miljøkravene
For bedre at kunne vurdere de godkendte producenters overhol
delse af miljøkravene kan ECB anmode de godkendte produ

2.
Træffer ECB en beslutning i henhold til artikel 13, regi
streres varigheden af suspensionen.
3.
Træffer ECB en beslutning i henhold til artikel 14, slettes
producentens navn fra registret.
4.
ECB skal gøre en fortegnelse over de godkendte produ
center, som er opført i registret, og opdateringer heraf tilgæn
gelig for de nationale centralbanker og godkendte producenter.
Artikel 18
Årsrapport
1.
ECB skal på grundlag af de oplysninger, som de godkendte
producenter har fremsendt, udarbejde en årlig rapport om den
indvirkning, som aktiviteten vedrørende euroseddelproduktion
måtte have på miljøet og dens effekter på sundheden og sikker
heden.
2.
ECB skal offentliggøre oplysninger om den generelle
indvirkning, som aktiviteten vedrørende euroseddelproduktion
har på miljøet og sundheden og sikkerheden, i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006
af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens
bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse
på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (1).
(1) EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
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Artikel 19
Overgangsbestemmelse
Fra produktionsåret 2016 må de nationale centralbanker ikke godkende trykte eurosedler med kemiske
stoffer, der overskrider de i artikel 10, stk. 1, fastsatte grænseværdier.
Artikel 20
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den gælder for produktion af eurosedler fra år 2013.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. juni 2011.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

5.7.2011

