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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2011. június 21.)
az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
akkreditációról
(EKB/2011/8)
(2011/397/EU)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,

(2)

(3)

(4)

Az eurobankjegyek és eurobankjegy-alapanyagok akkre
ditált gyártóinak környezetvédelmi, valamint egészségügyi
és biztonsági teljesítményének lehető legszorosabb figye
lemmel kísérése érdekében az EKB-nak rendszeresen
adatokat kell begyűjtenie ezektől a gyártóktól eurobank
jegy-, illetve eurobankjegyalapanyag-előállításuk környe
zeti, valamint egészségügyi és biztonsági hatásairól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:
(1)

(5)

A Szerződés 128. cikkének (1) bekezdése és a Központi
Bankok Európai Rendszere (a továbbiakban: KBER)
Alapokmányának 16. cikke úgy rendelkezik, hogy az
Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank („EKB”)
jogosult eurobankjegyek kibocsátásának az engedélyezé
sére. E jog magában foglalja az eurobankjegyek mint
fizetőeszközök sértetlenségének védelmére szolgáló intéz
kedések meghozatalára vonatkozó hatáskört.
Az Unió környezetvédelmi politikája a környezetvédelmi
integrációnak a Szerződés 11. cikkében lefektetett elvén
alapul, amely szerint a környezetvédelmi követelmé
nyeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítá
sára tekintettel – be kell illeszteni az uniós politikák és
tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába. Ezen
elv szem előtt tartásával az eurorendszer támogatja az
ISO 14000 szabványsorozaton alapuló, megfelelő
környezetvédelmi irányítást.
A Szerződés 9. cikke szerint politikái és tevékenységei
meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe
veszi többek között az emberi egészség védelméhez
kapcsolódó követelményeket. Az elvet szem előtt tartva
a lakosság és az eurobankjegyek vagy az eurobankjegyek
alapanyagai előállításában részt vevő munkavállalók
egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok kiiktatása
és legkisebbre szorítása az eurorendszer számára kiemel
kedő fontossággal bír. Az eurorendszer támogatja – az
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (1) szakpolitikáinak és az OHSAS 18000
szabványsorozatnak megfelelően – a megfelelő egészség
ügyi és biztonsági irányítást.
Ezen okokból be kell vezetni környezetvédelmi, valamint
egészségügyi és biztonsági akkreditációs eljárásokat
annak biztosítása végett, hogy az eurobankjegyek előállí
tási tevékenységének végzésére csak olyan gyártók
kaphassanak akkreditációt, amelyek megfelelnek a
környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményeknek.

(1) Elérhető a http://osha.europa.eu címen.

I. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Fogalommeghatározások
E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározá
sokat kell alkalmazni:

a) „NKB”: azon tagállam nemzeti központi bankja, amelynek
pénzneme az euro;
b) „eurobankjegy-alapanyag”: az eurobankjegyek gyártásához
használt papír, tinta, fólia és szál;
c) „gyártási helyszín”: minden olyan helyiség, amelyet a gyártó
eurobankjegyek vagy eurobankjegy-alapanyagok előállítására
használ vagy használni kíván;
d) „gyártó”: minden olyan jogalany, amely eurobankjegy-előállí
tási tevékenységben részt vesz vagy részt kíván venni;
e) „környezetvédelmi akkreditáció”: a 3. cikkben meghatározott
jogállás, amelyet az EKB ad meg valamely gyártónak annak
megerősítésére, hogy az eurobankjegyek előállítása megfelel a
II. szakaszban meghatározott követelményeknek;
f) „egészségügyi és biztonsági akkreditáció”: a 4. cikkben
meghatározott jogállás, amelyet az EKB ad meg valamely
gyártónak annak megerősítésére, hogy az eurobankjegyek
előállítása megfelel a III. szakaszban meghatározott követel
ményeknek;
g) „akkreditált gyártó”: az a gyártó, amely megkapta a környe
zetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditá
ciót;
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h) „tanúsító hatóság”: olyan független tanúsító hatóság, amely
értékeli a gyártó környezetvédelmi, valamint egészségügyi és
biztonsági irányítási rendszereit, és akkreditációval rendel
kezik annak tanúsítására, hogy a gyártó teljesíti az ISO
14000 vagy OHSAS 18000 szabványsorozat követelmé
nyeit;
i) „eurobankjegy-előállítási tevékenység”: eurobankjegyek vagy
bármely eurobankjegy-alapanyag előállítása;
j) „EKB-munkanap”: bármely nap hétfőtől péntekig, kivéve az
EKB munkaszüneti napokat;
k) „nyomólemez-készítés”: nyomólemezek előállítása az euro
bankjegyek előállításához használt offsetnyomtatási és a
metszet-mélynyomtatási technológiákhoz;
l) „egyedi gyártás”: azonos gyártó által azonos alapanyagokból
készített több kötegből álló gyártás, amelynél az összetétel
teljesen homogén, és amelybe nem kerül új anyag, illetve
azonos anyag esetében az EKB által külön meghatározott
határkoncentráció feletti változat.
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szakaszban meghatározott eljárást követi. A gyártó csak akkor
végezhet eurobankjegy-előállítási tevékenységet, ha az EKB ezen
eurobankjegy-előállítási tevékenységre környezetvédelmi akkre
ditációt adott számára.
(2)
A gyártónak akkor adható környezetvédelmi akkreditáció
az eurobankjegy-előállítási tevékenységre, ha teljesíti a követ
kező feltételek mindegyikét:
a) egy bizonyos gyártási helyszínen egy adott eurobankjegyelőállítási tevékenység tekintetében megfelel az ISO 14001
szabványnak, és a tanúsító hatóság erről tanúsítványt állított
ki;
b) amennyiben nyomdáról van szó, annak gyártási helyszíne
valamely tagállamban található;
c) ha nem nyomdáról van szó, annak gyártási helyszíne vala
mely tagállamban vagy az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás valamely tagállamában található.

2. cikk
Általános elvek
(1)
A gyártó csak akkor végezhet eurobankjegy-előállítási
tevékenységet, ha az EKB megadja számára az adott tevékenység
vonatkozásában a környezetvédelmi akkreditációt, valamint az
egészségügyi és biztonsági akkreditációt.
(2)
Az EKB környezetvédelmi, valamint egészségügyi és
biztonsági akkreditációs követelményei jelentik a minimumkö
vetelményeket. A gyártók elfogadhatnak és bevezethetnek szigo
rúbb környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
előírásokat, de az EKB csak az e határozatban megállapított
követelmények gyártó általi teljesítését értékeli.
(3)
Az Igazgatóság rendelkezik hatáskörrel a gyártó környe
zetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációjára
vonatkozó minden határozat – a Bankjegybizottság véleményét
figyelembe véve történő – meghozatalára, és tájékoztatja azokról
a Kormányzótanácsot.
(4)
Az akkreditált gyártó csak azon a gyártási helyszínen
végezhet eurobankjegy-előállítási tevékenységet, amelyre e hatá
rozat alapján a) környezetvédelmi akkreditációt; valamint b)
egészségügyi és biztonsági akkreditációt kapott, a bármely más
EKB jogi aktus szerint adott más akkreditáció sérelme nélkül.
(5)
A gyártó viseli mindazon költségeket és kapcsolódó vesz
teségeket, amelyek e határozat alkalmazásával kapcsolatban a
gyártónál felmerülnek.
(6)
Az EKB külön állapítja meg a gyártók által a környezet
védelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációhoz
teljesítendő követelmények műszaki részleteit.

(3)
Az Igazgatóság a Bankjegybizottság véleményét is figye
lembe véve eseti alapon felmentést adhat az elhelyezkedésre
vonatkozóan a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
követelmény alól. Minden ilyen határozatról haladéktalanul érte
síteni kell a Kormányzótanácsot. Az Igazgatóság a Kormányzó
tanács e kérdésben hozott határozatának megfelelően jár el.
(4)
A gyártó három évre szóló környezetvédelmi akkreditá
ciót kap, a 13. vagy a 14. cikk alapján hozott határozatot
figyelembe véve.
(5)
A környezetvédelmi akkreditációt kapott gyártó az euro
bankjegy- vagy eurobankjegyalapanyag-előállítást az EKB
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más gyártási helyszínnek
vagy harmadik személynek nem szervezheti ki, illetve nem
adhatja át, beleértve a gyártó leányvállalatait és kapcsolt vállal
kozásait is.
4. cikk
Egészségügyi és biztonsági akkreditáció
(1)
Az egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerekről
szóló OHSAS 18001 szabvány alapján történő akkreditáció a
III. szakaszban meghatározott eljárást követi. A gyártó csak
akkor végezhet eurobankjegy-előállítási tevékenységet, ha az
EKB ezen eurobankjegy-előállítási tevékenységre egészségügyi
és biztonsági akkreditációt adott számára.
(2)
A gyártónak akkor adható egészségügyi és biztonsági
akkreditáció az eurobankjegy-előállítási tevékenységre, ha telje
síti a következő feltételek mindegyikét:

3. cikk
Környezetvédelmi akkreditáció
(1)
A környezetvédelmi irányítási rendszerekről szóló ISO
14000 szabványsorozat alapján történő akkreditáció a II.

a) egy bizonyos gyártási helyszínen egy adott eurobankjegyelőállítási tevékenység tekintetében megfelel az OHSAS
18001 szabványnak, és a tanúsító hatóság erről tanúsítványt
állított ki;
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b) amennyiben nyomdáról van szó, annak gyártási helyszíne
valamely tagállamban található;
c) ha nem nyomdáról van szó, annak gyártási helyszíne vala
mely tagállamban vagy az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás valamely tagállamában található.
(3)
Az Igazgatóság a Bankjegybizottság véleményét is figye
lembe véve eseti alapon felmentést adhat az elhelyezkedésre
vonatkozóan a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
követelmény alól. Minden ilyen határozatról haladéktalanul érte
síteni kell a Kormányzótanácsot. Az Igazgatóság a Kormányzó
tanács e kérdésben hozott határozatának megfelelően jár el.
(4)
A gyártó három évre szóló egészségügyi és biztonsági
akkreditációt kap, a 13. vagy a 14. cikk alapján hozott hatá
rozatot figyelembe véve.
(5)
Az egészségügyi és biztonsági akkreditációt kapott gyártó
az eurobankjegy- vagy eurobankjegyalapanyag-előállítást az EKB
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más gyártási helyszínnek
vagy harmadik személynek nem szervezheti ki, illetve nem
adhatja át, beleértve a gyártó leányvállalatait és kapcsolt vállal
kozásait is.
II. SZAKASZ
KÖRNYEZETVÉDELMI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

5. cikk
Az eljárás megindítására vonatkozó kérelem
(1)
Az eurobankjegy-előállítási tevékenységet végezni kívánó
gyártó írásbeli kérelmet intéz az EKB-hoz a környezetvédelmi
akkreditációs eljárás megindítása céljából. Az eljárás megindítá
sára vonatkozó kérelem a következők mindegyikét tartalmazza:
a) a gyártási helyszín és annak elhelyezkedésének meghatá
rozása;
b) az adott helyszínre szóló ISO 14001 tanúsítvány másolata;
c) a tanúsító hatóság által kiadott legutolsó éves ellenőrzési
jelentés angol nyelvű összefoglalója;
d) a belső környezetvédelmi irányítási rendszer angol nyelvű, az
EKB által megadott sablon felhasználásával készült éves telje
sítményjelentése.
(2)
Az EKB ellenőrzi a gyártó által az eljárás megindítására
vonatkozó kérelemben megadott dokumentáció teljességét, és az
eljárás megindítására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számí
tott 30 EKB-munkanapon belül értesíti a gyártót ezen értékelés
eredményéről. Az EKB ezt a határidőt egy alkalommal, a gyár
tónak küldött írásbeli értesítéssel meghosszabbíthatja. Az EKB
az értékelés elvégzése során az (1) bekezdésben felsorolt köve
telményekre vonatkozóan kiegészítő információkat kérhet a
gyártótól. Ha az EKB kiegészítő információkat kér, a gyártót
azok kézhezvételétől számított 20 EKB-munkanapon belül tájé
koztatja az értékelés eredményéről.
(3)
Az EKB elutasítja az eljárás megindítására vonatkozó
kérelmet, és erről a határozatáról – az okok megjelölésével –
írásban, a (2) bekezdésben meghatározott határidőkön belül
értesíti a gyártót, ha:
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a) a gyártó elmulasztja megadni az (1) bekezdés alapján kért
információkat;
b) a gyártó egy kölcsönösen megállapítandó ésszerű határidőn
belül nem adja meg az EKB által a (2) bekezdés alapján kért
kiegészítő információkat;
c) a gyártó környezetvédelmi akkreditációja visszavonásra
került, és a visszavonásról szóló határozatban megadott, az
újbóli kérelmezésre vonatkozó tilalmi időszak még nem telt
el; vagy
d) a gyártási helyszín elhelyezkedése nem felel meg a 3. cikk (2)
bekezdésének b) vagy c) pontjában meghatározott követel
ményeknek.
6. cikk
Környezetvédelmi akkreditáció
(1)
Abban az esetben, ha az EKB az 5. cikk (2) bekezdésének
megfelelően kedvezően értékeli az eljárás megindítása iránti
kérelmet, a gyártó megkapja a környezetvédelmi akkreditációt.
(2)
A gyártó számára a környezetvédelmi akkreditációt
megadó EKB-határozatban egyértelműen szerepelnek a követ
kezők:
a) a gyártó neve;
b) azon gyártási helyszín megnevezése, amelyre a környezetvé
delmi akkreditációt megadták és a helyszín pontos címe;
c) a környezetvédelmi akkreditáció lejáratának időpontja;
d) bármely, a b) és c) pontra vonatkozó egyedi feltétel.
(3)
A gyártó a környezetvédelmi akkreditációt hároméves,
megújítható időtartamra kapja meg. Ha a környezetvédelmi
akkreditációval rendelkező gyártó az akkreditáció lejárata előtt
újból akkreditációt kér, környezetvédelmi akkreditációja mind
addig érvényben marad, amíg az EKB meghozza az (1) bekezdés
szerinti határozatot.
(4)
Ha az EKB elutasítja a környezetvédelmi akkreditáció
iránti kérelmet, a gyártó megindíthatja a 15. cikkben meghatá
rozott felülvizsgálati eljárást.
III. SZAKASZ
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

7. cikk
Az eljárás megindítására vonatkozó kérelem
(1)
Az eurobankjegy-előállítási tevékenységet végezni kívánó
gyártó írásbeli kérelmet intéz az EKB-hoz az egészségügyi és
biztonsági akkreditációs eljárás megindítása céljából. Az eljárás
megindítása iránti kérelem a következők mindegyikét tartal
mazza:
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a) a gyártási helyszín és annak elhelyezkedésének meghatá
rozása;

c) az egészségügyi és biztonsági akkreditáció lejáratának
időpontja;

b) az adott helyszínre szóló OHSAS 18001 tanúsítvány máso
lata;

d) bármely, a b) és c) pontra vonatkozó egyedi feltétel.

c) a tanúsító hatóság által kiadott legutolsó éves ellenőrzési
jelentés angol nyelvű összefoglalója;
d) a belső egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer angol
nyelvű, az EKB által megadott sablon felhasználásával készült
éves teljesítményjelentése.
(2)
Az EKB ellenőrzi a gyártó által az eljárás megindítására
vonatkozó kérelemben megadott dokumentáció teljességét, és az
eljárás megindítására vonatkozó kérelem kézhezvételétől számí
tott 30 EKB-munkanapon belül értesíti a gyártót ezen értékelés
eredményéről. Az EKB ezt a határidőt egy alkalommal, a gyár
tónak küldött írásbeli értesítéssel meghosszabbíthatja. Az EKB
az értékelés elvégzése során az (1) bekezdésben felsorolt köve
telményekre vonatkozóan kiegészítő információkat kérhet a
gyártótól. Ha az EKB kiegészítő információkat kér, a gyártót
azok kézhezvételétől számított 20 EKB-munkanapon belül tájé
koztatja az értékelés eredményéről.

(3)
A gyártó az egészségügyi és biztonsági akkreditációt
hároméves, megújítható időtartamra kapja meg. Ha az egészség
ügyi és biztonsági akkreditációval rendelkező gyártó az akkre
ditáció lejárata előtt újból akkreditációt kér, egészségügyi és
biztonsági akkreditációja mindaddig érvényben marad, amíg az
EKB meghozza az (1) bekezdés szerinti határozatot.
(4)
Ha az EKB elutasítja az egészségügyi és biztonsági akkre
ditáció iránti kérelmet, a gyártó megindíthatja a 15. cikkben
meghatározott felülvizsgálati eljárást.
IV. SZAKASZ
FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉGEK

9. cikk
Az akkreditált gyártók folyamatos kötelezettségei
(1)
Az akkreditált gyártó írásban és indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az EKB-t a következőkről:

(3)
Az EKB elutasítja az eljárás megindítására vonatkozó
kérelmet, és erről a határozatáról – az okok megjelölésével –
írásban, a (2) bekezdésben meghatározott határidőkön belül
értesíti a gyártót, ha:

a) a gyártó vonatkozásában felszámolást célzó bármely eljárás
vagy átszervezés, illetve ezeknek megfelelő más eljárás
megindítása;

a) a gyártó elmulasztja megadni az (1) bekezdés alapján kért
információkat;

b) a felszámoló, csődgondnok, végelszámoló vagy hasonló
funkciójú tisztviselő gyártóhoz történő kinevezése;

b) a gyártó egy kölcsönösen megállapítandó ésszerű határidőn
belül nem adja meg az EKB által a (2) bekezdés alapján kért
kiegészítő információkat;
c) a gyártó egészségügyi és biztonsági akkreditációja visszavo
násra került, és a visszavonásról szóló határozatban
megadott, az újbóli kérelmezésre vonatkozó tilalmi időszak
még nem telt el;
d) a gyártási helyszín elhelyezkedése nem felel meg a 4. cikk (2)
bekezdésének b) vagy c) pontjában meghatározott követel
ményeknek.
8. cikk
Egészségügyi és biztonsági akkreditáció
(1)
Abban az esetben, ha az EKB a 7. cikk (2) bekezdésének
megfelelően kedvezően értékeli az eljárás megindítása iránti
kérelmet, a gyártó megkapja az egészségügyi és biztonsági
akkreditációt.
(2)
A gyártó számára az egészségügyi és biztonsági akkredi
tációt megadó EKB-határozatban egyértelműen szerepelnek a
következők:
a) a gyártó neve;
b) azon gyártási helyszín megnevezése, amelyre az egészségügyi
és biztonsági akkreditációt megadták és a helyszín pontos
címe;

c) azon eurobankjegy-előállítási tevékenységek kiszervezésére
vagy alvállalkozásba adására vonatkozó szándék, amelyre a
gyártó környezetvédelmi, valamint egészségügyi és bizton
sági akkreditációval rendelkezik;
d) a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
akkreditáció megadása után végrehajtott minden olyan
változás, amely érinti vagy érintheti a környezetvédelmi,
valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációra vonat
kozó követelmények teljesítését;
e) az akkreditált gyártó irányításában a tulajdonosi szerkezet
változását követően vagy más okból bekövetkezett minden
változás.
(2)
Az akkreditált gyártónak az érintett gyártási helyszín
tekintetében az EKB számára a következőket kell megadnia:
a) a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
irányítási rendszereire vonatkozó tanúsítvány másolata
minden alkalommal, amikor a 3. cikk (2) bekezdésének a)
pontjában, illetve a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában
említett tanúsítvány megújításra kerül;
b) minden naptári év vonatkozásában és az év végét követő
négy hónapon belül a megfelelő tanúsító hatóság által
kiadott legutolsó éves külső környezetvédelmi, valamint
egészségügyi és biztonsági ellenőrzési jelentés angol nyelvű
összefoglalója;
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c) minden naptári év vonatkozásában és az év végét követő
négy hónapon belül a környezetvédelmi, valamint egészség
ügyi és biztonsági ellenőrzési irányítási rendszerek éves telje
sítményjelentése angol nyelven, az 5. cikk (1) bekezdésének
d) pontjában és a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontjában
említett sablonnak megfelelően;
d) minden naptári év vonatkozásában és az év végét követő
négy hónapon belül általános tájékoztatás és környezeti
adatok az eurobankjegy-előállítási tevékenység következtében
jelentkező éves fogyasztásról és kibocsátásról, az EKB által
megadott EKB környezetvédelmi kérdőívben meghatá
rozottak szerint.

2011.7.5.

pése – ideértve a 9. cikk (3) bekezdésében c) pontjában említett
eseteket is – nincs hatással a gyártó egészségügyi és biztonsági
akkreditációjára.
(2)
Az EKB vezeti azon laboratóriumok listáját, amelyeket
igénybe kell venni az (1) bekezdésben említett listán szereplő
vegyi anyagok jelenlétének és koncentrációjának elemzésére. Az
alkalmazandó elemzési módszerek külön kerülnek meghatá
rozásra.
(3)
Az EKB tájékoztatja az akkreditált gyártókat az (1) és a
(2) bekezdésben említett listák bármiféle frissítéséről.
V. SZAKASZ

(3)
Ha az akkreditált gyártó nyomda, a következő kötelezett
ségek is terhelik:

A MEG NEM FELELÉS KÖVETKEZMÉNYEI

a) elemzés elvégzése a 10. cikk (1) bekezdésében említett listán
szereplő vegyi anyagok tekintetében, a 10. cikk (2) bekezdé
sében említett listán feltüntetett laboratóriumokban. Ezeket
az elemzéseket elkészült eurobankjegyeken kell elvégezni, a
külön megállapított szabványos operatív eljárások szerint,
továbbá minden olyan esetben is, amikor az akkreditált
gyártó helyénvalónak tekinti a vegyianyag-elfogadhatósági
határértékek betartásának ellenőrzését. Az akkreditált gyártó
az EKB által biztosított elemzési jelentés sablon használatával
minden egyedi minta elemzéséről beszámol az EKB-nak;

Meg nem felelés

b) minden egyes naptári év vonatkozásában és az év végét
követő négy hónapon belül jelentéstétel az a) pontban emlí
tett elemzéseket végző laboratóriumok teljesítményéről, az
EKB által biztosított teljesítményjelentési sablon használa
tával;
c) szállítási szerződések megkötése eurobankjegy-alapanyagok
szállítóival, amely szerződésekben szerepelnie kell az euro
bankjegy-alapanyag szállító annak biztosítására vonatkozó
kötelezettségének, hogy az általa gyártott eurobankjegy-alap
anyagokban található egyik vegyi anyag sem lépi túl – az
elkészült eurobankjegyek 3. cikk a) pontja szerinti elemzé
sekor – a 10. cikk (1) bekezdésében említett elfogadhatósági
határértékeket. E követelmény teljesítéséhez az akkreditált
gyártónak át kell adnia az eurobankjegyalapanyag-szállítók
részére az összes vonatkozó dokumentációt. Az eurobank
jegy-alapanyagok szállítói saját elemzési szükségleteik céljaira
használhatják a 10. cikk (2) bekezdésében említett listán
szereplő laboratóriumokat;
d) annak biztosítása, hogy azok a nyomólemezgyártó vállalatok,
amelyekhez munkát szervez ki, rendelkezzenek érvényes ISO
14001 és OHSAS 18001 tanúsítványokkal a megfelelő gyár
tási helyszínre.
(4)
Az akkreditált gyártó a 2. cikk (6) bekezdésében említett
környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági követel
ményekhez kapcsolódó műszaki részleteket bizalmasan kezeli.
10. cikk
Az EKB folyamatos kötelezettségei
(1)
Az EKB állapítja meg az elemzésbe bevonandó vegyi
anyagok listáját és azok elfogadhatósági határértékeit. A
19. cikk sérelme nélkül ezen elfogadhatósági határértékek túllé

11. cikk
Ha az akkreditált gyártó nem felel meg a 9. cikkben megálla
pított kötelezettségek bármelyikének, illetve ha az EKB részére a
9. cikk (2) bekezdésének b), c) és d) pontja és a 9. cikk (3)
bekezdésének a) és b) pontja szerint megadott információk
hiányosak, ez a gyártó környezetvédelmi, valamint egészségügyi
és biztonsági akkreditációs követelményeknek való meg nem
felelésének minősül.
12. cikk
Írásbeli észrevétel
(1)
Az EKB írásbeli észrevételt tesz az akkreditált gyártónak a
11. cikkben említett típusú meg nem felelés esetén, meghatá
rozva a meg nem felelés kijavítására a gyártó számára kitűzött
határidőt.
(2)
Az írásbeli észrevételnek a következőket kell tartalmaznia:
a) ha a meg nem felelés az (1) bekezdésben említett határidőn
belül nem kerül kijavításra; vagy b) ha az (1) bekezdésben emlí
tett határidőn belül a meg nem felelés másodszor is előfordul,
az EKB meghozza a 13. cikk szerinti határozatot.
13. cikk
A környezetvédelmi vagy az egészségügyi és biztonsági
akkreditáció felfüggesztése az új megrendelésekkel
kapcsolatban
(1)
Amennyiben a 12. cikk (1) bekezdésében említett határ
időn belül megállapítást nyer, hogy a meg nem felelést nem
javították ki vagy a meg nem felelés másodszor is előfordult,
azonban a gyártó ésszerű esetet vázol fel arra vonatkozóan,
hogy a meg nem felelés kijavítására képes lesz, az EKB hatá
rozatot hoz, amely:
a) az akkreditált gyártóval konzultálva meghatározza az akkre
ditált gyártónak a meg nem felelés kijavítására tűzött határ
időt;
b) felfüggeszti az akkreditált gyártó teljes biztonsági akkreditá
cióját a szóban forgó eurobankjegy-előállítási tevékenység
tekintetében új megrendelések elfogadása vonatkozásában
(ideértve az eurobankjegy-előállítási tevékenységhez kapcso
lódó pályázati eljárásokon való részvételt) az a) pontban
megadott határidő lejártáig, illetve ha a meg nem felelés e
határidőn belül kijavításra kerül, a meg nem felelés kijavítá
sáig.
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(2)
Ha azonban az akkreditált gyártó nem vázol fel ésszerű
esetet arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdésben említett meg
nem felelés kijavítására képes lesz, az EKB meghozza a 14. cikk
szerinti határozatot.
14. cikk
A környezetvédelmi vagy az egészségügyi és biztonsági
akkreditáció visszavonása
(1)
Az EKB visszavonja az akkreditált gyártó környezetvé
delmi vagy az egészségügyi és biztonsági akkreditációját a) ha
az akkreditált gyártó nem képes a meg nem felelés 13. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában említett kijavítására; vagy b) a
13. cikk (2) bekezdése szerint.
(2)
Az EKB a visszavonásról szóló határozatában megállapítja
azt az időpontot, amelyet követően az akkreditált gyártó ismét
kérheti az akkreditációt.
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pontosítást kérhet az akkreditált gyártótól a 9. cikk (2) bekez
désének d) pontjában említett EKB környezetvédelmi kérdőívben
megadott adatokkal kapcsolatban. Az EKB szükség esetén talál
kozót kérhet az akkreditált gyártótól az EKB helyiségeiben. Az
EKB – az akkreditált gyártó engedélyével és a rá irányadó, összes
hatályos biztonsági követelménnyel összhangban – úgy is hatá
rozhat, hogy helyszíni látogatást tesz. Az akkreditált gyártó is
meghívhatja az EKB-t helyszíni látogatásra az EKB környezetvé
delmi kérdőívben megadott adatok pontosítására.
VII. SZAKASZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk
Az EKB akkreditációs nyilvántartása
(1)
Az EKB nyilvántartást vezet a környezetvédelmi vagy az
egészségügyi és biztonsági akkreditációkról, a következő tarta
lommal:

15. cikk
Felülvizsgálati eljárás
(1)

Ha az EKB:

a) a környezetvédelmi vagy az egészségügyi és biztonsági
akkreditációs eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem
elutasításáról;
b) a környezetvédelmi vagy az egészségügyi és biztonsági
akkreditáció megadásának elutasításáról;

a) a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
akkreditációban részesített gyártók és a megfelelő gyártási
helyszínek listája;
b) minden egyes gyártási helyszín tekintetében az az eurobank
jegy-előállítási tevékenység, amelyre környezetvédelmi, vala
mint egészségügyi és biztonsági akkreditációt adtak;
c) a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági
akkreditáció lejáratának rögzítése.

c) a 12–14. cikk alapján
hoz határozatot, a gyártó vagy az akkreditált gyártó az e hatá
rozatról szóló értesítéstől számított 30 EKB-munkanapon belül
írásbeli kérelmet nyújthat be a határozat felülvizsgálata iránt a
Kormányzótanácshoz. A gyártó vagy az akkreditált gyártó a
kérelemben megindokolja kérését, és megadja az azt alátá
masztó valamennyi információt.
(2)
Ha a gyártó vagy az akkreditált gyártó a felülvizsgálat
iránti kérelemben azt kifejezetten kéri és megindokolja, a
Kormányzótanács felfüggesztheti a felülvizsgálandó határozat
alkalmazását.
(3)
A Kormányzótanács felülvizsgálja a határozatot, és az
indoklással ellátott határozatát írásban közli a gyártóval vagy
az akkreditált gyártóval a kérelem kézhezvételétől számított
két hónapon belül.
(4)
Az (1)–(3) bekezdés alkalmazása nem érinti a Szerződés
263. cikke és 265. cikke szerinti jogokat.
VI. SZAKASZ
KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY

16. cikk
Tájékoztatás az akkreditált gyártó környezetvédelmi
teljesítményéről
Az akkreditált gyártó környezetvédelmi teljesítményének megfe
lelőbb értékelése érdekében az EKB külön információkat vagy

(2)
Ha az EKB a 13. cikk szerinti határozatot hoz, rögzítenie
kell a felfüggesztés időtartamát.
(3)
Ha az EKB a 14. cikk szerinti határozatot hoz, a gyártó
nevét törli a nyilvántartásból.
(4)
Az EKB az NKB-k és az akkreditált gyártók számára
hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásban szereplő valamennyi
akkreditált gyártó listáját és annak minden frissítését.
18. cikk
Éves jelentés
(1)
Az EKB az akkreditált gyártók által megadott információk
alapján éves jelentést állít össze az eurobankjegy-előállítási tevé
kenység környezeti hatásáról, valamint annak egészségre és
biztonságra gyakorolt hatásáról.
(2)
Az EKB a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról
szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intéz
ményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szep
tember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende
letnek (1) megfelelően tájékoztatja a nyilvánosságot az euro
bankjegy-előállítási tevékenység általános környezeti, egészség
ügyi és biztonsági hatásairól.
(1) HL L 264., 2006.9.25., 13. o.
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19. cikk
Átmeneti rendelkezés
Az eurobankjegyek 2016-tól történő előállításától kezdődően az EKB nem validál olyan kinyomtatott
eurobankjegyet, amelynek vegyianyag-tartalma meghaladja a 10. cikk (1) bekezdésében említett elfogadha
tósági határértékeket.
20. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
A határozat az eurobankjegyek 2013-tól történő előállítására vonatkozik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. június 21-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET

2011.7.5.

