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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy przy produkcji banknotów euro
(EBC/2011/8)
(2011/397/UE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 128 ust. 1,
uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
art. 16,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu
Europejskiego
Systemu
Banków
Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej
„Statutem ESBC”) Europejski Bank Centralny (EBC) ma
wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów
euro w Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podej
mowania działań mających na celu ochronę wiarygod
ności banknotów euro jako środka płatniczego.
Polityka Unii dotycząca ochrony środowiska opiera się na
zasadzie spójności w zakresie ochrony środowiska,
o której mowa w art. 11 Traktatu, zgodne z którą
przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii,
w szczególności w celu wspierania zrównoważonego
rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony
środowiska. W związku z tą zasadą Eurosystem promuje
właściwe zarządzanie ochroną środowiska oparte na
wymogach norm serii ISO 14000.
Zgodnie z art. 9 Traktatu przy określaniu i realizacji
swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi
związane między innymi z ochroną zdrowia ludzkiego.
W związku z tym fundamentalne znaczenie dla Eurosys
temu ma unikanie i ograniczanie wszelkich ryzyk zwią
zanych ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem publicznym
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
zaangażowanych w produkcję banknotów euro lub
surowców służących do ich produkcji. Eurosystem
popiera
właściwe
zarządzanie
bezpieczeństwem
i higieną pracy zgodne z praktykami Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (1) oraz wymogami
norm OHSAS 18000.
W związku z powyższym należy wprowadzić procedury
akredytacyjne dotyczące ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby akredytację do
produkcji banknotów euro posiadali wyłącznie produ
cenci, którzy spełniają minimalne wymagania dotyczące
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
W celu możliwie najściślejszego nadzorowania działań
akredytowanych producentów banknotów euro oraz

(1) Dostępne na stronie http://osha.europa.eu.

surowców, z których produkowane są te banknoty,
w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy konieczne jest regularne gromadzenie
przez EBC danych od tych producentów dotyczących
wpływu prowadzonej przez nich produkcji banknotów
euro i surowców, z których produkowane są te
banknoty, na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę
pracy,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Definicje
Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

a) „KBC” – krajowe banki centralne państw członkowskich,
których walutą jest euro;
b) „surowce do produkcji banknotów euro” – papier, farbę
drukarską, folię i paski zabezpieczające wykorzystywane do
produkcji banknotów euro;
c) „zakład produkcyjny” – dowolne miejsce, które producent
wykorzystuje albo zamierza wykorzystywać do prowadzenia
działalności w zakresie produkcji banknotów euro lub
surowców do produkcji tych banknotów;
d) „producent” – dowolny podmiot, który prowadzi albo
zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji
banknotów euro;
e) „akredytacja w zakresie ochrony środowiska” – status,
którego zakres określa art. 3, przyznany przez EBC produ
centowi na potwierdzenie, że jego działalność w zakresie
produkcji banknotów euro spełnia wymogi ustanowione
w dziale II;
f) „akredytacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” –
status, którego zakres określa art. 4, przyznany przez EBC
producentowi na potwierdzenie, że jego działalność
w zakresie produkcji banknotów euro spełnia wymogi usta
nowione w dziale III;
g) „akredytowany producent” – producent, który uzyskał akre
dytację w zakresie ochrony środowiska oraz akredytację
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
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h) „organ certyfikacyjny” – niezależny organ certyfikacyjny
oceniający stosowane przez producentów systemy zarzą
dzania ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem
i higieną pracy, uprawniony do poświadczania spełniania
przez producenta wymogów norm serii ISO 14000 lub
OHSAS 18000;
i) „działalność w zakresie produkcji banknotów euro” –
produkcję banknotów euro lub dowolnych surowców do
ich produkcji;
j) „dzień roboczy EBC” – dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy w EBC;
k) „produkcja płyt do druku” – produkcja płyt do druku na
potrzeby druku offsetowego lub druku wklęsłego, wykorzy
stywanych do produkcji banknotów euro;
l) „jednostka produkcji” – produkcję, na którą składa się kilka
partii, do wytworzenia których wykorzystano te same
surowce pochodzące od tych samych dostawców,
w związku z czym skład jest homogeniczny i nie zawiera
nowych substancji lub tych samych substancji przekraczają
cych określone odrębnie przez EBC odchylenia od limitu
stężenia.
Artykuł 2
Zasady ogólne
1.
Producent może prowadzić działalność w zakresie
produkcji banknotów euro wyłącznie po przyznaniu mu
przez EBC w odniesieniu do tej działalności akredytacji
w zakresie ochrony środowiska oraz akredytacji w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
Wymogi EBC dotyczące akredytacji w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy trak
tować jako wymogi minimalne. Producenci mogą przyjąć
i wdrożyć bardziej surowe normy dotyczące ochrony środo
wiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy, EBC ocenia jednak
wyłącznie spełnianie wymogów zawartych w niniejszej decyzji.
3.
Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące akredytacji
producentów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeń
stwa i higieny pracy, uwzględniając opinię Komitetu ds.
Banknotów, i informuje o nich Radę Prezesów.
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Artykuł 3
Akredytacja w zakresie ochrony środowiska
1.
Akredytacja na podstawie wymogów norm serii ISO
14000 dotyczących zarządzania ochroną środowiska następuje
zgodnie z procedurą zawartą w dziale II. Producent może
prowadzić działalność w zakresie produkcji banknotów euro
wyłącznie po otrzymaniu w odniesieniu do takiej działalności
akredytacji w zakresie ochrony środowiska.
2.
Producentowi przyznaje się akredytację w zakresie
ochrony środowiska w odniesieniu do działalności dotyczącej
produkcji banknotów euro, jeżeli spełnia łącznie następujące
warunki:
a) przestrzega normy ISO 14001 w danym zakładzie produk
cyjnym w odniesieniu do danego rodzaju działalności
w zakresie produkcji banknotów euro, na poświadczenie
czego organ certyfikacyjny wydał certyfikat;
b) w odniesieniu do zakładów drukarskich – jego zakład
produkcyjny znajduje się w państwie członkowskim;
c) w odniesieniu do podmiotów innych niż zakłady drukarskie
– jego zakład produkcyjny znajduje się w państwie człon
kowskim lub w państwie członkowskim Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
3.
W indywidualnych przypadkach Zarząd, uwzględniając
opinię Komitetu ds. Banknotów, może wyłączyć stosowanie
wymogów dotyczących lokalizacji określonych w art. 2 lit. b)
i c). O decyzji wyłączającej stosowanie wymogów dotyczących
lokalizacji Zarząd niezwłocznie informuje Radę Prezesów.
Decyzja Rady Prezesów w tym zakresie jest dla Zarządu
wiążąca.
4.
Z zastrzeżeniem decyzji podejmowanych w trybie art. 13
lub 14 akredytację w zakresie ochrony środowiska przyznaje się
producentowi na okres trzech lat.
5.
Do zlecenia przez producenta akredytowanego w zakresie
ochrony środowiska produkcji banknotów euro lub surowców
do ich produkcji innemu zakładowi produkcyjnemu lub
podmiotowi trzeciemu, w tym spółkom zależnym
i powiązanym producenta, wymagana jest uprzednia pisemna
zgoda EBC.
Artykuł 4
Akredytacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4.
Akredytowany producent może prowadzić działalność
w zakresie produkcji banknotów euro wyłącznie w zakładach
produkcyjnych, w odniesieniu do których otrzymał: a) akredy
tację w zakresie ochrony środowiska; oraz b) akredytację
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na
inne akredytacje przyznane na podstawie innych aktów praw
nych EBC.

1.
Akredytacja na podstawie norm OHSAS 18001 dotyczą
cych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
następuje zgodnie z procedurą zawartą w dziale III. Producent
może prowadzić działalność w zakresie produkcji banknotów
euro wyłącznie po otrzymaniu w odniesieniu do takiej działal
ności akredytacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.
Wszelkie koszty i związane z nimi straty ponoszone przez
producenta w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji obcią
żają producenta.

2.
Producentowi przyznaje się akredytację w zakresie bezpie
czeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro, jeżeli
spełnia on łącznie następujące warunki:

6.
EBC określa w odrębnym akcie szczegóły techniczne
wymogów, których spełnienie przez producentów jest
niezbędne w celu uzyskania akredytacji w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

a) przestrzega norm OHSAS 18001 w danym zakładzie
produkcyjnym dotyczących danego rodzaju działalności
w zakresie produkcji banknotów euro, na poświadczenie
czego organ certyfikacyjny wydał certyfikat;
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b) w odniesieniu do zakładów drukarskich – jego zakład
produkcyjny znajduje się w państwie członkowskim;
c) w odniesieniu do podmiotów innych niż zakłady drukarskie
– jego zakład produkcyjny znajduje się w państwie człon
kowskim lub w państwie członkowskim Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
3.
W indywidualnych przypadkach Zarząd, uwzględniając
opinię Komitetu ds. Banknotów, może wyłączyć stosowanie
wymogów dotyczących lokalizacji określonych w art. 2 lit. b)
i c). O decyzji wyłączającej stosowanie wymogów dotyczących
lokalizacji Zarząd niezwłocznie informuje Radę Prezesów.
Decyzja Rady Prezesów w tym zakresie jest dla Zarządu
wiążąca.
4.
Z zastrzeżeniem decyzji podejmowanych w trybie art. 13
lub 14 akredytację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
przyznaje się producentowi na okres trzech lat.
5.
Do zlecenia przez producenta akredytowanego w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy produkcji banknotów euro lub
surowców do ich produkcji innemu zakładowi produkcyjnemu
lub podmiotowi trzeciemu, w tym spółkom zależnym
i powiązanym producenta, wymagana jest uprzednia pisemna
zgoda EBC.
DZIAŁ II
PROCEDURA

AKREDYTACJI W ZAKRESIE
ŚRODOWISKA

OCHRONY

Artykuł 5
Wniosek o wszczęcie procedury
1.
Producent, który zamierza prowadzić działalność
w zakresie produkcji banknotów euro, składa do EBC pisemny
wniosek o wszczęcie procedury akredytacji w zakresie ochrony
środowiska. Wniosek ten obejmuje:
a) specyfikację zakładu produkcyjnego i jego lokalizacji;
b) kopię certyfikatu ISO 14001 wydanego dla tego zakładu;
c) przygotowane w języku angielskim streszczenie wydanego
przez uprawniony do tego organ ostatniego raportu
z rocznego badania sprawozdania finansowego;
d) przygotowany w języku angielskim z wykorzystaniem wzoru
dostarczonego przez EBC raport roczny opisujący działal
ność wewnętrznego systemu zarządzania ochroną środo
wiska.
2.
EBC dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentacji
dostarczonej przez producentów w ramach wniosku
o wszczęcie procedury. EBC informuje producenta o wyniku
tej oceny w ciągu 30 dni roboczych EBC od daty otrzymania
wniosku o wszczęcie procedury. EBC może jednokrotnie prze
dłużyć ten termin, informując o tym producenta na piśmie.
Dokonując wspomnianej oceny, EBC może zażądać od produ
centa dodatkowych informacji dotyczących wymogów wymie
nionych w ust. 1. W przypadku zażądania dodatkowych infor
macji EBC zawiadamia producenta o wyniku oceny w terminie
20 dni roboczych EBC od dnia otrzymania tych informacji.
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3.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych
okoliczności EBC odrzuca wniosek o wszczęcie procedury
i informuje o tym producenta na piśmie wraz z
uzasadnieniem w terminie, o którym mowa w ust. 2:
a) producent nie przedstawił informacji wymaganych zgodnie
z ust. 1;
b) w rozsądnym terminie uzgodnionym przez obydwie strony
producent nie przedstawił informacji dodatkowych, przed
stawienia których EBC zażądał zgodnie z ust. 2;
c) akredytacja producenta w zakresie ochrony środowiska
została uchylona i nie upłynął jeszcze zawarty w decyzji
o uchyleniu akredytacji okres zakazu powtórnego ubiegania
się o akredytację;
d) lokalizacja zakładu produkcyjnego nie spełnia wymogów
określonych w art. 3 ust. 2 lit. b) lub c).
Artykuł 6
Akredytacja w zakresie ochrony środowiska
1.
W przypadku pozytywnej oceny przez EBC wniosku
o wszczęcie procedury zgodnie z art. 5 ust. 2, producentowi
przyznaje się akredytację w zakresie ochrony środowiska.
2.
Decyzja EBC o przyznaniu producentowi akredytacji
w zakresie ochrony środowiska w sposób jednoznaczny określa:
a) nazwę producenta;
b) zakład produkcyjny, w odniesieniu do którego akredytacja
została przyznana, wraz z jego dokładnym adresem;
c) datę wygaśnięcia akredytacji;
d) ewentualne warunki szczegółowe dotyczące lit. b) i c).
3.
Akredytacja w zakresie ochrony środowiska udzielana jest
producentowi na okres trzech lat, z możliwością jej ponownego
udzielenia. Jeżeli akredytowany w zakresie ochrony środowiska
producent złożył ponowny wniosek o udzielenie akredytacji
w zakresie ochrony środowiska przed terminem jej wygaśnięcia,
jego akredytacja w zakresie ochrony środowiska zachowuje
ważność do momentu podjęcia przez EBC decyzji w trybie
ust. 1.
4.
W przypadku odrzucenia wniosku o wszczęcie procedury
akredytacji w zakresie ochrony środowiska producent ma prawo
wszczęcia procedury odwoławczej, o której mowa w art. 15.
DZIAŁ III
PROCEDURA AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Artykuł 7
Wniosek o wszczęcie procedury
1.
Producent, który zamierza prowadzić działalność
w zakresie produkcji banknotów euro, składa do EBC pisemny
wniosek o wszczęcie procedury akredytacji w zakresie bezpie
czeństwa i higieny pracy. Wniosek ten obejmuje:
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a) specyfikację zakładu produkcyjnego i jego lokalizacji;

d) ewentualne warunki szczegółowe dotyczące lit. b) i c).

b) kopię certyfikatu ISO 18001 wydanego dla tego zakładu;

3.
Akredytacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
udzielana jest producentowi na okres trzech lat, z
możliwością jej ponownego udzielenia. Jeżeli akredytowany w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy producent złożył
ponowny wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie bezpie
czeństwa i higieny pracy przed terminem jej wygaśnięcia, jego
akredytacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zacho
wuje ważność do momentu podjęcia przez EBC decyzji w trybie
ust. 1.

c) przygotowane w języku angielskim streszczenie wydanego
przez uprawniony do tego organ ostatniego raportu
z rocznego badania sprawozdania finansowego;
d) przygotowany w języku angielskim z wykorzystaniem wzoru
dostarczonego przez EBC raport roczny opisujący działal
ność wewnętrznego systemu zarządzania ochroną środo
wiska.
2.
EBC dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentacji
dostarczonej przez producentów w ramach wniosku
o wszczęcie procedury. EBC informuje producenta o wyniku
tej oceny w ciągu 30 dni roboczych EBC od daty otrzymania
wniosku o wszczęcie procedury. EBC może jednokrotnie prze
dłużyć ten termin, informując o tym producenta na piśmie.
Dokonując wspomnianej oceny, EBC może zażądać od produ
centa dodatkowych informacji dotyczących wymogów określo
nych w ust. 1. W przypadku zażądania dodatkowych informacji
EBC zawiadamia producenta o wyniku oceny w terminie 20 dni
roboczych EBC od dnia otrzymania tych informacji.
3.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych
okoliczności EBC odrzuca wniosek o wszczęcie procedury
i informuje o tym producenta na piśmie wraz
z uzasadnieniem w terminie, o którym mowa w ust. 2:
a) producent nie przedstawił informacji wymaganych zgodnie
z ust. 1;
b) w rozsądnym terminie uzgodnionym przez obydwie strony
producent nie przedstawił informacji dodatkowych, przed
stawienia których EBC zażądał zgodnie z ust. 2;
c) akredytacja producenta w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy została uchylona i nie upłynął jeszcze zawarty
w decyzji o cofnięciu akredytacji okres zakazu powtórnego
ubiegania się o akredytację;
d) lokalizacja zakładu produkcyjnego nie spełnia wymogów
określonych w art. 4 ust. 2 lit. b) lub c).
Artykuł 8
Akredytacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4.
W przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie akredytacji
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy producent ma prawo
wszczęcia procedury odwoławczej, o której mowa w art. 15.
DZIAŁ IV
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI

Artykuł 9
Obowiązki w zakresie zachowania ciągłości spoczywające
na akredytowanych producentach
1.
Akredytowany producent bezzwłocznie informuje EBC na
piśmie o:
a) wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego lub
naprawczego albo innego podobnego postępowania;
b) wyznaczeniu dla producenta likwidatora, syndyka, zarządcy
lub innej osoby wykonującej podobne czynności;
c) zamiarze podzlecenia lub zaangażowania osób trzecich
w działalność w zakresie produkcji banknotów euro,
w odniesieniu do której producent posiada akredytację
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy;
d) wszelkich zmianach następujących po przyznaniu akredytacji
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy, które wpływają lub mogą wpływać na speł
nianie wymogów dotyczących tych akredytacji;
e) zmianach podmiotów sprawujących kontrolę nad akredyto
wanym producentem, wynikających ze zmian w strukturze
własnościowej lub innych przyczyn.

1.
W przypadku pozytywnej oceny przez EBC wniosku
o wszczęcie procedury zgodnie z art. 7 ust. 2, producentowi
przyznaje się akredytację w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

2.
Akredytowany producent przedstawia EBC, w odniesieniu
do danego zakładu produkcyjnego:

2.
Decyzja EBC o przyznaniu producentowi akredytacji
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób jedno
znaczny określa:

a) kopie certyfikatów systemów zarządzania ochroną środo
wiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy każdorazowo
w momencie odnawiania certyfikatu, o którym mowa w art.
3 ust. 2 lit. a) oraz art. 4 ust. 2 lit. a);

a) nazwę producenta;
b) zakład produkcyjny, w odniesieniu do którego akredytacja
została przyznana wraz z jego dokładnym adresem;
c) datę wygaśnięcia akredytacji;

b) w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego, w terminie
czterech miesięcy następujących po zakończeniu tego roku –
przetłumaczone na język angielski streszczenie ostatnich
raportów z badania w zakresie ochrony środowiska oraz
zdrowia i bezpieczeństwa wydanych przez odpowiednie
organy certyfikacyjne;
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c) w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego, w terminie
czterech miesięcy następujących po zakończeniu tego roku –
przygotowane według wzoru, o którym mowa w art. 5 ust.
1 lit d) oraz art. 7 ust. 1 lit. d), roczne raporty w języku
angielskim dotyczące działalności systemów zarządzania
ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
d) w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego, w terminie
czterech miesięcy następujących po zakończeniu tego roku –
ogólne informacje i dane środowiskowe dotyczące rocznego
zużycia i emisji spowodowanych przez działalność związaną
z produkcją banknotów euro w sposób określony w
dostarczanym przez EBC kwestionariuszu środowiskowym
EBC.
3.
Jeżeli akredytowany producent jest zakładem drukarskim,
zobowiązany jest również do:
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Artykuł 10
Obowiązki w zakresie zachowania ciągłości spoczywające
na EBC
1.
EBC sporządza wykaz podlegających analizie środków
chemicznych oraz określa dopuszczalne limity ich zawartości.
Z zastrzeżeniem art. 19 przekroczenie tych dopuszczalnych
limitów, w tym w przypadkach przewidzianych w art. 9 ust.
3 lit. c), nie ma wpływu na akredytację producenta w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
EBC prowadzi wykaz laboratoriów wykorzystywanych do
przeprowadzania analiz obecności i stężenia substancji chemicz
nych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Odrębnie
określa się mające zastosowanie metody sporządzania analiz.
3.
EBC informuje akredytowanych producentów o wszelkich
zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 1 i 2.
DZIAŁ V

a) przeprowadzania analiz substancji chemicznych określonych
w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, dokonywanych
przez laboratoria wymienione w wykazie, o którym mowa
w art. 10 ust. 2. Powyższych analiz należy dokonywać na
gotowych banknotach euro, zgodnie z ustalonymi odrębnie
standardowymi procedurami operacyjnymi, co najmniej raz
na każdą jednostkę produkcji oraz dodatkowo za każdym
razem, gdy akredytowany producent uzna to za stosowne
w celu monitorowania zgodności z dopuszczalnymi limitami
substancji chemicznych. Akredytowany producent informuje
EBC o każdej pojedynczej analizie przy wykorzystaniu
dostarczonego przez EBC wzoru sprawozdania z analizy;
b) dostarczania w odniesieniu do każdego roku kalendarzo
wego, w terminie czterech miesięcy następujących po zakoń
czeniu tego roku, informacji dotyczących działalności labo
ratoriów dokonujących analiz, o których mowa w lit. a),
przy wykorzystaniu dostarczonego przez EBC wzoru spra
wozdania z działalności;
c) zawarcia z dostawcami surowców do produkcji banknotów
euro umów dostawy zawierających zobowiązanie tych
dostawców do zapewnienia, aby podczas analizy gotowych
banknotów euro zgodnie z ust. 3 lit. a) substancje chemiczne
zawarte w wytworzonych przez nich materiałach do
produkcji banknotów euro nie przekraczały dopuszczalnych
limitów zawartości, o których mowa w art. 10 ust. 1. Akre
dytowany producent dostarcza dostawcom materiałów do
produkcji banknotów euro właściwą dokumentację umożli
wiającą spełnienie tych wymogów. Dostawcy materiałów do
produkcji banknotów euro mogą wykorzystywać laboratoria
wskazane w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, na
własne potrzeby analityczne;
d) zapewniania, aby producent płyt do druku, któremu podzle
cono określone zadania, posiadał ważny certyfikat ISO
14001 oraz OHSAS 18001 dla właściwych zakładów
produkcyjnych.
4.
Akredytowany producent zapewnia poufność szczegółów
technicznych odnoszących się do wymogów dotyczących
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
o których mowa w art. 2 ust. 6.

SKUTKI NARUSZENIA WYMOGÓW I OBOWIĄZKÓW

Artykuł 11
Naruszenie wymogów lub obowiązków
Naruszenie przez akredytowanego producenta wymogów doty
czących ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy
ma miejsce w przypadku niespełnienia obowiązków określo
nych w art. 9 lub w przypadku dostarczenia EBC niekomplet
nych informacji zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b), c) i d) oraz art. 9
ust. 3 lit. a) i b).
Artykuł 12
Uwagi pisemne
1.
W przypadku wystąpienia naruszenia, o którym mowa
w art. 11, EBC przedstawia akredytowanemu producentowi
pisemne uwagi, określając jednocześnie termin na usunięcie
naruszenia.
2.
Pisemne uwagi powinny stanowić, że: a) w przypadku
braku usunięcia naruszenia w terminie, o którym mowa
w ust. 1; lub b) w przypadku wystąpienia kolejnego naruszenia
w terminie, o którym mowa w ust. 1, EBC podejmuje decyzję
w trybie art. 13.
Artykuł 13
Zawieszenie akredytacji w zakresie ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do
nowych zamówień
1.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie
usunięto naruszenia bądź wystąpiło kolejne naruszenie, jednak
producent przedstawił rozsądny plan jego usunięcia, EBC podej
muje decyzję:
a) określającą, w porozumieniu z akredytowanym produ
centem, termin usunięcia naruszenia;
b) zawieszającą akredytację akredytowanego producenta
w odniesieniu do możliwości przyjmowania przez niego
nowych zamówień na produkcję banknotów euro oraz
uczestnictwa w procedurach przetargowych na taką
produkcję do upłynięcia terminu, o którym mowa w lit. a),
a w przypadku gdy naruszenie zostało usunięte w terminie –
do czasu usunięcia naruszenia.
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2.
Jeśli akredytowany producent nie przedstawi rozsądnego
planu usunięcia naruszenia, o którym mowa w ust. 1, EBC
podejmuje decyzję w trybie art. 14.
Artykuł 14
Uchylenie akredytacji w zakresie ochrony środowiska lub
bezpieczeństwa i higieny pracy
1.
EBC uchyla akredytację w zakresie ochrony środowiska
lub w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: a) jeżeli akredy
towany producent nie jest w stanie usunąć naruszenia
w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a); lub b)
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2.
2.
W decyzji uchylającej akredytację EBC określa termin,
w którym producent może ponownie wystąpić o jej udzielenie.
Artykuł 15
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danych dostarczonych w kwestionariuszu środowiskowym
EBC, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. d). W razie koniecz
ności EBC może zażądać spotkania z akredytowanym produ
centem w swojej siedzibie. EBC może również, po uzyskaniu
zgody akredytowanego producenta oraz zgodnie z wszelkimi
wymogami bezpieczeństwa, które mają do niego zastosowanie,
podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji. Akredytowany
producent może także zaproponować EBC przeprowadzenie
inspekcji w celu wyjaśnienia danych dostarczonych w
kwestionariuszu środowiskowym EBC.
DZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 17
Rejestr akredytacji prowadzony przez EBC
1.
EBC prowadzi rejestr akredytacji w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym:

Procedura odwoławcza
1.

Jeżeli EBC:

a) podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku o wszczęcie proce
dury akredytacji w zakresie ochrony środowiska lub bezpie
czeństwa i higieny pracy;
b) podejmie decyzję o nieprzyznaniu akredytacji w zakresie
ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) podejmie decyzję w trybie art. 12–14,
producent lub akredytowany producent może w ciągu 30 dni
roboczych EBC od zawiadomienia o takiej decyzji złożyć do
Rady Prezesów pisemny wniosek o ponowne rozpoznanie
sprawy. Producent lub akredytowany producent uzasadnia
swój wniosek oraz załącza wszelkie informacje na jego
poparcie.
2.
Jeżeli producent lub akredytowany producent wyraźnie
o to wnosi i taką prośbę uzasadni, Rada Prezesów może
zawiesić wykonanie decyzji będącej przedmiotem procedury
odwoławczej.
3.
Rada Prezesów rozpatruje ponownie sprawę i przekazuje
producentowi lub akredytowanemu producentowi na piśmie
podjętą decyzję wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch
miesięcy od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku.
4.
Postanowienia ust. 1–3 stosuje się bez uszczerbku dla
praw przysługujących na podstawie art. 263 i 265 Traktatu.
DZIAŁ VI
DZIAŁANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Artykuł 16
Informacje dotyczące działań akredytowanego producenta
w dziedzinie ochrony środowiska
W celu dokonania dokładniejszej oceny działań akredytowanego
producenta w dziedzinie ochrony środowiska EBC może
zażądać przedstawienia informacji lub wyjaśnień dotyczących

a) rejestruje się producentów, którym przyznano akredytację
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy, jak również ich zakłady produkcyjne;
b) wskazuje się, dla danego zakładu produkcyjnego, rodzaj
działalności w zakresie produkcji banknotów euro,
w odniesieniu do której przyznano akredytację w zakresie
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) zapisuje się termin wygaśnięcia akredytacji w zakresie
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
W przypadku podjęcia przez EBC decyzji w trybie art.
13 w rejestrze zapisuje się czas trwania zawieszenia.
3.
W przypadku podjęcia przez EBC decyzji w trybie art. 14
EBC usuwa nazwę producenta z rejestru.
4.
EBC udostępnia KBC i akredytowanym producentom listę
wszystkich akredytowanych producentów wpisanych do rejestru
i jej aktualizacje.
Artykuł 18
Sprawozdanie roczne
1.
Na podstawie informacji dostarczonych przez akredytowa
nych producentów EBC przygotowuje roczne sprawozdanie
dotyczące wpływu produkcji banknotów euro na środowisko
oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
2.
EBC ujawnia informacje dotyczące ogólnego wpływu
produkcji banknotów euro na środowisko oraz bezpieczeństwo
i higienę pracy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w
sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów
Wspólnoty (1).
(1) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
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Artykuł 19
Przepisy przejściowe
Poczynając od banknotów euro wyprodukowanych w 2016 r., KBC odmawiają zatwierdzenia wydrukowa
nych banknotów euro, w których zawartość substancji chemicznych przekracza dopuszczalne limity zawar
tości, o których mowa w art. 10 ust. 1.
Artykuł 20
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejszą decyzję stosuje się po raz pierwszy do banknotów euro wyprodukowanych w roku 2013.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 czerwca 2011 r.
Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC
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