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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 17. července 2012
o dalším přenesení pravomoci udělovat, obnovovat nebo prodlužovat akreditace
(ECB/2012/15)
(2012/458/EU)
VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2011/8 ze dne 21. června 2011
o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu euroban
kovek (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na rozhodnutí ECB/2010/22 ze dne 25. listopadu
2010 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům euro
bankovek (2), a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Výkonná rada má pravomoc přijímat veškerá rozhodnutí
týkající se akreditace výrobce v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s čl. 2
odst. 3 rozhodnutí ECB/2011/8 a akreditace kvality
výrobce v souladu s čl. 2 odst. 4 rozhodnutí
ECB/2010/22 (dále společně jen „akreditace“), jakož
i dále přenést pravomoc udělovat, obnovovat nebo
prodlužovat akreditace na jednoho nebo více svých
členů.
Předmětem rozhodnutí ECB/2011/8 a ECB/2010/22 je
velké množství individuálních akreditací, které jsou
každoročně udělovány nebo obnovovány. Výkonná rada
proto v zájmu dalšího zjednodušení akreditačního řízení
považuje za nezbytné a vhodné dále přenést pravomoc
udělovat, obnovovat nebo prodlužovat akreditace na
člena Výkonné rady, jemuž podléhá ředitelství pro
bankovky.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Další přenesení pravomoci
Výkonná rada přenáší na člena Výkonné rady, jemuž podléhá
ředitelství pro bankovky, pravomoc:
a) udělovat nebo obnovovat úplnou akreditaci kvality podle čl.
3 odst. 4 a článku 7 rozhodnutí ECB/2010/22;
b) udělovat nebo prodlužovat prozatímní akreditaci kvality
podle čl. 4 odst. 3 a článku 10 rozhodnutí ECB/2010/22;
c) udělovat nebo obnovovat akreditaci v oblasti ochrany život
ního prostředí podle článku 6 rozhodnutí ECB/2011/8;
d) udělovat nebo obnovovat akreditaci v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví podle článku 8 rozhodnutí ECB/2011/8.
Článek 2
Povinnost předkládat zprávy
Člen Výkonné rady, jemuž podléhá ředitelství pro bankovky,
předkládá Výkonné radě každoročně zprávu o rozhodnutích
týkajících se akreditací, která byla přijata podle článku 1.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřej
nění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. července 2012.
(3)

V zájmu zachování kolektivní odpovědnosti Výkonné
rady by měl člen Výkonné rady, na kterého je pravomoc
dále přenesena, předkládat Výkonné radě každoročně
zprávu o rozhodnutích týkajících se akreditací,
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