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PÄÄTÖKSET
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012,
akkreditointien myöntämistä, uusimista ja voimassaolon pidentämistä koskevan toimivallan
siirtämisestä
(EKP/2012/15)
(2012/458/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
ottaa huomioon eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä ter
veys- ja turvallisuusakkreditointimenettelystä 21 päivänä kesä
kuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/8 (1) ja erityisesti
sen 2 artiklan 3 kohdan,

Toimivallan edelleen siirtäminen
Johtokunta siirtää seuraavia asioita koskevan toimivallan edel
leen sille johtokunnan jäsenelle, jonka alaisuudessa seteliosasto
toimii:

ottaa huomioon eurosetelien valmistajien laatuakkreditointime
nettelystä 25 päivänä marraskuuta 2010 annetun päätöksen
EKP/2010/22 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

a) täysimääräisen laatuakkreditoinnin myöntäminen tai uusimi
nen päätöksen EKP/2010/22 3 artiklan 4 kohdan ja 7 artik
lan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

b) väliaikaisen laatuakkreditoinnin myöntäminen tai voimassao
lon pidentäminen päätöksen EKP/2010/22 4 artiklan 3 koh
dan ja 10 artiklan mukaisesti,

(1)

(2)

Johtokunnalla on toimivalta tehdä kaikki päätöksen
EKP/2011/8 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun ympäris
tö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointiin ja päätök
sen EKP/2010/22 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun
laatuakkreditointiin liittyvät päätökset (jäljempänä yh
dessä ’akkreditoinnit’) sekä toimivalta siirtää akkreditoin
tien myöntämistä, uusimista ja voimassaolon pidentä
mistä koskeva toimivalta yhdelle tai useammalle jäsenel
leen.
Joka vuosi on runsaasti yksittäisiä akkreditointeja, joiden
myöntäminen tai uusiminen kuuluu päätöksen
EKP/2011/8 ja päätöksen EKP/2010/22 soveltamisalaan.
Akkreditointimenettelyn tehostamiseksi johtokunta pitää
näin ollen tarpeellisena siirtää akkreditointien myöntä
mistä, uusimista ja voimassaolon pidentämistä koskeva
toimivalta edelleen sille johtokunnan jäsenelle, jonka ala
isuudessa seteliosasto toimii.

c) ympäristöakkreditoinnin myöntäminen tai uusiminen pää
töksen EKP/2011/8 6 artiklan mukaisesti,
d) terveys- ja turvallisuusakkreditoinnin myöntäminen tai uu
siminen päätöksen EKP/2011/8 8 artiklan mukaisesti.
2 artikla
Raportointivelvoite
Johtokunnan jäsenen, jonka alaisuudessa seteliosasto toimii, on
annettava johtokunnalle vuosikertomus 1 artiklan nojalla teh
dyistä akkreditointipäätöksistä.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä heinäkuuta 2012.
(3)

Johtokunnan kollegiaalisen vastuun varmistamiseksi joh
tokunnan jäsenen, jolle toimivalta on siirretty edelleen,
olisi annettava johtokunnalle vuosikertomus akkreditoin
tipäätöksistä,

(1) EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.
(2) EUVL L 330, 15.12.2010 s. 14.

EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

