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BESLUITEN
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 juli 2012
betreffende de subdelegatie van bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of -verlenging
(ECB/2012/15)
(2012/458/EU)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gezien Besluit ECB/2011/8 van 21 juni 2011 inzake de pro
cedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheids
accreditatie voor de productie van eurobankbiljetten (1), en in
zonderheid artikel 2, lid 3,

Subdelegatie van bevoegdheden
De directie subdelegeert de bevoegdheden ter vervulling van de
volgende taken aan het lid van de directie aan wie het Directo
raat Bankbiljetten rapporteert:

Gezien Besluit ECB/2010/22 van 25 november 2010 inzake de
kwaliteitsaccreditatieprocedure voor producenten van eurobank
biljetten (2), en inzonderheid artikel 2, lid 4,

a) het verlenen of vernieuwen van volledige kwaliteitsaccredita
tie krachtens artikel 3, lid 4 en artikel 7 van Besluit
ECB/2010/22;

Overwegende:

b) het verlenen of verlengen van tijdelijke kwaliteitsaccreditatie
krachtens artikel 4, lid 3 en artikel 10 van Besluit
ECB/2010/22;

(1)

(2)

De directie is bevoegd om alle besluiten te nemen met
betrekking tot de milieuaccreditatie en gezondheids- en
veiligheidsaccreditatie van een producent overeenkomstig
artikel 2, lid 3 van Besluit ECB/2011/8 en met betrekking
tot de kwaliteitsaccreditatie overeenkomstig artikel 2, lid 4
van Besluit ECB/2010/22 (hierna gezamenlijk de: „accre
ditaties”), alsook met betrekking tot de subdelegatie van
bevoegdheden tot accreditatieverlening, -vernieuwing of
-verlenging aan één of meerdere van haar leden.
Een groot aantal individuele aan de Besluiten
ECB/2011/8 en ECB/2010/22 onderworpen accreditaties
wordt op jaarbasis verleend of vernieuwd. Ter verdere
vereenvoudiging van de accreditatieprocedure acht de di
rectie het daarom noodzakelijk en gepast om de be
voegdheid tot accreditatieverlening, -vernieuwing of -ver
lenging te subdelegeren aan het lid van de directie aan
wie het Directoraat Bankbiljetten rapporteert.

c) het verlenen of vernieuwen van milieuaccreditatie krachtens
artikel 6 van Besluit ECB/2011/8;
d) het verlenen of vernieuwen van gezondheids- en veiligheids
accreditatie krachtens artikel 8 van Besluit ECB/2011/8.
Artikel 2
Rapportageverplichting
Het lid van de directie, aan wie het Directoraat Bankbiljetten
rapporteert, legt een jaarverslag voor aan de directie inzake de
krachtens artikel 1 genomen accreditatiebesluiten.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 juli 2012.
(3)

Ter vrijwaring van de collegialiteit van de directie dient
het lid van de directie, aan wie de subdelegatie is ver
leend, een jaarverslag inzake accreditatiebesluiten aan de
directie voor te leggen,

(1) PB L 176 van 5.7.2011, blz. 52.
(2) PB L 330 van 15.12.2010, blz. 14.

De president van de ECB
Mario DRAGHI

