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DECYZJE
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie dalszego przekazania uprawnień w zakresie przyznawania, odnawiania lub przedłużania
akredytacji
(EBC/2012/15)
(2012/458/UE)
ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając decyzję EBC/2011/8 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środo
wiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji
banknotów euro (1), w szczególności art. 2 ust. 3,
uwzględniając decyzję EBC/2010/22 z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie
do producentów banknotów euro (2), w szczególności art. 2
ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące akredytacji
producentów w zakresie ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z art. 2 ust.
3 decyzji EBC/2011/8, oraz dotyczące akredytacji jakości
– zgodnie z art. 2 ust. 4 decyzji EBC/2010/22 (zwanych
dalej wspólnie „akredytacjami”), jak również dotyczące
dalszego przekazywania jednemu albo większej liczbie
swoich członków uprawnień do przyznawania, odna
wiania lub przedłużania akredytacji.
Postanowieniom decyzji EBC/2011/8 i decyzji
EBC/2010/22 podlega szereg akredytacji indywidualnych,
przyznawanych lub odnawianych z częstotliwością
roczną. Dlatego też, aby dodatkowo usprawnić procedurę
akredytacji, Zarząd uważa za konieczne i właściwe dalsze
przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania, odna
wiania lub przedłużania akredytacji członkowi Zarządu,
któremu podlega Dyrekcja ds. Banknotów.
W celu ochrony zbiorowej odpowiedzialności Zarządu
członek Zarządu, na rzecz którego następuje dalsze prze
kazanie uprawnień, powinien przedstawiać Zarządowi
raz do roku raport dotyczący decyzji podejmowanych
w przedmiocie akredytacji,

(1) Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 52.
(2) Dz.U. L 330 z 15.12.2010, s. 14.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Dalsze przekazanie uprawnień
Zarząd przekazuje członkowi Zarządu, któremu podlega
Dyrekcja ds. Banknotów, uprawnienia do:
a) przyznawania lub odnawiania pełnych akredytacji jakości
zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 7 decyzji EBC/2010/22;
b) przyznawania lub przedłużania tymczasowych akredytacji
jakości zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 10 decyzji EBC/2010/22;
c) przyznawania lub odnawiania akredytacji w zakresie
ochrony środowiska zgodnie z art. 6 decyzji EBC/2011/8;
d) przyznawania lub odnawiania akredytacji w zakresie bezpie
czeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 8 decyzji
EBC/2011/8.
Artykuł 2
Obowiązek sprawozdawczy
Członek Zarządu, któremu podlega Dyrekcja ds. Banknotów,
przedstawia Zarządowi raz do roku raport dotyczący decyzji
w przedmiocie akredytacji podejmowanych zgodnie z art. 1.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 lipca 2012 r.
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