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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 17. julija 2012
o prenosu pooblastil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij
(ECB/2012/15)
(2012/458/EU)
IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
ob upoštevanju Sklepa ECB/2011/8 z dne 21. junija 2011 o
postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti (1) ter zlasti
člena 2(3) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2010/22 z dne 25. novembra 2010
o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na
področju kakovosti (2) in zlasti člena 2(4) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

Prenos pooblastil
Izvršilni odbor prenese na člana Izvršilnega odbora, ki je
pristojen za Direktorat za bankovce, pooblastila za izvajanje
naslednjih nalog:
(a) podelitev ali obnovitev polne akreditacije na področju kako
vosti v skladu s členom 3(4) in členom 7 Sklepa
ECB/2010/22;
(b) podelitev ali podaljšanje začasne akreditacije na področju
kakovosti v skladu s členom 4(3) in členom 10 Sklepa
ECB/2010/22;
(c) podelitev ali obnovitev akreditacije na področju varstva
okolja v skladu s členom 6 Sklepa ECB/2011/8;

(1)

(2)

Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odločitev
v zvezi z izdelovalčevo akreditacijo na področjih varstva
okolja ter zdravja in varnosti v skladu s členom 2(3)
Sklepa ECB/2011/8 in akreditacijo na področju kakovosti
v skladu s členom 2(4) Sklepa ECB/2010/22 (v nadalj
njem besedilu skupaj: akreditacije) ter za prenos poobla
stil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij na
enega ali več svojih članov.

Vsako leto se podeli ali obnovi veliko posameznih akre
ditacij, ki so predmet sklepov ECB/2011/8 in
ECB/2010/22. Izvršilni odbor zato meni, da je za
dodatno racionalizacijo postopka akreditiranja nujno in
primerno, da se njegovo pooblastilo za podelitev, obno
vitev ali podaljšanje akreditacij prenese na člana Izvršil
nega odbora, ki je pristojen za Direktorat za bankovce.

(d) podelitev ali obnovitev akreditacije na področju zdravja in
varnosti v skladu s členom 8 Sklepa ECB/2011/8.
Člen 2
Obveznost poročanja
Član Izvršilnega odbora, ki je pristojen za Direktorat za
bankovce, mora Izvršilnemu odboru predložiti letno poročilo
o odločitvah o akreditacijah, ki jih je sprejel v skladu s
členom 1.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

V Frankfurtu na Majni, 17. julija 2012
(3)

Da bi se zavarovala kolektivna odgovornost Izvršilnega
odbora, bi moral član Izvršilnega odbora, na katerega je
pristojnost prenesena, Izvršilnemu odboru predložiti
letno poročilo o odločitvah o akreditacijah –
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