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BESLUT
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 17 juli 2012
om vidaredelegering av befogenheten att bevilja, förnya eller förlänga ackrediteringar
(ECB/2012/15)
(2012/458/EU)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

med beaktande av beslut ECB/2011/8 av den 21 juni 2011 om
ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmil
jöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (1), särskilt artikel 2.3,
med beaktande av beslut ECB/2010/22 av den 25 november
2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av
eurosedlar (2), särskilt artikel 2.4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Direktionen är behörig att fatta alla beslut som rör en
tillverkares miljö- och arbetsmiljöackreditering i enlig
het med artikel 2.3 i beslut ECB/2011/8 samt kvalitets
ackreditering i enlighet med artikel 2.4 i beslut
ECB/2010/22 (nedan tillsammans kallade ackrediteringar)
samt att vidaredelegera befogenheten att bevilja, förnya
eller förlänga ackrediteringar till en eller flera av sina
ledamöter.
Det finns ett stort antal individuella ackrediteringar som
varje år beviljas eller förnyas och omfattas av beslut
ECB/2011/8 och ECB/2010/22. För att ytterligare effek
tivisera ackrediteringsförfarandet anser direktionen att det
är nödvändigt och lämpligt att vidaredelegera befogenhe
ten att bevilja, förnya eller förlänga ackrediteringar till
den ledamot av direktionen som direktoratet för betal
ningsmedel rapporterar till.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vidaredelegering av befogenheter
Direktionen ska vidaredelegera befogenheten att utföra ned
anstående uppgifter till den ledamot av direktionen som direk
toratet för betalningsmedel rapporterar till:
a) Rätten att bevilja eller förnya fullständig kvalitetsackredite
ring enligt artiklarna 3.4 och 7 i beslut ECB/2010/22.
b) Rätten att bevilja eller förlänga tillfällig kvalitetsackreditering
enligt artiklarna 4.3 och 10 i beslut ECB/2010/22.
c) Rätten att bevilja eller förnya miljöackreditering enligt arti
kel 6 i beslut ECB/2011/8.
d) Rätten att bevilja eller förnya arbetsmiljöackreditering enligt
artikel 8 i beslut ECB/2011/8.
Artikel 2
Rapporteringsskyldighet
Den ledamot av direktionen som direktoratet för betalnings
medel rapporterar till ska lämna en årlig rapport till direktionen
om de ackrediteringsbeslut som fattats enligt artikel 1.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentligg
jorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 juli 2012.
(3)

För att säkra direktionens kollektiva ansvar bör den leda
mot i direktionen som beviljats vidaredelegering varje år
lämna en rapport till direktionen om de ackrediterings
beslut som fattats.
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