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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2010. gada 25. novembris)
par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru
(ECB/2010/22)
(2010/773/ES)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 128. panta 1. punktu,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas
Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”) un jo
īpaši to 16. pantu,

d) “ražotne”: jebkuras telpas, ko ražotājs izmanto vai vēlas
izmantot euro banknošu ražošanas darbībai;
e) “kvalitātes prasības”: noteikumi, kas jāievēro ražotājam, kurš
vēlas saņemt kvalitātes akreditāciju, un ko atsevišķā doku
mentā noteikusi ECB;
f) “kvalitātes nodrošināšanas kārtība”: pasākumi, ko ražotājs
veic ražotnē, lai atbilstu kvalitātes prasībām;

tā kā:
(1)

(2)

(3)

Līguma 128. panta 1. punkts un ECBS Statūtu 16. pants
nosaka, ka Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas
tiesības atļaut emitēt euro banknotes Savienībā. Šīs
tiesības ietver kompetenci veikt pasākumus, lai aizsargātu
euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti.
Euro banknošu un euro banknošu izejmateriālu ražošanai
saskaņā ar identiskiem kvalitātes standartiem ir vislielākā
nozīme, lai garantētu to kvalitāti neatkarīgi no tā, kur tie
tiek ražoti.
Tādēļ jānosaka kvalitātes akreditācijas procedūra, lai
nodrošinātu, ka tikai ražotāji, kas ievēro obligātās kvali
tātes prasības, tiek akreditēti euro banknošu un euro
banknošu izejmateriālu ražošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas
Šajā lēmumā:
a) “kvalitātes akreditācija”: statuss, kura apjoms izklāstīts 3. un
4. pantā un kuru ECB piešķir ražotājam, apstiprinot, ka tas
atbilst kvalitātes prasībām;
b) “euro banknošu ražošanas darbība”: euro banknošu vai euro
banknošu izejmateriālu ražošana;
c) “ražotājs”: jebkura iestāde, kas veic euro banknošu ražošanas
darbību vai vēlas to veikt;

g) “sertificēšanas iestāde”: neatkarīga sertificēšanas iestāde, kura
novērtē ražotāju kvalitātes pārvaldības sistēmas un kurai ir
tiesības apliecināt, ka ražotājs izpilda ISO 9001 sērijas stan
darta prasības;
h) “euro banknošu izejmateriāli”: papīrs, tinte, folija un pave
diens, ko izmanto euro banknošu ražošanas darbībā;
i) “aizsargātajiem euro materiāliem” un “aizsargātajai darbībai”
ir 2008. gada 15. maija Lēmumā ECB/2008/3 par drošības
akreditācijas procedūrām ar euro banknotēm saistīto aizsar
gāto euro materiālu izgatavotājiem (1) noteiktā nozīme;
j) “ECB darbadiena”: jebkura diena no pirmdienas līdz piekt
dienai, izņemot ECB svētku dienas;
k) “NCB”: tās dalībvalsts nacionālā centrālā banka, kuras valūta
ir euro;
l) “pirms audita anketa”: veidlapa, ko kvalitātes audita grupa
izmanto, lai no ražotāja iegūtu informāciju par ražotnes
īpatnībām un jebkurām pārmaiņām, kas kvalitātes nodroši
nāšanas kārtībā veiktas kopš iepriekšējā kvalitātes audita.
2. pants
Vispārējie principi
1.
Ražotājs kvalitātes akreditācijas pieteikumu iesniedz ECB
un kvalitātes akreditāciju saņem pirms euro banknošu ražošanas
darbības sākšanas vai tupināšanas.
2.
Akreditēts ražotājs euro banknošu ražošanas darbību var
veikt tikai ražotnēs, attiecībā uz kurām tam saskaņā ar šo
lēmumu piešķirta kvalitātes akreditācija.
(1) OV L 140, 30.5.2008., 26. lpp.
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3.
ECB prasības kvalitātes akreditācijai ir obligātas prasības.
Ražotāji var apstiprināt un īstenot stingrākus kvalitātes stan
dartus, ko tie paredz savā kvalitātes nodrošināšanas plānā, kā
noteikts kvalitātes prasībās.
4.
ECB Valde ir kompetenta lemt par ražotāju kvalitātes akre
ditāciju, ņemot vērā Banknošu komitejas viedokli un par saviem
lēmumiem informējot ECB Padomi.
5.
Visas izmaksas un saistītos zaudējumus, kas ražotājam
radušies saistībā ar šī lēmuma piemērošanu, sedz ražotājs.
6.
Šī lēmuma noteikumi neskar pilna apjoma vai pagaidu
kvalitātes akreditācijas, kas piešķirtas pirms šī lēmuma spēkā
stāšanās.
3. pants
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punktā noteiktās atrašanās vietas prasības. Par šādiem lēmu
miem nekavējoties informē ECB Padomi. ECB Valde ievēro
ECB Padomes lēmumus šajā jautājumā.
4.
Pilna apjoma akreditāciju ražotājam piešķir uz 24 mēne
šiem saskaņā ar 15., 16. vai 17. pantu pieņemto lēmumu. Pilna
apjoma akreditāciju pēc 24 mēnešiem var pagarināt.
5.
Akreditētam ražotājam jāsaņem ECB iepriekšēja rakstiska
piekrišana euro banknošu vai euro banknošu izejmateriālu ražo
šanas nodošanai ārpuspakalpojuma sniegšanai citā ražotnē vai
trešajām personām, t. sk. ražotāja meitasuzņēmumiem vai sais
tītajiem uzņēmumiem.
4. pants
Pagaidu kvalitātes akreditācija

1.
Ražotājs euro banknošu ražošanas darbību var veikt tikai
tad, ja ECB tam šai darbībai piešķir pilna apjoma kvalitātes
akreditāciju.

1.
Ja 24 mēnešus pirms pilna apjoma kvalitātes akreditācijas
lūgšanas ražotājs nav veicis 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā
minēto euro banknošu ražošanas darbību, tam attiecībā uz
plānoto euro banknošu ražošanas darbību var piešķirt pagaidu
kvalitātes akreditāciju.

2.
Pilna apjoma kvalitātes akreditāciju euro banknošu ražo
šanas darbībai ražotājam var piešķirt, ja tas atbilst šādiem nosa
cījumiem:

2.
Pagaidu kvalitātes akreditāciju euro banknošu ražošanas
darbībai ražotājam var piešķirt, ja tas atbilst šādiem nosacīju
miem:

a) ražotājs euro banknošu ražošanas darbību veicis 24 mēnešos
pirms pieteikuma par pilna apjoma kvalitātes akreditāciju
iesniegšanas vai tam piešķirta 4. pantā noteiktā pagaidu
kvalitātes akreditācija un tas sācis euro banknošu ražošanas
darbību saskaņā ar 10. panta 3. punktu;

a) ražotājs atbilst ISO 9001 sērijas kvalitātes pārvaldības stan
dartam konkrētajā ražotnē attiecībā uz plānoto euro bank
nošu ražošanas darbību, un sertificēšanas iestāde par to
izsniegusi sertifikātu;

Pilna apjoma kvalitātes akreditācija

b) ražotājs atbilst ISO 9001 sērijas kvalitātes pārvaldības stan
dartam konkrētajā ražotnē attiecībā uz konkrēto euro bank
nošu ražošanas darbību, un sertificēšanas iestāde par to
izsniegusi sertifikātu;
c) ražotājs iepriekš norādītajā ražotnē atbilst kvalitātes prasībām
attiecībā uz iepriekš norādīto euro banknošu ražošanas
darbību;
d) ja ražotājs izgatavo aizsargātos euro materiālus – ražotājam
ir pilna apjoma drošības akreditācija iepriekš norādītajā
ražotnē attiecībā uz iepriekš norādīto aizsargāto darbību
saskaņā ar Lēmumu ECB/2008/3;

b) ražotājs noteicis procedūras un izveidojis infrastruktūru, kas
vajadzīga, lai ievērotu kvalitātes prasības iepriekš norādītajā
ražotnē attiecībā uz iepriekš norādīto euro banknošu ražo
šanas darbību;
c) ja ražotājs plāno izgatavot aizsargātos euro materiālus –
ražotājam ir piešķirta drošības akreditācija iepriekš norādītajā
ražotnē attiecībā uz plānoto aizsargāto darbību saskaņā ar
Lēmumu ECB/2008/3;
d) ja ražotājs ir spiestuve – tā ražotne atrodas dalībvalstī; un
e) ja ražotājs nav spiestuve – tā ražotne atrodas dalībvalstī vai
EBTA dalībvalstī.

e) ja ražotājs ir spiestuve – tā ražotne atrodas dalībvalstī; un
f) ja ražotājs nav spiestuve – tā ražotne atrodas dalībvalstī vai
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstī.
3.
ECB Valde, ņemot vērā Banknošu komitejas viedokli, at
sevišķos gadījumos var piešķirt atbrīvojumu no e) un f) apakš

3.
Pagaidu akreditāciju ražotājam piešķir uz vienu gadu
saskaņā ar 15., 16. vai 17. pantu pieņemto lēmumu. Ja ražotājs
šajā laika posmā piedalās konkursā par euro banknošu ražo
šanas darbību vai tam uzdots veikt šādu ražošanas darbību,
viņa pagaidu kvalitātes akreditāciju vajadzības gadījumā var
pagarināt līdz brīdim, kad ECB pieņēmusi lēmumu par pilna
apjoma kvalitātes akreditācijas piešķiršanu.
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II NODAĻA
PILNA APJOMA KVALITĀTES AKREDITĀCIJAS PROCEDŪRA

15.12.2010.

c) ražotāja pilna apjoma kvalitātes akreditācija ir tikusi atsaukta,
un vēl nav beidzies lēmumā par atsaukšanu norādītais laiks,
kurā aizliegts pieteikties atkārtoti;

5. pants
Procedūras uzsākšanas lūgums un kvalitātes audita grupas
dalībnieku iecelšana
1.
Ražotājs, kuram ir pagaidu kvalitātes akreditācija plāno
tajai euro banknošu ražošanas darbībai un kurš vēlas veikt šo
ražošanas darbību, vai kurš euro banknošu ražošanas darbību
veicis pēdējos 24 mēnešos un vēlas to turpināt, rakstiski lūdz
ECB uzsākt pilna apjoma kvalitātes akreditācijas procedūru.
Lūgumā iekļauj:

a) ražotnes un tās atrašanās vietas, kā arī euro banknošu ražo
šanas darbības, kurai ražotājs lūdz pilna apjoma kvalitātes
akreditāciju, aprakstu;

b) informāciju par veikto euro banknošu ražošanas darbību;

c) 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā sertifikāta kopiju.

d) ražotnes atrašanās vieta neatbilst 3. panta 2. punkta e) vai f)
apakšpunktā noteiktajām prasībām;

e) ražotājs ražo euro aizsargātos materiālus, un ECB nav tam
piešķīrusi 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto drošības
akreditāciju.

5.
Ja akreditēts ražotājs vēlas pagarināt savu kvalitātes akre
ditāciju un tas jauno pieteikumu pilna apjoma kvalitātes akre
ditācijai iesniedzis pirms saskaņā ar 7. panta 2. punkta c) apakš
punktu noteiktā termiņa, ražotāja kvalitātes akreditācija paliek
spēkā līdz brīdim, kad ECB pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 7.
panta 1. punktu.

6. pants
Kvalitātes audits

2.
ECB pārbauda, vai ražotājs ievērojis 1. punktā noteiktās
prasības, un par šīs pārbaudes rezultātu ražotāju informē 30
ECB darbadienu laikā no dienas, kad saņemts procedūras uzsāk
šanas lūgums. ECB šo termiņu var vienu reizi pagarināt, par to
rakstiski informējot ražotāju. Laikā, kad ECB veic šo pārbaudi, tā
var ražotājam lūgt papildu informāciju attiecībā uz 1. punktā
minētajām prasībām. Ja ECB lūdz papildu informāciju, tā par
pārbaudes rezultātu ražotāju informē 20 ECB darbadienu laikā
no dienas, kad saņemta papildu informācija. ECB ar ražotāju var
vienoties par šajā punktā minēto termiņu pagarināšanu.

3.
Pozitīva novērtējuma gadījumā ECB informē ražotāju, ka
ražotāja telpās tiks veikts kvalitātes audits. ECB ieceļ kvalitātes
audita grupu, kuras sastāvā ietilpst ECB un NCB speciālisti.
Ieceļot grupas dalībniekus, jāizvairās no interešu konflikta. Ja
interešu konflikts rodas pēc iecelšanas, ECB attiecīgo grupas
dalībnieku nekavējoties aizstāj ar speciālistu, kuram nav interešu
konflikta.

4.
ECB, par savu lēmumu un tā iemesliem ražotāju infor
mējot rakstiski, procedūras uzsākšanas lūgumu noraida šādos
gadījumos:

a) ražotājs nav sniedzis 1. punktā prasīto informāciju;

b) ražotājs nesniedz ECB saskaņā ar 2. punktu prasīto papildu
informāciju saprātīgā termiņā, par ko puses savstarpēji vieno
jušās;

1.
Kvalitātes audits sākas dienā, par ko savstarpēji vienojušies
ražotājs un ECB. Ja ražotājs ir spiestuve, kvalitātes audits notiek
euro banknošu ražošanas laikā.

2.
Vismaz divas nedēļas pirms kvalitātes audita sākšanas ECB
ražotājam izsniedz pirms audita anketu, ko ražotājs aizpilda un
vismaz nedēļu pirms kvalitātes audita sākšanas nosūta atpakaļ
ECB.

3.
Kvalitātes audits notiek ražotnē, kurai ražotājs vēlas
saņemt kvalitātes akreditāciju.

4.
Kvalitātes audita grupa novērtē, vai ražotāja kvalitātes
nodrošināšanas kārtība atbilst kvalitātes prasībām. Ja ražotājs
ierosina uzlabojumus, lai atbilstu kvalitātes prasībām, kvalitātes
akreditāciju nepiešķir, līdz šādi uzlabojumi nav īstenoti. Pirms
kvalitātes audita grupa sniedz ražotājam 6. punktā minēto
audita ziņojuma projektu, tā var veikt kvalitātes papildu auditu,
lai pārbaudītu, vai pēc uzlabojumu ieviešanas kvalitātes nodro
šināšanas kārtība atbilst kvalitātes prasībām.

5.
Pēc kvalitātes audita vai, vajadzības gadījumā, kvalitātes
papildu audita pabeigšanas un pirms došanās prom no ražotnes
kvalitātes audita grupa savus secinājumus, t. sk. neatbilstības
kvalitātes prasībām un ražotāja ierosinātos uzlabojumus, izklāsta
pagaidu kopsavilkumā, kam piekrīt un ko paraksta kvalitātes
audita grupa un ražotājs.
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6.
Pamatojoties uz pagaidu kopsavilkumu, kvalitātes audita
grupa sagatavo audita ziņojuma projektu. Šajā ziņojumā jo
īpaši ir ziņas par:

3.
Ja ražotājam netiek piešķirta pilna apjoma akreditācija,
ECB norāda šāda lēmuma iemeslus, un ražotājs var ierosināt
18. pantā noteikto lēmuma pārskatīšanas procedūru.

a) ražotnē noteikto kvalitātes nodrošināšanas kārtību, kas
atbilst kvalitātes prasībām;

III NODAĻA
PAGAIDU KVALITĀTES AKREDITĀCIJAS PROCEDŪRA

b) kvalitātes audita grupas konstatētajiem kvalitātes prasību
neievērošanas gadījumiem;
c) kvalitātes audita laikā veiktajām ražotāja darbībām;
d) ražotāja ierosinātajiem uzlabojumiem un, ja veikts kvalitātes
papildu audits, kvalitātes audita grupas novērtējumu par to,
vai šādi uzlabojumi veikti;

8. pants
Procedūras uzsākšanas lūgums un kvalitātes audita grupas
dalībnieku iecelšana
1.

Ja ražotājs:

i) nav veicis euro banknošu ražošanas darbību 24 mēnešus
pirms lūguma par pagaidu kvalitātes akreditācijas piešķiršanu
iesniegšanas; vai

e) kvalitātes audita grupas novērtējumu par to, vai jāpiešķir
pilna apjoma kvalitātes akreditācija.
7.
Audita ziņojuma projektu ražotājam nosūta 30 ECB
darbadienu laikā no dienas, kurā pabeigts kvalitātes audits vai,
attiecīgos gadījumos, kvalitātes papildu audits. Ražotājs par
audita ziņojuma projektu var izteikt komentārus 30 ECB darba
dienu laikā no tā saņemšanas. ECB, ņemot vērā ražotāja komen
tārus, audita ziņojuma projektu pabeidz pirms lēmuma pieņem
šanas saskaņā ar 7. pantu. ECB ar ražotāju var vienoties par šajā
punktā minēto termiņu pagarināšanu.

ii) nav veicis euro banknošu ražošanas darbību, bet NCB vai
spiestuve tam lūgusi sākt euro banknošu ražošanas darbības
darbību,

ražotājs rakstiski lūdz ECB uzsākt pagaidu kvalitātes akreditā
cijas procedūru.

Lūgumā iekļauj:
8.
Neierobežojot šī panta noteikumus, gadījumā, ja konsta
tēta kvalitātes problēma, kas skar euro banknošu vai euro bank
nošu izejmateriālu kvalitāti, ECB var organizēt neplānotu kvali
tātes auditu šī gadījuma izmeklēšanai. Tiek attiecīgi piemērots
5.–7. pants.
7. pants
Lēmums par pilna apjoma kvalitātes akreditāciju
1.
ECB par savu lēmumu attiecībā uz lūgumu piešķirt pilna
apjoma kvalitātes akreditāciju ražotājam rakstiski paziņo 30
ECB darbadienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi ražotāja
komentārus par audita ziņojuma projektu, vai no dienas, kad
beidzies šādu komentāru sniegšanas termiņš.
2.
Pozitīva lēmuma gadījumā ECB ražotājam piešķir pilna
apjoma kvalitātes akreditāciju. Šajā lēmumā skaidri norāda:
a) ražotāju;
b) euro banknošu ražošanas darbību un ražotni, kam piešķirta
pilna apjoma kvalitātes akreditācija;
c) pilna apjoma kvalitātes akreditācijas derīguma termiņu;
d) jebkurus īpašu nosacījumus attiecībā uz a)–c) apakšpunktu.
Lēmums balstās uz informāciju, kas sniegta galīgajā audita ziņo
jumā, ko pievieno lēmumam.

a) ražotnes un tās atrašanās vietas, kā arī euro banknošu ražo
šanas darbības, kurai ražotājs lūdz pagaidu kvalitātes akredi
tāciju, aprakstu;

b) informāciju par veicamo euro banknošu ražošanas darbību;

c) 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā sertifikāta kopiju.

2.
Ražotājs, kura pagaidu kvalitātes akreditācija beigusies, var
pieteikties jaunai pagaidu kvalitātes akreditācijai. Papildu infor
mācijai, kas prasīta saskaņā ar 1. punktu, ražotājs rakstiskajā
lūgumā ECB norāda iemeslu, kāpēc tas a) nav piedalījies
konkursā vai b) tam nav uzdots veikt euro banknošu ražošanas
darbību, kā minēts 4. panta 3. punktā.

3.
ECB pārbauda, vai ražotājs ievērojis 1. un 2. punktā
noteiktās prasības, un par šīs pārbaudes rezultātu ražotāju
informē 30 ECB darbadienu laikā no dienas, kad saņemts proce
dūras uzsākšanas lūgums. ECB šo termiņu var vienu reizi paga
rināt, par to rakstiski informējot ražotāju. Laikā, kad ECB veic šo
pārbaudi, tā var ražotājam lūgt papildu informāciju attiecībā uz
1. un 2. punktā minētajām prasībām. Ja ECB lūdz papildu
informāciju, tā par pārbaudes rezultātu ražotāju informē 20
ECB darbadienu laikā no dienas, kad saņemta papildu informā
cija. ECB ar ražotāju var vienoties par šajā punktā minēto
termiņu pagarināšanu.
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4.
Pozitīva novērtējuma gadījumā ECB informē ražotāju, ka
ražotāja telpās tiks veikts kvalitātes iepriekšējs audits. Kvalitātes
iepriekšēja audita grupa tiek iecelta, kā noteikts 5. panta 3.
punktā.
5.
ECB, par savu lēmumu un tā iemesliem ražotāju infor
mējot rakstiski, procedūras uzsākšanas lūgumu noraida šādos
gadījumos:
a) ražotājs nav sniedzis 1. un 2. punktā prasīto informāciju;
b) ražotājs nesniedz ECB saskaņa ar 3. punktu prasīto papildu
informāciju saprātīgā termiņā, par ko puses savstarpēji vieno
jušās;
c) ražotāja pagaidu kvalitātes akreditācija ir tikusi atsaukta, un
vēl nav beidzies lēmumā par atsaukšanu norādītais laiks,
kurā aizliegts pieteikties atkārtoti;
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b) kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, kas ražotājam vēl
jānosaka, lai ievērotu kvalitātes prasības;

c) kvalitātes iepriekšēja audita grupas novērtējumu par to, vai
jāpiešķir pagaidu kvalitātes akreditācija.

5.
Iepriekšēja audita ziņojuma projektu 30 ECB darbadienu
laikā no kvalitātes iepriekšēja audita pabeigšanas dienas nosūta
ražotājam. Ražotājs var izteikt komentārus 30 ECB darbadienu
laikā no iepriekšēja audita ziņojuma projekta saņemšanas. ECB,
ņemot vērā ražotāja komentārus, iepriekšēja audita ziņojuma
projektu pabeidz pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 10.
pantu. ECB ar ražotāju var vienoties par šajā punktā minēto
termiņu pagarināšanu.

10. pants
Lēmums par pagaidu kvalitātes akreditāciju

d) ražotnes atrašanās vieta neatbilst 4. panta 2. punkta d) vai e)
apakšpunktā noteiktajām prasībām;

1.
ECB par savu lēmumu attiecībā uz lūgumu piešķirt
pagaidu kvalitātes akreditāciju ražotājam rakstiski paziņo 30
ECB darbadienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi ražotāja
komentārus par iepriekšēja audita ziņojuma projektu, vai no
dienas, kad beidzies šādu komentāru sniegšanas termiņš.

e) ražotājs plāno ražot euro aizsargātos materiālus, un ECB nav
tam piešķīrusi 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto
drošības akreditāciju.

2.
Pozitīva lēmuma gadījumā ECB ražotājam piešķir pagaidu
kvalitātes akreditāciju. Šajā lēmumā skaidri norāda:

6.
Ņemot vērā 2. punktu, ja akreditēts ražotājs vēlas paga
rināt savu kvalitātes akreditāciju un tas jauno pieteikumu
pagaidu kvalitātes akreditācijai iesniedzis pirms saskaņā ar 10.
panta 2. punkta c) apakšpunktu noteiktā termiņa, ražotāja kvali
tātes akreditācija paliek spēkā līdz brīdim, kad ECB pieņēmusi
lēmumu saskaņā ar 10. panta 1. punktu.
9. pants

a) ražotāju;

b) euro banknošu ražošanas darbību un ražotni, kam piešķirta
pagaidu kvalitātes akreditācija;

c) pagaidu kvalitātes akreditācijas derīguma termiņu;

Kvalitātes iepriekšējs audits
1.
Kvalitātes iepriekšējs audits sākas dienā, par ko savstarpēji
vienojušies ražotājs un ECB.
2.
Kvalitātes iepriekšējs audits notiek ražotnē, kurai ražotājs
vēlas saņemt kvalitātes akreditāciju.
3.
Kvalitātes iepriekšēja audita grupa novērtē, vai ražotāja
noteiktā kvalitātes nodrošināšanas kārtība atbildīs kvalitātes
prasībām, ražotājam sākot euro banknošu ražošanas darbību.
4.
Kvalitātes iepriekšēja audita grupa savus secinājumus
izklāsta iepriekšēja audita ziņojuma projektā. Iepriekšēja audita
ziņojuma projektā jo īpaši ir ziņas par:
a) ražotnē noteikto kvalitātes nodrošināšanas kārtību, kas
atbilst kvalitātes prasībām;

d) jebkurus īpašu nosacījumus attiecībā uz a)–c) apakšpunktu.

Lēmums balstās uz informāciju, kas sniegta 9. panta 5. punktā
minētajā galīgajā iepriekšēja audita ziņojumā, ko pievieno
lēmumam.

3.
Ražotājs, kam piešķirta pagaidu kvalitātes akreditācija, var
pieteikties konkursā vai tam var tikt uzdots veikt euro banknošu
ražošanas darbību. Ražotājam sākot euro banknošu ražošanas
darbību, tas nekavējoties rakstiski lūdz ECB uzsākt pilna apjoma
kvalitātes akreditācijas procedūru saskaņā ar II nodaļu. 6. pantā
minētais kvalitātes audits sākas ne vēlāk kā 12 mēnešus no
dienas, kurā ražotājam piešķirta pagaidu kvalitātes akreditācija.

4.
ECB norāda iemeslus pagaidu kvalitātes akreditācijas
nepiešķiršanai. Ražotājs var ierosināt 18. pantā noteikto
lēmuma pārskatīšanas procedūru.
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euro banknošu ražošanas darbību, uz ko attiecas aizrādījums
vai lēmums, iii) aizrādījuma datumu vai datumu, kurā stāsies
spēkā lēmums, iv) aizrādījuma vai lēmuma iemeslus.

IV NODAĻA
TURPMĀKIE PIENĀKUMI

11. pants
Akreditētās

kvalitātes

ražotāju un
pienākumi

ECB

turpmākie

1.
Akreditētais ražotājs attiecībā uz ražotni iesniedz ECB
kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāta kopiju katru reizi,
kad tiek atjaunots sākotnējais sertifikāts, kas minēts 3. panta
2. punkta b) apakšpunktā un 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā.
2.
Akreditētais ražotājs nekavējoties rakstiski informē ECB
par:
a) likvidācijas vai sanācijas procedūru uzsākšanu pret ražotāju
vai jebkurām līdzvērtīgām procedūrām;
b) likvidatora, tiesas izpildītāja, administratora vai līdzīgas amat
personas iecelšanu;
c) jebkuru nodomu iesaistīt trešās personas euro banknošu
ražošanas darbībā, t. sk. kā apakšuzņēmējus;
d) jebkurām izmaiņām, kas notikušas pēc tam, kad tika
piešķirta kvalitātes akreditācija, kas ietekmē vai varētu
ietekmēt kvalitātes akreditācijas prasību izpildi;
e) jebkurām izmaiņām kontrolē pār ražotāju, kas varētu notikt
pēc izmaiņām īpašnieku sastāvā vai citu iemeslu dēļ.
3.
Akreditētais ražotājs saglabā kvalitātes prasību konfiden
cialitāti.
4.
ECB informē akreditētos ražotājus par jebkuriem kvalitātes
prasību atjauninājumiem.
V NODAĻA
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS SEKAS

12. pants
Lēmumu pieņemšanas procedūra
1.
Izsakot aizrādījumu vai pieņemot lēmumu, kā minēts
14.–17. pantā, ECB:

2.
Visos gadījumos, kuros ECB izsaka aizrādījumu vai pieņem
lēmumu saskaņā ar 14.–17. pantu, tiem jābūt proporcionāliem
neatbilstības smagumam. ECB par izteikto aizrādījumu vai
pieņemto lēmumu, kā arī to saturu un darbības laiku informē
NCB un ražotājus. ECB tāpat norāda, ka NCB tiks paziņots par
izmaiņām ražotāja statusa neatbilstībā.

13. pants
Neatbilstības pakāpes
1.
Ražotāja neatbilstību kvalitātes prasībām, citām kvalitātes
akreditācijas prasībām vai 11. pantā noteiktajiem pienākumiem
kvalitātes audita vai iepriekšēja audita grupa iedala vienā no
2.–5. punktā uzskaitītajām kategorijām.

2.
Neatbilstību, par kuru kvalitātes audita vai iepriekšēja
audita grupa uzskata, ka tai ir tūlītēja un nopietna ietekme uz
ražotāja veiktās euro banknošu vai euro banknošu izejmateriālu
ražošanas kvalitāti, kvalificē kā nopietnu neatbilstību, un ECB
pieņem lēmumu saskaņā ar 16. pantu.

3.
Neatbilstību, par kuru kvalitātes audita vai iepriekšēja
audita grupa uzskata, ka tai nav tūlītējas un nopietnas ietekmes
uz ražotāja veiktās euro banknošu vai euro banknošu izejmate
riālu ražošanas kvalitāti, bet tai varētu būt tieša negatīva ietekme
uz šādas ražošanas kvalitāti, kvalificē kā parastu neatbilstību, un
ECB pieņem lēmumu saskaņā ar 15. pantu.

4.
Neatbilstību, par kuru kvalitātes audita vai iepriekšēja
audita grupa uzskata, ka tai nav tiešas negatīvas ietekmes uz
ražotāja veiktās euro banknošu vai euro banknošu izejmateriālu
ražošanas kvalitāti, bet tā jānovērš līdz nākošajam kvalitātes
auditam, audita vai iepriekšēja audita ziņojumā min kā aizrādī
jumu, un ECB izsaka rakstisku aizrādījumu saskaņā ar 14.
pantu.

5.
Neatbilstību, kas neatbilst nevienam no 2.–4. punktā
minētajiem neatbilstības veidiem, audita vai iepriekšēja audita
ziņojumā norāda kā piezīmi, bet darbības saskaņā ar 14.–17.
pantu tai neseko.

14. pants
Rakstisks aizrādījums

a) izvērtē neatbilstību, ņemot vērā audita vai iepriekšēja audita
ziņojumu; un
b) 30 ECB darbadienu laikā no dienas, kad saņemti ražotāja
komentāri par audita vai iepriekšēja audita ziņojuma
projektu, rakstiski informē ražotāju par izteikto aizrādījumu
vai pieņemto lēmumu, norādot: i) neatbilstību, ii) ražotni un

1.
ECB rakstisku aizrādījumu, ko var pievienot audita vai
iepriekšēja audita ziņojumam, ražotājam izsaka 13. panta 4.
punktā minētajā neatbilstības gadījumā.

2.
Rakstiskajā aizrādījumā nosaka, ka, ja neatbilstība nav
novērsta līdz nākošā audita vai iepriekšēja audita sākumam,
ECB pieņem lēmumu saskaņā ar 15. pantu.
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Korektīvi pasākumi un kvalitātes akreditācijas apturēšana
attiecībā uz jauniem pasūtījumiem

ražotājs 30 ECB darbadienu laikā pēc šāda lēmuma paziņošanas
drīkst ECB Padomei iesniegt rakstisku lūgumu šo lēmumu
pārskatīt. Ražotājs lūgumu pamato un iekļauj visus paskaidro
jošos dokumentus.

Ja konstatēta 13. panta 3. punktā minētā neatbilstība, bet ražo
tājs var pienācīgi pamatot, ka viņš varēs labot neatbilstību, ECB
pieņem lēmumu, kurā:

2.
Ja ražotājs to nepārprotami lūdzis un pamatojis, ECB
Padome var apturēt pārskatāmā lēmuma piemērošanu.

15. pants

a) apspriežoties ar ražotāju, nosaka termiņu, kādā ražotājs
novērsīs neatbilstību;
b) nosaka, ka, ja līdz a) apakšpunktā minētā termiņa beigām
neatbilstība nav novērsta, ražotājs nevar pieņemt jaunus
pasūtījumus attiecīgajai euro banknošu ražošanas darbībai,
t. sk. piedalīties attiecīgos konkursos.

3.
ECB Padome attiecīgo lēmumu pārskata un pamatotu savu
lēmumu ražotājam rakstiski paziņo divu mēnešu laikā no
lūguma saņemšanas dienas.
4.
Šī panta 1.–3. punkta piemērošana neierobežo tiesības, kas
izriet no Līguma 263. un 265. panta.

16. pants

VI NODAĻA

Euro banknošu ražošanas darbības apturēšana

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1.
Ja konstatēta 13. panta 2. punktā minētā neatbilstība,
kvalitātes audita vai iepriekšēja audita grupa var ieteikt ECB
apturēt attiecīgo euro banknošu ražošanas darbību, apturēšanai
stājoties spēkā nekavējoties un paliekot spēkā līdz brīdim, kad
neatbilstība novērsta. Ražotājs kvalitātes audita vai iepriekšēja
audita grupai sniedz informāciju par jebkuru citu ražotāju,
kuru kā saņēmēju vai piegādātāju var ietekmēt ražošanas
darbības apturēšana.

19. pants

2.
Iespējami drīz pēc ražošanas darbības apturēšanas stāšanās
spēkā saskaņā ar 1. punktu kvalitātes audita vai iepriekšēja
audita grupa kvalitātes papildu auditā izvērtē, vai neatbilstība
novērsta. Ja kvalitātes audita vai iepriekšēja audita grupa nolemj,
ka neatbilstība novērsta, ECB atceļ ražošanas darbības apturē
šanu. Ja ražotājs neatbilstību nenovērš, ECB pieņem lēmumu
saskaņā ar 17. pantu.
17. pants
Kvalitātes akreditācijas atsaukšana
1.
ECB atsauc ražotāja kvalitātes akreditāciju, ja tas nespēj
novērst 13. panta 2. punktā minēto neatbilstību.
2.
Lēmumā par akreditācijas atsaukšanu ECB norāda dienu,
no kuras ražotājs var atkal pieteikties kvalitātes akreditācijai.
18. pants
Pārskatīšanas procedūra
1.

Ja ECB pieņēmusi lēmumu:

ECB kvalitātes akreditācijas reģistrs
1.

ECB uztur kvalitātes akreditācijas reģistru, kurā:

a) uzskaita ražotājus, kuriem piešķirta pilna apjoma vai pagaidu
kvalitātes akreditācija un viņu ražotnes;
b) attiecībā uz katru ražotni norāda euro banknošu ražošanas
darbību, kam piešķirta kvalitātes akreditācija;
c) reģistrē kvalitātes akreditācijas derīguma termiņa beigas.
2.
Ja ECB pieņem lēmumu saskaņā ar 16. pantu, tā reģistrē
darbības apturēšanas ilgumu.
3.
Ja ECB pieņem lēmumu saskaņā ar 17. pantu, tā svītro
ražotāja nosaukumu reģistrā.
4.
ECB visu reģistrā iekļauto ražotāju sarakstu un tā atjauni
nājumus dara pieejamus NCB un akreditētajiem ražotājiem.
20. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī.
Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 1. maija.

a) noraidīt lūgumu uzsākt pilna apjoma vai pagaidu kvalitātes
akreditācijas procedūru;
b) atteikt pilna apjoma vai pagaidu kvalitātes akreditācijas
piešķiršanu;
c) saskaņā ar 14.–17. pantu,

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 25. novembrī
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

