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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/21 HATÁROZATA
(2015. december 23.)
az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17
határozat módosításáról (EKB/2015/51)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. és 128. cikkére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
3.1., 5., 16. és 24. cikkével összefüggésben értelmezett 12.1. cikkére,
mivel:
(1)

2014. július 10-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2019. december 31-ig meghosszabbítja az
Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO)
megbízatását. A Kormányzótanács 2015. január 7-én a Banque centrale du Luxembourgot jelölte ki erre az
időszakra az EPCO befogadására.

(2)

A nemzeti központi bankok mellett a tagállamok nemzeti hatóságai, uniós intézmények és szervek vagy
nemzetközi szervezetek is érdekeltek lehetnek az EPCO tevékenységeiben és közös pályázati eljárásaiban való
részvételben. Ennek a részvételnek a Kormányzótanács által meghatározott feltételek mellett kell megvalósulnia. E
feltételeknek hasonlóaknak kell lenniük a központi bankokra irányadó feltételekhez.

(3)

2014. november 13-án a Kormányzótanács az eurobankjegyek beszerzéséről szóló iránymutatást (1) fogadott el.
Ezenkívül az uniós közbeszerzési jogszabályokat a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2)
felülvizsgálták, amely ösztönzi az áruk és szolgáltatások közös beszerzését, valamint bizonyos központosított
beszerzési technikák igénybevételét. A Kormányzótanács a közös beszerzésekben való részvétel előmozdítása
révén ki kívánja aknázni az aktualizált jogszabály nyújtotta előnyöket.

(4)

Az EPCO feladatainak felsorolásában a potenciális közös beszerzések azonosítása és értékelése elsőbbséget élvez,
és a közös közbeszerzésektől való elállásra előre meghatározott határidők vonatkoznak.

(5)

Az EPCO költségvetési eljárásainak áramvonalasítása, valamint a közös beszerzések vezetésével összefüggésben a
további erőfeszítések támogatása érdekében a Kormányzótanács 2015. január 7-én jóváhagyta a többéves költség
vetésre kiterjedő pénzügyi keretösszeg alkalmazását. A Kormányzótanács továbbá a rugalmasabbá tétel érdekében
módosította a beszerzések tervezését, így az EPCO gördülő beszerzési tervet fog kidolgozni, amelyet a Kormány
zótanácsnak évente jóvá kell hagynia.

(6)

Az EPCO eredményességét és hatékonyságát a megbízatásának vége előtt értékelni kell.

(7)

Ezért az EKB/2008/17 határozatot (3) ennek megfelelően módosítani kell,

(1) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/280 iránymutatása (2014. november 13.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének
létrehozásáról (EKB/2014/44) (HL L 47., 2015.2.20., 29. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
(3) Az Európai Központi Bank 2008. november 17-i EKB/2008/17 határozata az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének
meghatározásáról (HL L 319., 2008.11.29., 76. o.).
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EKB/2008/17 határozat módosításai
Az EKB/2008/17 határozat a következőképpen módosul:
1. a 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3)

Ez a határozat nem érinti az (EU) 2015/280 európai központi banki iránymutatást (*).

(*) Az Európai Központi Bank 2014. november 13-i (EU) 2015/280 iránymutatása az eurorendszer előállítási és
beszerzési rendszerének létrehozásáról (EKB/2014/44) (HL L 47., 2015.2.20., 29. o.).”;
2. a 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1)

Az EPCO a következő alapvető feladatokat látja el:

a) a központi bankok EPCO-hoz intézett beszerzési igénye alapján olyan potenciális beszerzések azonosítása,
amelyek e határozat hatálya alá vagy azon kívül esnek;
b) az a) pont szerinti értékelés alapján éves beszerzési terv készítése és szükség esetén aktualizálása a közös pályázati
eljárások tekintetében;
c) a közös pályázati eljárásban részt vevő központi bankokkal együttműködésben közös követelmények kidolgozása;
d) a központi bankok támogatása a közös beszerzési eljárásokban;
e) a központi bankok támogatása a Központi Bankok Európai Rendszerének közös projektjeihez kapcsolódó beszer
zésekben, ha ezt a projektvezető központi bank(ok) kéri(k);
Az EPCO a fentiekben megjelöltektől eltérő feladatokat is elláthat, nevezetesen az eurorendszeren belül a legjobb
beszerzési gyakorlatok elfogadásának elősegítése és a közös beszerzéshez szükséges infrastruktúra (például készségek,
funkcionális eszközök, információs rendszerek, folyamatok) kialakítása érdekében.”;
3. a 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(4) Az EPCO költségvetését a központi bankok finanszírozzák a Kormányzótanács által elfogadott szabályokkal
összhangban, és e költségvetés alapulhat több évre kiterjedő pénzügyi keretösszegen vagy éves költségvetési
javaslaton, továbbá tartalmazhat a közös beszerzési projektek vezetését előmozdító ösztönzőket.”;
4. a 3. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(7) Az EPCO Irányítóbizottság az EPCO megbízatásának lejárta előtt megfelelő időben elvégzi az EPCO tevékeny
ségeinek eredményességi és hatékonysági értékelését. A Kormányzótanács ezen értékelés alapján dönt arról, hogy
szükséges-e kiválasztási eljárást lefolytatni új fogadó központi bank kiválasztására.”;
5. a 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Egy potenciális közös beszerzés azonosítása után az EPCO felkéri a központi bankokat a közös pályázati
eljárásban való részvételre. A központi bankok kellő időben tájékoztatják az EPCO-t arról, hogy részt kívánnak-e
venni a közös pályázati eljárásban, és ha igen, közlik üzleti követelményeiket az EPCO-val. Amennyiben hirdetmény
közzététele nem kötelező, úgy a központi bank mindaddig elállhat a közös beszerzésben való részvételtől, amíg
formálisan nem vállalat kötelezettséget a részvételre. Amennyiben hirdetményt kell közzétenni, a központi bank a
hirdetmény közzététele előtt bármikor elállhat a részvételtől.”;
6. a 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) Az EPCO a közös pályázati eljárások tekintetében évente a vezető központi bankok nevét is tartalmazó
aktualizált beszerzési tervet nyújt be a Kormányzótanácshoz jóváhagyásra. A Kormányzótanács a beszerzési tervről és
annak végrehajtásáról az EPCO Irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően határoz.”;
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7. az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
Más intézmények részvétele
A Kormányzótanács felkérheti az eurót még nem bevezetett tagállamok nemzeti központi bankjait, hogy az EPCO
tevékenységeiben és a közös pályázati eljárásokban az eurorendszerbeli központi bankokra irányadóakkal azonos
feltételek mellett részt vegyenek. Emellett a Kormányzótanács a tagállamok nemzeti hatóságait, uniós intézményeket
és szerveket vagy nemzetközi szervezeteket is felkérhet arra, hogy a Kormányzótanács által a meghívásban meghatá
rozott feltételek mellett vegyenek részt az EPCO tevékenységeiben és a közös pályázati eljárásokban. Az ilyen
meghívásnak a központi bankok és a meghívott szervezetek közös igényeinek kielégítését szolgáló áruk és szolgál
tatások közös beszerzésére kell korlátozódnia, és a feltételeknek hasonlóaknak kell lenniük azokhoz, mint amelyek az
eurorendszerbeli központi bankokra irányadóak.”.
2. cikk
Záró rendelkezések
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 23-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

