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SPRENDIMAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/21
2015 m. gruodžio 23 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų
pirkimų sistemą (ECB/2015/51)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 ir 128 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,
kartu su 3 straipsnio 1 dalimi, 5, 16 ir 24 straipsniais,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 10 d. Valdančioji taryba nusprendė pratęsti Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos
(angl. Eurosystem Procurement Coordination Office) (toliau – EPCO) įgaliojimus iki 2019 m. gruodžio 31 d. 2015 m.
sausio 7 d. Valdančioji taryba paskyrė Banque centrale du Luxembourg EPCO buveine šiam laikotarpiui;

(2)

be nacionalinių centrinių bankų, valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, Sąjungos institucijos ir
tarnybos arba tarptautinės organizacijos taip pat gali būti suinteresuotos dalyvauti EPCO veikloje ir jos bendrų
viešųjų pirkimų procedūrose. Toks dalyvavimas turi būti vykdomas laikantis Valdančiosios tarybos nustatytų
sąlygų. Šios sąlygos turi būti panašios į centriniams bankams taikomas sąlygas;

(3)

2014 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires dėl eurų banknotų viešųjų pirkimų (1). Be to, Sąjungos
viešųjų pirkimų teisės aktai buvo peržiūrėti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES (2), kuri skatina
bendrą prekių ir paslaugų pirkimą ir tam tikrų centralizuotų pirkimo būdų naudojimą. Valdančioji taryba siekia
pasinaudoti atnaujintais teisės aktais sustiprindama dalyvavimą bendruose viešuosiuose pirkimuose;

(4)

galimų bendrų viešųjų pirkimų atvejų identifikavimas ir vertinimas yra prioritetinis EPCO uždavinys, o
atsisakymui dalyvauti bendruose viešuosiuose pirkimuose taikomi iš anksto nustatyti terminai;

(5)

siekdama supaprastinti EPCO biudžetines procedūras ir paskatinti papildomas pastangas pagrindinių bendrųjų
viešųjų pirkimų kontekste, Valdančioji taryba 2015 m. sausio 7 d. patvirtino finansinį paketą, kuris padengia
kelerių metų biudžetą. Valdančioji taryba taip pat iš dalies pakeitė viešųjų pirkimų planavimą, tam, kad jie būtų
lankstesni; EPCO parengia atnaujinamą viešųjų pirkimų planą, kurį Valdančioji taryba patvirtina kiekvienais
metais;

(6)

EPCO veiksmingumas ir efektyvumas turėtų būti įvertinamas prieš jos įgaliojimų pabaigą;

(7)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2008/17 (3),

(1) 2014 m. lapkričio 13 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo
(ECB/2014/44) (OL L 47, 2015 2 20, p. 29).
(2) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva
2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
(3) 2008 m. lapkričio 17 d. Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (OL L 319, 2008 11 29,
p. 76).
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo ECB/2008/17 daliniai pakeitimai
Sprendimas ECB/2008/17 iš dalies pakeičiamas taip:
1. 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.

Šis sprendimas nepažeidžia Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/280 (*).

(*) 2014 m. lapkričio 13 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų
sistemos nustatymo (ECB/2014/44) (OL L 47, 2015 2 20, p. 29).“;
2. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.

EPCO vykdo visus šiuos pagrindinius uždavinius:

a) remdamasi centrinių bankų EPCO nurodytais viešųjų pirkimų poreikiais, nustato galimus bendrų viešųjų pirkimų
atvejus, kuriems šis sprendimas taikomas arba netaikomas;
b) remdamasi a punkte nurodytu įvertinimu, parengia ir prireikus atnaujina bendro pirkimo procedūrų metinį
viešųjų pirkimų planą;
c) bendradarbiaudama su bendro pirkimo procedūroje dalyvaujančiais centriniais bankais, rengia bendrus
reikalavimus;
d) padeda centriniams bankams bendro pirkimo procedūrose;
e) padeda centriniams bankams viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su bendrais Europos centrinių bankų sistemos
projektais, jei to prašo projektui vadovaujantis (-ys) centrinis (-iai) bankas (-ai).
EPCO gali vykdyti ir kitus prieš tai nenurodytus uždavinius, visų pirma palengvinant geros viešųjų pirkimų praktikos
patvirtinimą Eurosistemoje ir vystant infrastruktūrą (pvz., įgūdžius, funkcines priemones, informacines sistemas,
procesus), reikalingus bendriems viešiesiems pirkimams.“;
3. 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4.
Centriniai bankai finansuoja EPCO biudžetą, remiantis Valdančiosios tarybos priimtomis taisyklėmis, kurios
gali būti grindžiamos finansiniu paketu, apimančiu kelis metus, arba pasiūlytu metiniu biudžetu ir gali apimti siekius
skatinti bendrų viešųjų pirkimų projektus.“;
4. 3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
„7.
EPCO iniciatyvinis komitetas atlieka veiksmingą ir efektyvų EPCO veiklos vertinimą tinkamu laiku prieš
pasibaigiant jos įgaliojimams. Remdamasi šiuo vertinimu, Valdančioji taryba sprendžia, ar būtina atlikti atrankos
procedūrą naujam priimančiajam centriniam bankui parinkti.“;
5. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Nustačiusi galimą bendrų viešųjų pirkimų atvejį, EPCO kviečia centrinius bankus dalyvauti bendro pirkimo
procedūroje. Centriniai bankai tinkamu laiku informuoja EPCO, ar jie ketina dalyvauti bendro pirkimo procedūroje ir,
jei ketina, praneša EPCO apie savo veiklos poreikius. Per procedūras, kuriose nereikalaujama paskelbti pranešimo apie
sutarties sudarymą, centrinis bankas gali atsisakyti dalyvauti bendrame viešajame pirkime iki tol, kol jis oficialiai
įsipareigoja dalyvauti. Kai pranešimo apie sutarties sudarymą paskelbimas yra būtinas, centrinis bankas gali atsisakyti
dalyvauti bet kuriuo metu prieš pranešimo apie sutarties sudarymą paskelbimą.“;
6. 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Kiekvienais metais EPCO pateikia Valdančiajai tarybai patvirtinti atnaujintą viešųjų pirkimų planą bendroms
viešųjų pirkimų procedūroms, įskaitant vadovaujančių centrinių bankų pavadinimus. Valdančioji taryba priima
sprendimą dėl viešųjų pirkimų plano ir jo įgyvendinimo pasikonsultavusi su EPCO iniciatyviniu komitetu.“;
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7. 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Kitų institucijų dalyvavimas
Valdančioji taryba gali kviesti euro dar neįsivedusių valstybių narių nacionalinius centrinius bankus dalyvauti EPCO
veikloje ir bendro pirkimo procedūrose tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos Eurosistemos centriniams bankams.
Be to, Valdančioji taryba gali kviesti valstybių narių nacionalines valdžios institucijas, Sąjungos institucijas ir tarnybas
arba tarptautines organizacijas dalyvauti EPCO veikloje ir bendrų viešųjų pirkimų procedūrose laikantis sąlygų,
nustatytų Valdančiosios tarybos kvietime. Visi tokie kvietimai taikomi tik bendriems prekių ir paslaugų viešiesiems
pirkimams, siekiant patenkinti poreikius, bendrus centriniams bankams ir pakviestoms įstaigoms, o sąlygos turi būti
panašios į tas, kurios taikomos Eurosistemos centriniams bankams.“
2 straipsnis
Baigiamosios nuostatos
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. gruodžio 23 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

