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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2017/2193 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 27 октомври 2017 година
за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 относно създаването на системата на Евросистемата за
обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2017/31)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално членове 12.1, 14.3 и 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки (ЕС) 2015/280 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/44) (1) предвиждат възможността за
националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ“),
които принадлежат към групата за вътрешно производство по смисъла на член 6, параграф 1 от същите насоки, да
учредят самостоятелно юридическо лице с оглед на съвместното изпълнение на обществените задачи, по-специално
производството на евробанкноти. Член 1, точка 2 урежда условията, на които такова самостоятелно юридическо
лице трябва да отговаря, за да се квалифицира като вътрешна печатница. Едно от тези условия е НЦБ да
упражняват съвместен контрол върху юридическото лице. Понастоящем не е предвидена изрично възможността за
съвместен контрол, упражняван чрез друго съвместно контролирано юридическо лице, ако е приложимо,
съвместно с една или повече НЦБ. За да се позволи обаче на НЦБ да изберат правната форма за сътрудничество,
която считат за подходяща и в съответствие с приложимите разпоредби в националното право за транспониране на
член 12 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), в правната рамка следва да се
включи възможността за такъв непряк съвместен контрол. Поради това, в съответствие с член 6, параграф 1 от
Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) и съображение 7 от тях НЦБ, която е закрила своя бивша вътрешна
печатница и е започнала да използва друга вътрешна печатница, организирана като самостоятелно юридическо
лице, чрез упражняване на непряк съвместен контрол върху това юридическо лице, следва да остане част от
групата за вътрешно производство.

(2)

Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) също така позволяват на НЦБ, които са част от групата за вътрешно
производство, да установят неинституционализирано хоризонтално сътрудничество с оглед на съвместното
изпълнение на обществените задачи. От съображения за яснота и правна сигурност, правната рамка следва да
установява, че НЦБ, която закрива своя печатница, може да остане част от групата за вътрешно производство чрез
участие в такова хоризонтално сътрудничество, при условие че изпълнява съответните изисквания. Като такава,
НЦБ, която закрива своя печатница, може да избира между това, да стане част от групата за търгове по смисъла на
член 3 от Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44), или да участва в хоризонтално сътрудничество.

(3)

Член 12 от Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) предвижда Управителният съвет да преразглежда настоящите
насоки на всеки две години. Управителният съвет следва да разполага с пълна свобода на преценка за определяне
кога и дали съществува необходимост от такова преразглеждане.

(4)

Поради това Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) следва да бъдат съответно изменени,

(1) Насоки (ЕС) 2015/280 на Европейската централна банка от 13 ноември 2014 г. относно създаването на системата на Евросистемата за
обществени поръчки и производство на банкноти (EЦБ/2014/44) (ОВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29).
(2) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива
2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменения
Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) се изменят, както следва:
1. в член 1, точка 2 се добавя следната алинея:
„Контролът върху вътрешна печатница, организирана като самостоятелно юридическо лице, може също така да бъде
упражняван, ако е приложимо, съвместно с една или повече НЦБ, чрез друго юридическо лице, което е съвместно
контролирано по смисъла на предходния параграф от НЦБ.“;
2. член 3 се заменя със следното:
„Член 3
Общи принципи
НЦБ, които нито използват вътрешна печатница, нито участват в неинституционализирано хоризонтално сътрудни
чество по член 6, параграф 3 и член 8, принадлежат към групата за търгове (наричани по-долу „НЦБ от групата за
търгове“).“;
3. в член 6 се добавя следният параграф 3:
„3.
Без да засяга приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство относно обществените
поръчки, НЦБ, която закрива своя вътрешна печатница, може да реши да остане част от групата за вътрешно
производство, при условие че участва в неинституционализирано хоризонтално сътрудничество въз основа на
споразумение за сътрудничество по смисъла на член 8.“;
4. в член 8 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
С оглед на съвместното изпълнение на обществените задачи НЦБ от групата за вътрешно производство са
длъжни да проучат възможностите за: а) учредяването на самостоятелно юридическо лице, което се състои от или има
участие във вътрешната им печатница; или б) установяването на неинституционализирано хоризонтално сътрудни
чество въз основа на споразумение за сътрудничество.“;
5. член 12 се заличава.
Член 2
Действие
Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 октомври 2017 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

