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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/2193
af 27. oktober 2017
om ændring af retningslinje (EU) 2015/280 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion
af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2017/31)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, 14.3 og 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (1) giver mulighed for, at national
bankerne i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter de nationale centralbanker), som er en del af
gruppen, der anvender internt trykkeri som omhandlet i retningslinjens artikel 6, stk. 1, kan oprette en særskilt
juridisk person til sammen at udføre offentlige opgaver, særligt produktionen af eurosedler. I artikel 1, stk. 2,
fastsættes de betingelser, som en sådan særskilt juridisk person skal opfylde som internt seddeltrykkeri. En af
disse betingelser er, at de nationale centralbanker kontrollerer enheden i fællesskab. På nuværende tidspunkt
fremgår muligheden for at udøve fælles kontrol gennem en anden enhed, der kontrolleres i fællesskab, hvis dette
er relevant i fællesskab med en eller flere nationale centralbanker, ikke udtrykkeligt. For at give de nationale
centralbanker mulighed for at vælge den juridiske form for samarbejdet, som de finder passende og
i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den nationale lovgivning, som gennemfører artikel 12
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (2), bør muligheden for en sådan indirekte fælles kontrol
imidlertid fastsættes i de juridiske rammer. Følgelig, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EU)
2015/280 (ECB/2014/44) og betragtning 7 heri, skal en national centralbank, som har lukket sit tidligere interne
seddeltrykkeri og begynder at anvende et andet internt seddeltrykkeri, der er organiseret som en særskilt juridisk
enhed, ved udøvelsen af indirekte fælles kontrol over den pågældende enhed forblive en del af gruppen, der
anvender internt trykkeri.

(2)

Retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) gør det også muligt for nationale centralbanker, som er en del af
gruppen, der anvender internt trykkeri, at etablere et ikkeinstitutionaliseret horisontalt samarbejde til i fællesskab
at udføre disse offentlige opgaver. Af hensyn til retssikkerheden og retlig klarhed bør det fastsættes i de retlige
rammer, at en national centralbank, som lukker sit seddeltrykkeri kan forblive at være en del af gruppen, der
anvender internt trykkeri, ved at deltage i et sådant horisontalt samarbejde, forudsat det opfylder de relevante
krav. Således kan en national centralbank, som lukker sit seddeltrykkeri, vælge mellem at blive en del af gruppen,
der anvender udbud, som omhandlet i artikel 3 i retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44), eller deltage i et
horisontalt samarbejde.

(3)

Artikel 12 i retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) giver Styrelsesrådet mulighed for at revurdere denne
retningslinje hvert andet år. Styrelsesrådet bør efter eget skøn have mulighed for at fastslå, hvornår og hvorvidt
der er brug for en sådan revurdering.

(4)

Retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion
af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2014/44), (EUT L 47 af 20.2.2015, s. 29).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
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VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) ændres som følger:
1) I artikel 1, punkt 2, tilføjes følgende underafsnit:
»Kontrol over interne seddeltrykkerier, som er organiseret som en særskilt juridisk enhed, kan også — i fællesskab
med en eller flere nationale centralbanker, hvis dette er relevant — udøves af en anden juridisk person, som
kontrolleres i fællesskab af nationale centralbanker i overensstemmelse med det foregående afsnit.«
2) Artikel 3 erstattes af følgende:
»Artikel 3
Generelle principper
Nationale centralbanker, som hverken har et internt trykkeri eller deltager i ikkeinstitutionaliseret horisontalt
samarbejde i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 8, indgår i gruppen af nationale centralbanker, der anvender
offentligt udbud (gruppen, der anvender udbud).«
3) I artikel 6 indsættes følgende som stk. 3:
»3.
Med forbehold af gældende EU-lovgivning og national lovgivning om offentlige udbud kan en national
centralbank, som lukker sit interne seddeltrykkeri, beslutte at forblive en del af gruppen, der anvender internt
seddeltrykkeri, på betingelse af at den deltager i et ikkeinstitutionaliseret horisontalt samarbejde på grundlag af en
samarbejdsaftale som omhandlet i artikel 8.«
4) Artikel 8, stk. 1, erstattes af følgende:
»1.
Med henblik på i fællesskab at opfylde offentlige opgaver, skal nationale centralbanker i gruppen, der anvender
internt trykkeri, undersøge mulighederne for at oprette: a) en særskilt juridisk person, som består af eller har en
kapitalandel i deres interne seddeltrykkeri, eller b) et ikkeinstitutionaliseret horisontalt samarbejde på grundlag af en
samarbejdsaftale.«
5) Artikel 12 udgår.
Artikel 2
Virkning
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. oktober 2017.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI
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