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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/2193 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 27ης Οκτωβρίου 2017
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2017/31)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/44) (1) προβλέπει τη
δυνατότητα των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ»), οι οποίες
αποτελούν μέρη της ομάδας ιδιόχρησης υπό την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 αυτής, να συστήνουν χωριστό
νομικό πρόσωπο για την από κοινού εκπλήρωση δημόσιων καθηκόντων, ιδίως την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ.
Το άρθρο 1 σημείο 2 ορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληροί το εν λόγω νομικό πρόσωπο προκειμένου
να αποκτήσει την ιδιότητα ιδιόχρηστου εκτυπωτικού εργοστασίου. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η από κοινού
άσκηση ελέγχου από τις ΕθνΚΤ στη νομική οντότητα. Επί του παρόντος δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα άσκησης
ελέγχου μέσω άλλου νομικού προσώπου υποκείμενου σε από κοινού έλεγχο, κατά περίπτωση από κοινού με μία ή
περισσότερες ΕθνΚΤ. Ωστόσο, προκειμένου οι ΕθνΚΤ να μπορούν να επιλέγουν τη νομική μορφή της συνεργασίας που
θεωρούν κατάλληλη, και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου που ενσωματώνουν το άρθρο 12
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η δυνατότητα άσκησης τέτοιου είδους
έμμεσου από κοινού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44), η ΕθνΚΤ που
έχει κλείσει το ιδιόχρηστο εκτυπωτικό της εργοστάσιο και αρχίζει να χρησιμοποιεί άλλο ιδιόχρηστο εκτυπωτικό
εργοστάσιο οργανωμένο ως χωριστή νομική οντότητα, ασκώντας έμμεσο από κοινού έλεγχο στην εν λόγω οντότητα, θα
πρέπει να παραμένει μέρος της ομάδας ιδιόχρησης.

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) επιτρέπει επίσης στις ΕθνΚΤ που αποτελούν μέρη της ομάδας
ιδιόχρησης να συστήνουν μη θεσμοθετημένη οριζόντια συνεργασία για την από κοινού εκπλήρωση δημόσιων
καθηκόντων. Για λόγους ασφάλειας και σαφήνειας δικαίου το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει ότι η ΕθνΚΤ που
κλείνει το εκτυπωτικό της εργοστάσιο μπορεί να παραμένει μέρος της ομάδας ιδιόχρησης συμμετέχοντας σε οριζόντια
συνεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις σχετικές απαιτήσεις. Έτσι, η ΕθνΚΤ που κλείνει το εκτυπωτικό της
εργοστάσιο μπορεί να επιλέξει να συμμετέχει σε ομάδα δημοπράτησης υπό την έννοια του άρθρου 3 της κατευθυντήριας
γραμμής (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) ή σε οριζόντια συνεργασία.

(3)

Το άρθρο 12 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) ορίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο θα
επανεξετάζει την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή κάθε δύο έτη. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει πλήρη
διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εάν και πότε κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση.

(4)

Για τους λόγους αυτούς η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/44) (ΕΕ L 47 της 20.2.2015, σ. 29).
(2) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) τροποποιείται ως εξής:
1. στο σημείο 2 του άρθρου 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Μπορεί επίσης να ασκείται έλεγχος σε ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιο το οποίο είναι οργανωμένο ως χωριστή νομική
οντότητα από άλλο νομικό πρόσωπο, από κοινού με μία ή περισσότερες ΕθνΚΤ κατά περίπτωση, το οποίο υπό την έννοια
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχεται από κοινού από ΕθνΚΤ.»·
2. το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές αρχές
Οι ΕθνΚΤ οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιο ούτε συμμετέχουν σε μη θεσμοθετημένη
οριζόντια συνεργασία κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 αποτελούν μέρη της ομάδας δημοπράτησης (ΕθνΚΤ
της ομάδας δημοπράτησης).»·
3. στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, η ΕθνΚΤ που κλείνει το ιδιόχρηστο εκτυπωτικό της εργοστάσιο μπορεί να αποφασίσει να παραμείνει μέρος της
ομάδας ιδιόχρησης, υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχει σε μη θεσμοθετημένη οριζόντια συνεργασία βάσει συμφωνίας
συνεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 8.»·
4. στο άρθρο 8 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Για την από κοινού εκπλήρωση δημόσιων καθηκόντων οι ΕθνΚΤ της ομάδας ιδιόχρησης διερευνούν τη σύσταση:
α) χωριστού νομικού προσώπου που αποτελείται από τα ιδιόχρηστα εκτυπωτικά τους εργοστάσια ή κατέχει συμμετοχή σε
αυτά ή β) μη θεσμοθετημένης οριζόντιας συνεργασίας βάσει συμφωνίας συνεργασίας.»·
5. το άρθρο 12 διαγράφεται.
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες της κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 27 Οκτωβρίου 2017.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

