25.11.2017

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 310/49

SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/2193,
27. oktoober 2017,
millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise
kohta (EKP/2017/31)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) (1) on eurot rahaühikuna kasutavate riikide
keskpankadele (edaspidi „RKPd“), kes kuuluvad isetootvate RKPde ringi selle suunise artikli 6 lõike 1 tähenduses,
ette nähtud iseseisva juriidilise isiku asutamise võimalus ühiseks riigi pandud ülesannete täitmiseks, eelkõige euro
pangatähtede tootmisel. Artikli 1 lõikes 2 on sätestatud tingimused, millele selline iseseisev juriidiline isik peab
vastama, et kvalifitseeruda struktuurisiseseks trükikojaks. Üheks neist tingimustest on RKPde ühine kontroll
asjaomase juriidilise isiku üle. Praegu ei ole selgelt sätestatud võimalust, et ühist kontrolli võib teha muu ühiselt
kontrollitava juriidilise isiku kaudu, kohalduvatel juhtudel ühiselt koos ühe või mitme RKPga. RKPdel tuleks
võimaldada valida koostööks selline õiguslik vorm, mida nad peavad kohaseks, ning kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL (2) artiklit 12 rakendava siseriikliku õiguse kohaldatavate sätetega
tuleks õigusraamistikku lisada sellise kaudse ühise kontrolli võimalus. Seega, kui RKP sulgeb oma senise struktuu
risisese trükikoja ja hakkab kasutama teist struktuurisisest trükikoda, mis on korraldatud iseseisva juriidilise isiku
vormis, tehes selle isiku üle kaudset ühist kontrolli, siis jääb see RKP vastavalt suunise (EL) 2015/280
(EKP/2014/44) artikli 6 lõikele 1 ja põhjendusele 7 isetootvate RKPde ringi.

(2)

Suunises (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) on samuti lubatud seada riigi pandud ülesannete täitmiseks sisse institut
sionaliseerimata horisontaalne koostöö. Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks õigusraamistikus ette näha, et
RKP, kes sulgeb oma struktuurisisese trükikoja, võib jääda isetootvate RKPde ringi, osaledes sellises horisontaalses
koostöös, tingimusel et ta vastab asjaomastele nõuetele. Seega võib oma struktuurisisese trükikoja sulgenud RKP
valida, kas temast saab hankivate RKPde ringi liige suunise (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) artikli 3 tähenduses või
ta hakkab osalema horisontaalses koostöös.

(3)

Suunise (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) artiklis 12 on ette nähtud, et EKP nõukogu vaatab selle suunise läbi iga
kahe aasta tagant. Nõukogul peaks olema täielik kaalutlusõigus otsustada, millal ja kas selline läbivaatamine on
vajalik.

(4)

Seetõttu tuleb suunist (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) vastavalt muuta,

(1) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/280, 13. november 2014, eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta
(EKP/2014/44) (ELT L 47, 20.2.2015, lk 29).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks
tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).
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ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) muudetakse järgmiselt:
1) artikli 1 punktis 2 lisatakse järgmine lõik:
„Kontrolli iseseisva juriidilise isikuna tegutseva struktuurisisese trükikoja üle võib samuti teha, kohalduvatel juhtudel
koos ühe või mitme RKPga, teise juriidilise isiku kaudu, keda RKPd eelmise lõigu tähenduses ühiselt kontrollivad.“;
2) artikkel 3 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 3
Üldpõhimõtted
RKPd, kes ei kasuta struktuurisisest trükikoda ega osale institutsionaliseerimata horisontaalses koostöös vastavalt
artikli 6 lõikele 3 ja artiklile 8, kuuluvad hankivate RKPde ringi.“;
3) artiklis 6 lisatakse järgmine lõige 3:
„3.
Ilma et see piiraks kohaldatavate liidu ja siseriiklike riigihankealaste õigusaktide kohaldamist, võib oma
struktuurisisese trükikoja sulgev RKP otsustada jääda isetootvate RKPde ringi tingimusel, et ta osaleb institutsionali
seerimata horisontaalses koostöös artiklis 8 nimetatud koostöölepingu alusel.“;
4) artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Et ühiselt täita riigi pandud ülesandeid, uurivad isetootvad RKPd võimalust a) asutada iseseisev juriidiline isik,
mis koosneb nende struktuurisisestest trükikodadest või omab neis osalust, või b) teha institutsionaliseerimata
horisontaalset koostööd koostöölepingu alusel.“;
5) artikkel 12 jäetakse välja.
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse.
Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 27. oktoober 2017
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

