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SMJERNICE
SMJERNICA (EU) 2017/2193 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
оd 27. listopada 2017.
o izmjeni Smjernice (EU) 2015/280 o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu
euronovčanica (ESB/2017/31)
UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12.
stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 16.,

budući da:

(1)

Smjernica (EU) br. 2015/280 Europske središnje banke (ESB/2014/44) (1) osigurava mogućnost nacionalnim
središnjim bankama država članica čija je valuta euro (u daljnjem tekstu: „nacionalne središnje banke”) koje su dio
skupine s vlastitim tiskarama u smislu članka 6. stavka 1. Smjernice, da osnuju zasebnu pravnu osobu radi
zajedničkog obavljanja javnih zadaća, posebno za izradu euronovčanica. Članak 1. stavak 2. propisuje uvjete koje
ta zasebna pravna osoba mora ispuniti da bi se mogla smatrati vlastitom tiskarom. Jedna od tih uvjeta jest taj da
nacionalne središnje banke izvršavaju zajedničku kontrolu nad pravnom osobom. Trenutno nije izričito propisana
mogućnost zajedničke kontrole koja se izvršava putem druge pravne osobe nad kojom se provodi zajednička
kontrola, prema potrebi, zajedno s jednom ili više nacionalnih središnjih banaka. Međutim, kako bi se
nacionalnim središnjim bankama dopustilo da izaberu pravni oblik suradnje koju smatraju prikladnom i koja je
u skladu s odredbama nacionalnog prava kojim se provodi članak 12. Direktive 2014/24/EU Europskog
parlamenta i Vijeća (2), mogućnost takve neizravne zajedničke kontrole mora biti uključena u pravni okvir. Stoga,
u skladu s člankom 6. stavkom 1. Smjernice (EU) br. 2015/280 (ESB/2014/44) i njezine uvodne izjave 7.,
nacionalna središnja banka koja je zatvorila svoju prethodnu vlastitu tiskaru i počne upotrebljavati drugu vlastitu
tiskaru koja je organizirana kao zasebni pravni subjekt izvršavanjem neizravne zajedničke kontrole nad njezinom
pravnom osobom, ostaje dio skupine s vlastitim tiskarama.

(2)

Smjernica (EU) 2015/270 (ESB/2014/44) također dozvoljava nacionalnim središnjim bankama koje su dio
skupine s vlastitim tiskarama da uspostave izvaninstitucionalnu horizontalnu suradnju radi zajedničkog
obavljanja javnih zadaća. Radi pravne sigurnosti i jasnoće, pravni okvir bi trebao odrediti da NSB koji zatvori
svoju tiskaru može ostati dio skupine s vlastitim tiskarama sudjelovanjem u takvoj horizontalnoj suradnji pod
uvjetom da ispunjava odgovarajuće uvjete. Kao takav, NSB koji zatvori svoju tiskaru može odabrati hoće li postati
dio skupine koja se koristi nadmetanjem u smislu članka 3. Smjernice (EU) 2015/280 (ESB/2014/44) ili će
sudjelovati u horizontalnoj suradnji.

(3)

Članak 12. Smjernice (EU) 2015/280 (ESB/2014/44) propisuje da će Upravno vijeće preispitati ovu smjernicu
svake dvije godine. Upravno vijeće bi trebalo imati puno diskrecijsko pravo da odredi postoji li potreba za takvim
preispitivanjem.

(4)

Smjernicu (EU) 2015/280 (ESB/2014/44) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(1) Smjernica (EU) 2015/280 Europske središnje banke od 13. studenog 2014. o uspostavi sustava Eurosustav za izradu i nabavu novčanica
(ESB/2014/44) (SL L 47, 20.2.2015., str. 29.).
(2) Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive
2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
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DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.
Izmjene
Smjernica (EU) br. 2015/280 (ESB/2014/44) mijenja se kako slijedi:
1. u članku 1. točki 2. dodaje se sljedeći podstavak:
„Može se također izvršiti kontrola nad vlastitim tiskarama koje su organizirane kao zasebni pravni subjekti, prema
potrebi, zajedno s jednom ili više nacionalnih središnjih banaka, od strane druge pravne osobe nad kojom nacionalne
središnje banke zajednički provode kontrolu u smislu prethodnog stavka.”;
2. Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 3.
Opća načela
Nacionalne središnje banke koje ne koriste vlastite tiskare, i koje ne sudjeluju u izvaninstitucionalnoj horizontalnoj
suradnji u skladu s člankom 6. stavkom 3. i člankom 8. dio su skupine koja se koristi nadmetanjem (nacionalne
središnje banke iz skupine koja se koristi nadmetanjem).”;
3. u članku 6. dodaje se sljedeći stavak 3.:
„3.
Neovisno o važećem pravu Unije i nacionalnim zakonodavstvom o javnoj nabavi, NSB koji zatvori svoju
vlastitu tiskaru može odlučiti da će ostati dio skupine s vlastitim tiskarama pod uvjetom da sudjeluje u izvaninstitucio
nalnoj horizontalnoj suradnji na temelju sporazuma o suradnji u smislu članka 8.”;
4. u članku 8., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1.
Radi zajedničkog obavljanja javnih zadaća, nacionalne središnje banke iz skupine s vlastitim tiskarama istražit
će mogućnost osnivanja: (a) zasebne pravne osobe koja uključuje njihove vlastite tiskare ili koja ima udio u njihovim
vlastitim tiskarama; ili (b) izvaninstitucionalne horizontalne suradnje na temelju sporazuma o suradnji.”
5. Članak 12. briše se.
Članak 2.
Stupanje na snagu
Ova Smjernica stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke.
Članak 3.
Adresati
Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. listopada 2017.
Upravno vijeće ESB-a
Predsjednik ESB-a
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