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USMERNENIA
USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/2193
z 27. októbra 2017,
ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému
(ECB/2017/31)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1
a 14.3 a článok 16,

keďže:

(1)

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) (1) umožňuje národným centrálnym
bankám členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), ktoré patria do skupiny
národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou v zmysle článku 6 ods. 1 uvedeného nariadenia, zriadiť
samostatnú právnickú osobu s cieľom spoločne plniť verejné úlohy, konkrétne uskutočňovať výrobu euroban
koviek. Článok 1 bod 2 stanovuje podmienky, ktoré musí spĺňať takáto samostatná právnická osoba, aby bola
považovaná za internú tlačiareň. Jednou z podmienok je, aby národné centrálne banky vykonávali nad takýmto
subjektom spoločnú kontrolu. V súčasnosti nie je výslovne ustanovená možnosť spoločnej kontroly prostred
níctvom inej spoločne kontrolovanej právnickej osoby, prípadne spolu s jednou alebo viacerými národnými
centrálnymi bankami. Aby však mali národné centrálne banky možnosť zvoliť si právnu formu spolupráce, ktorú
považujú za primeranú a ktorá je v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré
implementujú článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (2), mala by byť v právnom rámci
zahrnutá možnosť takejto nepriamej spoločnej kontroly. V súlade s článkom 6 ods. 1 usmernenia (EÚ) 2015/280
(ECB/2014/44) a bodom odôvodnenia 7 uvedeného usmernenia by teda do skupiny národných centrálnych bánk
s internou tlačiarňou mala naďalej patriť národná centrálna banka, ktorá zatvorila svoju internú tlačiareň a začína
používať inú internú tlačiareň, ktorá je samostatnou právnickou osobou a národná centrálna banka nad ňou
vykonáva nepriamu spoločnú kontrolu.

(2)

Usmernenie (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) tiež umožňuje národným centrálnym bankám, ktoré patria do
skupiny národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou, nadviazať neinštitucionalizovanú horizontálnu
spoluprácu s cieľom spoločne plniť verejné úlohy. Za účelom dosiahnutia právnej istoty a jednoznačnosti by sa
malo stanoviť, že národná centrálna banka, ktorá zatvorí svoju internú tlačiareň, môže naďalej patriť do skupiny
národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou, ak sa zúčastňuje na horizontálnej spolupráci, ktorá spĺňa
príslušné požiadavky. Národná centrálna banka, ktorá zatvorí svoju tlačiareň, si môže vybrať medzi tým, či bude
patriť do skupiny obstarávajúcich národných centrálnych bánk v zmysle článku 3 usmernenia (EÚ) 2015/280
(ECB/2014/44), alebo sa bude zúčastňovať na horizontálnej spolupráci.

(3)

Článok 12 usmernenia (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) stanovuje, že Rada guvernérov ECB preskúmava uvedené
usmernenie každé dva roky. Rada guvernérov ECB môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či a kedy je
takéto preskúmanie potrebné.

(4)

Preto by sa malo usmernenie (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(1) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému
(ECB/2014/44) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 29).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
(Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

L 310/50

SK

Úradný vestník Európskej únie

25.11.2017

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1
Zmeny
Usmernenie (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) sa mení takto:
1. V článku 1 bod 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Kontrolu nad internou tlačiarňou, ktorá je samostatnou právnickou osobou, môže vykonávať, prípadne aj spolu
s jednou alebo viacerými národnými centrálnymi bankami, iná právnická osoba, ktorá je spoločne kontrolovaná
v zmysle predchádzajúceho odseku národnými centrálnymi bankami.“;
2. Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
Všeobecné zásady
Národné centrálne banky, ktoré nepoužívajú internú tlačiareň ani sa nezúčastňujú na neinštitucionalizovanej horizon
tálnej spolupráci podľa článku 6 ods. 3 a článku 8, patria do skupiny obstarávajúcich národných centrálnych bánk
(obstarávajúce národné centrálne banky).“;
3. V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 3:
„3.
Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy o verejnom
obstarávaní, národná centrálna banka, ktorá zatvorí svoju internú tlačiareň, sa môže rozhodnúť, že bude naďalej
patriť do skupiny národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou, ak sa zúčastňuje na neinštitucionalizovanej
horizontálnej spolupráci na základe dohody o spolupráci v zmysle článku 8.“;
4. V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1.
Na účely spoločného plnenia verejných úloh národné centrálne banky s internou tlačiarňou skúmajú možnosť:
a) zriadenia samostatnej právnickej osoby, ktorá pozostáva z ich internej tlačiarne, alebo ktorá má v ich internej
tlačiarni účasť, alebo b) nadviazania neinštitucionalizovanej horizontálnej spolupráce na základe dohody
o spolupráci.“;
5. Článok 12 sa vypúšťa.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia národným centrálnym bankám.
Článok 3
Adresáti
Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. októbra 2017
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

