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SMERNICE
SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/2193
z dne 27. oktobra 2017
o spremembi Smernice (EU) 2015/280 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in
naročanje eurobankovcev (ECB/2017/31)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 in
člena 16 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (1) omogoča nacionalnim centralnim bankam
držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: nacionalne centralne banke oziroma NCB), ki so del
skupine NCB z internimi tiskarnami v smislu člena 6(1) navedene smernice, da ustanovijo samostojno pravno
osebo za skupno izpolnjevanje javnih nalog, zlasti za proizvodnjo eurobankovcev. Člen 1(2) določa pogoje, ki jih
mora taka samostojna pravna oseba izpolnjevati, da se šteje za interno tiskarno. Eden od teh pogojev je, da NCB
skupaj obvladujejo subjekt. Trenutno ni izrecno določeno, da bi lahko skupno obvladovanje izvajala druga
skupno obvladovana pravna oseba, lahko skupaj z eno ali več NCB. Vendar pa bi bilo treba možnost takega
posrednega skupnega obvladovanja vključiti v pravni okvir, da se NCB omogoči, da za sodelovanje izberejo
pravno obliko, ki se jim zdi primerna in je skladna z veljavnimi določbami nacionalnega prava, s katerimi se
izvaja člen 12 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2). Zato bi morala v skladu s členom 6(1)
Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) in uvodno izjavo 7 navedene smernice NCB, ki zapre svojo nekdanjo
interno tiskarno in začne uporabljati drugo interno tiskarno, ki je organizirana kot samostojen pravni subjekt,
tako da posredno skupaj obvladuje ta subjekt, ostati del skupine NCB z internimi tiskarnami.

(2)

Smernica (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) omogoča NCB, ki so del skupine NCB z internimi tiskarnami, tudi to,
da vzpostavijo neinstitucionalizirano horizontalno sodelovanje za skupno izpolnjevanje javnih nalog. Zaradi
pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba v pravnem okviru določiti, da lahko NCB, ki zapre svojo tiskarno, ostane
del skupine NCB z internimi tiskarnami s tem, da se vključi v tako horizontalno sodelovanje, če izpolnjuje
ustrezne zahteve. Tako lahko NCB, ki zapre svojo tiskarno, izbere, ali bo postala del skupine naročnic v smislu
člena 3 Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) ali pa se bo vključila v horizontalno sodelovanje.

(3)

Člen 12 Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) določa, da Svet ECB pregleda to smernico vsaki dve leti. Svet
ECB bi moral imeti možnost, da sam odloči, kdaj in ali je tak pregled potreben.

(4)

Zato je treba Smernico (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) ustrezno spremeniti –

(1) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in
naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44) (UL L 47, 20.2.2015, str. 29).
(2) Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive
2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
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SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1
Spremembe
Smernica (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) se spremeni:
1. v točki 2 člena 1 se doda naslednji pododstavek:
„Interno tiskarno, ki je organizirana kot samostojen pravni subjekt, lahko obvladuje, lahko skupaj z eno ali več NCB,
tudi druga pravna oseba, ki jo v smislu prejšnjega odstavka skupaj obvladujejo NCB.“;
2. člen 3 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 3
Splošna načela
NCB, ki ne uporabljajo internih tiskarn niti niso vključene v neinstitucionalizirano horizontalno sodelovanje v skladu
s členom 6(3) in členom 8, so del skupine naročnic (NCB naročnice).“;
3. v členu 6 se doda naslednji odstavek 3:
„3.
Brez poseganja v veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o javnih naročilih se lahko NCB, ki
zapre svojo interno tiskarno, odloči ostati del skupine NCB z internimi tiskarnami, pod pogojem, da se vključi
v neinstitucionalizirano horizontalno sodelovanje na podlagi sporazuma o sodelovanju v smislu člena 8.“;
4. v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1.
NCB z internimi tiskarnami za skupno izpolnjevanje javnih nalog preučijo možnost: (a) ustanovitve
samostojne pravne osebe, ki bo vključevala njihove interne tiskarne ali bo imela delež v njih; ali (b) vzpostavitve
neinstitucionaliziranega horizontalnega sodelovanja na podlagi sporazuma o sodelovanju.“;
5. člen 12 se črta.
Člen 2
Začetek učinkovanja
Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.
Člen 3
Naslovniki
Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 27. oktobra 2017
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

