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SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/628
z dne 4. maja 2020
o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema
(ECB/2020/27)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 127 in 128 Pogodbe,
ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.1 v povezavi s
členom 3.1 in členi 5, 16 in 24 Statuta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet ECB je 26. aprila 2019 na podlagi pozitivnih izkušenj s skupnim naročanjem blaga in storitev odločil, da bi
moral biti Urad Eurosistema za usklajevanje naročil (Eurosystem Procurement Coordination Office – urad EPCO)
trajen, centralna banka gostiteljica pa bo še naprej imenovana v petletnih časovnih presledkih. Trenutno je od
1. januarja 2020 do 31. decembra 2024 centralna banka gostiteljica Banque centrale du Luxembourg.

(2)

Pravila o določitvi nalog in pristojnosti odborov Eurosistema, imenovanju njihovih predsednikov in zagotovitvi
pisarniške pomoči so določena v členu 9.5 Sklepa ECB/2004/2 (1) ter v zvezi s posameznimi odbori Eurosistema
podrobneje opredeljena v posebnih sklepih Sveta ECB. Ta pravni okvir velja za odbor Evropskega sistema centralnih
bank, ki je odgovoren za usmerjanje skupnega naročanja Eurosistema.

(3)

Pomembno je, da je mogoče izkoristiti priložnosti za skupno naročanje, ki se lahko pojavijo med letom, potem ko je
Svet ECB potrdil letni načrt naročil, na posebej opredeljenih področjih in znotraj določenih omejitev.

(4)

Nacionalne centralne banke (NCB), ki za proizvodnjo eurobankovcev uporabljajo interne tiskarne, morajo v skladu s
členom 7 Smernice Evropske centralne banke (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) (2) zaradi izboljšanja stroškovne
učinkovitosti razmisliti o vzpostavitvi primernih oblik sodelovanja, vključno s skupno nabavo. Svet ECB je 21.
novembra 2017 predvidel možnost, da tiste NCB, ki uporabljajo interne tiskarne, sodelujejo pri skupnem naročanju
neposredno prek urada EPCO, s čimer se olajša njihovo sodelovanje za izpolnjevanje njihovih javnih nalog
proizvodnje eurobankovcev na najboljši možen način. Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev kot za interne
tiskarne, ki so v celoti vključene v centralne banke, bi bilo treba interni tiskarni, ki je ločena pravna oseba, vendar
tesno povezana s centralno banko, omogočiti sodelovanje pri skupnem naročanju neposredno prek urada EPCO.

(5)

Zato je treba Sklep ECB/2008/17 (3) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Spremembe Sklepa ECB/2008/17
Sklep ECB/2008/17 se spremeni:
1. točka (f) člena 1 se nadomesti z naslednjim:
„(f) ‚Usmerjevalni odbor urada EPCO‘ pomeni usmerjevalni odbor, ki ga Svet ECB imenuje za usmerjanje dejavnosti
urada EPCO. Usmerjevalni odbor urada EPCO sestavljajo po en član iz vsake centralne banke, ki je izbran izmed
uslužbencev na visokem položaju z znanjem in strokovnimi izkušnjami z organizacijskimi in strateškimi zadevami
v njihovi instituciji, in strokovnjaki za naročila. Usmerjevalni odbor urada EPCO poroča preko Izvršilnega odbora
Svetu ECB;“;
(1) Sklep ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 33).
(2) 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).
(3) Sklep ECB/2008/17 z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (UL L 319, 29.11.2008, str. 76).

L 146/12

SL

Uradni list Evropske unije

8.5.2020

2. člen 3 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):
„(f) nudi podporo centralnim bankam pri dejavnostih v zvezi z upravljanjem pogodb.“;
(b) vstavi se naslednji odstavek 1a:
„1a.

Gostiteljica urada EPCO je centralna banka. Svet ECB imenuje centralno banko gostiteljico vsakih pet let.“;

(c) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
„7.
Usmerjevalni odbor urada EPCO ovrednoti uspešnost in učinkovitost dejavnosti urada EPCO pravočasno
pred koncem vsakokratnega petletnega obdobja iz odstavka 1a. Na podlagi tega ovrednotenja in ob upoštevanju
interesa drugih centralnih bank za gostiteljstvo urada EPCO Svet ECB odloči, ali je treba opraviti postopek za izbiro
nove centralne banke gostiteljice.“;
3. v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3.
Urad EPCO vsako leto predloži Svetu ECB v potrditev posodobljen načrt naročil za skupne razpisne postopke,
vključno z imeni vodilnih centralnih bank. Posodobljeni letni načrt naročil, ki ga predloži urad EPCO, lahko vključuje
navedbo področij, na katerih je mogoče pred naslednjo posodobitvijo v okviru določenih omejitev izkoristiti dodatne
priložnosti za skupno naročanje. Svet ECB odloči o načrtu naročil in njegovem izvajanju po posvetovanju z
Usmerjevalnim odborom urada EPCO.“;
4. člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Sodelovanje drugih institucij
1.
Svet ECB lahko povabi nacionalne centralne banke držav članic, ki še niso sprejele eura, k sodelovanju pri
dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za centralne banke
Eurosistema. Poleg tega lahko Svet ECB k sodelovanju pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih
povabi nacionalne organe držav članic, institucije in organe Unije ali mednarodne organizacije, pod pogoji, ki jih določi
v vabilu. Vsako tako vabilo je omejeno na skupno naročanje blaga in storitev za izpolnjevanje skupnih potreb centralnih
bank in povabljenih subjektov, pogoji pa morajo biti podobni tistim, ki se uporabljajo za centralne banke Eurosistema.
2.
Interne tiskarne, ki so v skladu s točko 2(b) člena 1 Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) samostojne pravne
osebe in izpolnjujejo kumulativne pogoje iz navedene določbe, lahko neposredno sodelujejo v skupnih razpisnih
postopkih in se za namene tega člena obravnavajo kot del centralne banke v njihovi državi članici. Tako sodelovanje se
omeji na skupno naročanje blaga in storitev, ki je potrebno za to, da lahko navedene interne tiskarne opravljajo naloge
Eurosistema.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 4. maja 2020
Predsednica ECB
Christine LAGARDE

