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10.7.2012.

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 19. lipnja 2012.
o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi
(ESB/2012/10)
(2012/367/EU)
IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i
Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11.6.,

Izmjene
Članak 4. stavak 3. Odluke ESB/2007/5 zamjenjuje se sljedećim:

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o
donošenju Poslovnika Europske središnje banke (1), a posebno
njezin članak 19.,

„3.

Primjenjuju se sljedeći iznosi pragova:

(a) 200 000 eura za ugovore o nabavi robe i usluga;
(b) 5 000 000 eura za ugovore o radovima.”

budući da:

Članak 2.
Pragovi za postupke javnog nadmetanja utvrđeni Direk
tivom 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od
31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje
ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi
robe te ugovora o javnim uslugama (2) izmijenjeni su
Uredbom Komisije (EU) br. 1251/2011 od 30. studenoga
2011. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i
2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu
pragova koje propisuju za primjenu postupaka za skla
panje ugovora (3).

(1)

Iako ne podliježe Direktivi 2004/18/EZ, Europska
središnja banka (ESB) namjerava primijeniti iste pragove
u svojim postupcima javnog nadmetanja.

(2)

Odluku ESB/2007/5 od 3. srpnja 2007. o utvrđivanju
Pravila o nabavi (4) treba stoga na odgovarajući način
izmijeniti,

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

SL
SL
SL
SL

L 80, 18.3.2004., str. 33.
L 134, 30.4.2004., str. 114.
L 319, 2.12.2011., str. 43.
L 184, 14.7.2007., str. 34.

Stupanje na snagu
1.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2012.

2.
Postupci nadmetanja započeti prije stupanja na snagu ove
Odluke dovršavaju se u skladu s odredbama Odluke
ESB/2007/5 koja je bila na snazi na dan kada je postupak
nadmetanja započeo. U smislu ove odredbe smatra se da je
postupak nadmetanja započeo na dan kad je poziv na nadme
tanje poslan Službenom listu Europske unije ili, u slučajevima kada
navedeni poziv nije potreban, na dan kada je ESB pozvao
jednog ili više gospodarskih subjekata da dostave ponude.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 19. lipnja 2012.
Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

