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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 19. juni 2012
om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud
(ECB/2012/10)
(2012/367/EU)
DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 11.6,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringer
Artikel 4, stk. 3, i afgørelse ECB/2007/5 erstattes af følgende:

under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004
om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske
Centralbank (1), særlig artikel 19, og

»3.

ud fra følgende betragtninger:

b) 5 000 000 EUR for kontrakter om bygge- og anlægsarbej
der.«

(1)

(2)

(3)

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

Tærskelværdierne for procedurerne for offentligt udbud,
som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af frem
gangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs
kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offent
lige bygge- og anlægskontrakter (2) er blevet ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2011 af
30. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og
2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anven
delse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrak
ter (3).
Den Europæiske Centralbank (ECB) agter at anvende de
samme tærskelværdier ved indgåelse af offentlige
kontrakter, uanset at den ikke er bundet af direktiv
2004/18/EF.
Afgørelse ECB/2007/5 af 3. juli 2007 til fastsættelse af
regler om offentligt udbud (4) bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed —

EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

80 af 18.3.2004, s. 33.
134 af 30.4.2004, s. 114.
319 af 2.12.2011, s. 43.
184 af 14.7.2007, s. 34.

Der gælder følgende tærskelværdier:

a) 200 000 EUR for kontrakter om vareindkøb og tjenestey
delser

Artikel 2
Ikrafttrædelse
1.

Denne afgørelse træder i kraft den 1. september 2012.

2.
Udbudsprocedurer, som er påbegyndt før denne afgørelses
ikrafttræden, skal afsluttes i overensstemmelse med bestemmel
serne i afgørelse ECB/2007/5, som var i kraft på datoen for
påbegyndelsen af udbudsproceduren. I denne sammenhæng
anses en udbudsprocedure for påbegyndt den dag, hvor udbuds
bekendtgørelsen blev sendt til Den Europæiske Unions Tidende,
eller, i tilfælde hvor der ikke er krav om en udbudsbekendt
gørelse, den dag, hvor ECB opfordrede en eller flere leveran
dører til at indgive tilbud.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. juni 2012.
Mario DRAGHI

Formand for ECB

