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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 juni 2012
tot wijziging van Besluit ECB/2007/5 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding
(ECB/2012/10)
(2012/367/EU)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid arti
kel 11.6,

Wijzigingen
Artikel 4, lid 3, van Besluit ECB/2007/5 wordt als volgt ver
vangen:
„3.

Gelet op Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende
goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Cen
trale Bank (1), inzonderheid artikel 19,

De volgende drempelbedragen zijn van toepassing:

a) 200 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en dien
sten;
b) 5 000 000 EUR voor opdrachten voor werken.”.

Overwegende:

Artikel 2
De drempels voor openbare-aanbestedingsprocedures zo
als omschreven in Richtlijn 2004/18/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betref
fende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten (2) werden gewijzigd door Verordening (EU)
nr. 1251/2011 van de Commissie van 30 november
2011 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG,
2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake
de procedures voor het plaatsen van opdrachten. (3)

(1)

Hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) niet onderwor
pen is aan Richtlijn 2004/18/EG, is zij voornemens de
zelfde drempels toe te passen op haar openbare-aanbeste
dingsprocedures.

(2)

Besluit ECB/2007/5 van 3 juli 2007 tot vaststelling van
de regels inzake aanbesteding (4) dient derhalve dienover
eenkomstig te worden gewijzigd,

(3)
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(2 )
(3 )
(4 )
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80 van 18.3.2004, blz. 33.
134 van 30.4.2004, blz. 114.
319 van 2.12.2011, blz. 43.
184 van 14.7.2007, blz. 34.

Inwerkingtreding
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

2.
Aanbestedingsprocedures die waren aangevangen voordat
dit besluit in werking trad, worden afgerond in overeenstem
ming met de bepalingen van Besluit ECB/2007/5 die op de
startdatum van de aanbestedingsprocedure van kracht waren.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt een aanbestedings
procedure geacht te zijn aangevangen op de dag waarop de
aankondiging van opdracht naar het Publicatieblad van de Euro
pese Unie is gestuurd of, in gevallen waarin een dergelijke aan
kondiging niet is vereist, op de dag waarop de ECB één of
meerdere leveranciers heeft uitgenodigd een inschrijving in te
dienen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 juni 2012.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

