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DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 19 iunie 2012
de modificare a Deciziei BCE/2007/5 de stabilire a normelor privind achizițiile
(BCE/2012/10)
(2012/367/UE)
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,
având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de
adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale
Europene (1), în special articolul 19,

Modificări
Articolul 4 alineatul (3) din Decizia BCE/2007/5 se înlocuiește
cu următorul text:
„(3)

Se aplică următoarele valori ale pragurilor:

(a) 200 000 EUR pentru contractele de bunuri și de servicii;
întrucât:
Pragurile pentru procedurile de licitație publică prevăzute
în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții
publice de lucrări, de bunuri și de servicii (2) au fost
modificate prin Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 al
Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Direc
tivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce
privește pragurile de aplicare a acestora în cazul proce
durilor de atribuire a contractelor (3).

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) intenționează să aplice
aceleași praguri pentru procedurile sale de licitație
publică, cu toate că nu intră în sfera de aplicare a
Directivei 2004/18/CE.

(2)

Prin urmare, Decizia BCE/2007/5 din 3 iulie 2007 de
stabilire a normelor privind achizițiile (4) ar trebui modi
ficată în consecință,

(3)
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(b) 5 000 000 EUR pentru contractele de lucrări.”
Articolul 2
Intrare în vigoare
(1)

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 septembrie 2012.

(2)
Procedurile de licitație care au început înainte de intrarea
în vigoare a prezentei decizii se finalizează în conformitate cu
dispozițiile Deciziei BCE/2007/5 în vigoare la data la care a
început procedura de licitație. În sensul prezentei dispoziții, se
consideră că o procedură de licitație a început la data trimiterii
anunțului de participare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
sau, în cazurile în care un astfel de anunț nu este necesar, la
data la care BCE a invitat unul sau mai mulți furnizori să
depună o ofertă.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 iunie 2012.
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