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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 2012,
hankintoja koskevista säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/5 muuttamisesta
(EKP/2012/10)
(2012/367/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

Muutokset
Korvataan päätöksen EKP/2007/5 4 artiklan 3 kohta seuravasti:
”3.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväk
symisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen
EKP/2004/2 (1), ja erityisesti sen 19 artiklan,

a) 200 000 euroa tavara- ja palveluhankintoja koskevien so
pimusten osalta;
b) 5 000 000 euroa rakennusurakoita koskevien sopimusten
osalta.”

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

Julkisia hankintoja tehtäessä sovellettavia kynnysarvoja,
joista säädetään julkisia rakennusurakoita sekä julkisia
tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten teko
menettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maalis
kuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivissä 2004/18/EY (2), muutettiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY,
2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopi
musten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen
osalta 30 päivänä marraskuuta 2011 annetulla komission
asetuksella (EU) N:o 1251/2011 (3).
Vaikka direktiiviä 2004/18/EY ei sovelleta Euroopan kes
kuspankkiin (EKP), se aikoo julkisia hankintoja tehdes
sään noudattaa näitä samoja kynnysarvoja.
Hankintoja koskevista säännöistä 3 päivänä heinäkuuta
2007 tehtyä päätöstä EKP/2007/5 (4) on sen vuoksi tar
peen muuttaa,

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL
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L
L
L

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

Sovelletaan seuraavia kynnysarvoja:

2 artikla
Voimaantulo
1.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.

2.
Hankintamenettelyt, jotka on aloitettu ennen tämän pää
töksen voimaantuloa, saatetaan loppuun päätöksen EKP/2007/5
säännösten mukaisesti sellaisina kuin ne olivat voimassa kun
hankintamenettely aloitettiin. Tätä säännöstä sovellettaessa han
kintamenettely katsotaan aloitetuksi päivänä, jona hankintail
moitus lähetettiin Euroopan unionin viralliseen lehteen, tai niissä
tapauksissa, joissa ei vaadita tällaista ilmoitusta, päivänä, jona
EKP pyysi yhtä tai useampaa tavarantoimittajaa jättämään tarjo
uksen.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä kesäkuuta 2012.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI

