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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 19 juni 2012
om ändring av beslut ECB/2007/5 om regler för upphandling
(ECB/2012/10)
(2012/367/EU)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska central-banks-syste
met och Europeiska central-banken, särskilt artikel 11.6,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Artikel 4.3 i beslut ECB/2007/5 ska ersättas med följande:
”3.

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004
om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralban
ken (1), särskilt artikel 19, och

Följande tröskelvärden gäller:

a) 200 000 euro för varu- och tjänstekontrakt.
b) 5 000 000 euro för byggentreprenadkontrakt.”

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

De tröskelvärden för offentliga upphandlingar som fram
går av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre
nader, varor och tjänster (2) har ändrats genom kommis
sionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 novem
ber 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG av
seende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphand
lings-förfaranden (3).

Artikel 2
Ikraftträdande
1.

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2012.

2.
Anbudsförfaranden som påbörjats innan detta beslut trä
der i kraft ska slutföras i enlighet med de bestämmelser i beslut
ECB/2007/5 som gällde den dag då anbudsförfarandet påbörja
des. Inom ramen för denna bestämmelse anses ett anbudsför
farande ha påbörjats den dag då meddelandet om upphandling
skickades till Europeiska unionens officiella tidning eller, om ett
sådant meddelande ej krävs, den dag då ECB bjöd in en eller
flera leverantörer att lämna ett anbud.

Trots att Europeiska centralbanken (ECB) inte omfattas av
direktiv 2004/18/EG avser den ändå att tillämpa samma
tröskelvärden för sina offentliga upphandlingar.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 juni 2012.

Beslut ECB/2007/5 av den 3 juli 2007 om regler för
upphandling (4) bör därför ändras i enlighet med detta.
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