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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/17/
EG
av den 31 mars 2004
om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), på grundval av
det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 9
december 2003, och
av följande skäl:
(1)

I samband med de nya ändringarna av rådets direktiv 93/38/EEG
av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet
för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transportoch telekommunikationssektorerna (5), vilka ändringar är nödvändiga för att uppfylla de krav på förenkling och modernisering
som både upphandlande enheter och ekonomiska aktörer framförde i sina svar på kommissionens grönbok av
den 27 november 1996 bör direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.
Det här direktivet bygger på domstolens rättspraxis, särskilt dess
rättspraxis om tilldelningskriterier, som tydliggör de upphandlande enheternas möjligheter att tillgodose den berörda allmänhetens behov, även på miljöområdet och/eller det sociala området,
förutsatt att dessa kriterier är kopplade till kontraktsföremålet, att
de inte ger den upphandlande enheten obegränsad valfrihet samt
att de uttryckligen anges och överensstämmer med de grundprinciper som anges i skäl 9.

(2)

Ett viktigt skäl för att införa regler om samordning av upphandlingsförfarandena på dessa områden är att nationella myndigheter
kan påverka en upphandlande enhets agerande på olika sätt, bland
annat om de är delägare eller företrädda i enhetens förvaltnings-,
lednings- eller övervakningsorgan.

(3)

Ett annat viktigt skäl till att det behövs en samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma på dessa
områden är att de marknader där de verkar är förhållandevis
slutna på grund av att de nationella myndigheterna har beviljat
särskilda rättigheter eller ensamrätt att försörja, tillhandahålla eller
driva de nät som används för tjänsterna i fråga.

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

EGT C 29 E, 30.1.2001, s. 112, och EGT C 203 E, 27.8.2002, s. 183.
EGT C 193, 10.7.2001, s. 1.
EGT C 144, 16.5.2001, s. 23.
Europaparlamentets yttrande av den 17 januari 2002 (EGT C 271 E,
7.11.2002, s. 293), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 mars 2003
(EUT C 147 E, 24.6.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den
2 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 januari 2004 och rådets beslut av den 2 februari 2004.
5
( ) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84. Direktivet senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2001/78/EG (EGT L 285, 29.10.2001, s. 1).
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(4)

Gemenskapslagstiftningen, särskilt rådets förordningar (EEG) nr
3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning
av konkurrensreglerna på företag inom luftfartssektorn (1) och
(EEG) nr 3976/87 av den 14 december 1987 om tillämpning av
artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden inom luftfartssektorn (2), syftar till att skärpa
konkurrensen mellan transportörer som tillhandahåller allmänheten flygtransporter. Det är därför inte lämpligt att i detta direktiv
inbegripa sådana enheter. Med hänsyn till den konkurrens som
råder inom gemenskapssjöfarten vore det inte heller lämpligt att
låta kontrakt som upphandlas inom denna sektor omfattas av
reglerna i detta direktiv.

(5)

Tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG täcker för närvarande vissa kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter med
verksamhet inom telesektorn. En rättslig ram, som nämns i den
fjärde rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på teleområdet från den 25 november 1998, har antagits för att öppna
telesektorn. En av följderna blev att effektiv konkurrens, både
rättsligt och faktiskt, infördes i denna sektor. Med hänsyn härtill
har kommissionen för kännedom offentliggjort en förteckning
över teletjänster (3) som redan kan undantas från det direktivets
tillämpningsområde i enlighet med dess artikel 8. Ytterligare
framsteg har konstaterats i den sjunde rapporten om genomförandet av EU:s lagstiftning på teleområdet från den 26 november
2001. Upphandlingen inom denna sektor behöver således inte
längre regleras.

(6)

Det finns följaktligen inte längre något behov av Rådgivande
kommittén för telekommunikationsupphandling, som inrättades
genom rådets direktiv 90/531/EEG (4).

(7)

Utvecklingen på telemarknaden bör dock fortfarande bevakas,
och en ny bedömning av situationen bör göras om det visar sig
att det inte längre råder effektiv konkurrens inom denna sektor.

(8)

Upphandling av telefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsökningsoch satellittjänster ingår inte i tillämpningsområdet för direktiv
93/38/EEG. Dessa tjänster undantogs därför att de ofta bara
kunde tillhandahållas av en enda tjänsteleverantör i ett visst geografiskt område på grund av att verklig konkurrens saknades och
att det fanns särskilda rättigheter eller ensamrätt. Nu när effektiv
konkurrens råder inom telesektorn finns det inte längre någon
anledning att utelämna dessa tjänster. Därför är det nödvändigt
att upphandling av sådana teletjänster ingår i tillämpningsområdet
för det här direktivet.

(9)

I syfte att säkerställa att de offentliga kontrakt som tilldelas av
enheter som bedriver verksamhet på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster öppnas för konkurrens, är det lämpligt
att utarbeta bestämmelser för samordning inom gemenskapen när
det gäller offentliga kontrakt över ett visst värde. En sådan samordning bör bygga på de krav som följer av artiklarna 14, 28 och
49 i EG-fördraget och artikel 97 i Euratomfördraget, nämligen
principen om likabehandling av vilken principen om icke-diskriminering endast utgör en särskild form, principen om ömsesidigt
erkännande, proportionalitetsprincipen samt principen om öppenhet. Med beaktande av karaktären hos de områden som berörs av
en sådan samordning bör det genom denna samordning skapas en
ram för god affärssed som medger största möjliga flexibilitet men
som samtidigt slår vakt om de nämnda principerna.

(1) EGT L 374, 31.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1/2003 (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).
(2) EGT L 374, 31.12.1987, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1/2003.
(3) EGT C 156, 3.6.1999, s. 3.
4
( ) EGT L 297, 29.10.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG (EGT L 164, 30.6.1994, s. 3).
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När det gäller offentliga kontrakt vars värde understiger det värde
vid vilket bestämmelserna om samordning inom gemenskapen
skall tillämpas, är det lämpligt att erinra om den rättspraxis
som utvecklats vid domstolen och enligt vilken bestämmelserna
och principerna i ovannämnda fördrag skall tillämpas.
(10)

För att ett verkligt öppnande av marknaden och en rättvis och
balanserad tillämpning av reglerna om upphandling på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster skall säkerställas,
måste de enheter som skall omfattas av direktivet definieras på
ett annat sätt än genom hänvisning till deras rättsliga ställning.
Man bör således se till att likabehandling upprätthålls mellan
upphandlande enheter från den offentliga respektive den privata
sektorn. Man måste också, i överensstämmelse med artikel 295 i
fördraget, se till att medlemsstaternas egendomsordning inte påverkas på något sätt.

(11)

Om ett offentligrättsligt organ lämnar in ett anbud i ett upphandlingsförfarande bör medlemsstaterna se till att konkurrensen gentemot privata anbudsgivare inte snedvrids.

(12)

I enlighet med artikel 6 i fördraget är miljöskyddskraven integrerade i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet enligt artikel 3 i fördraget, särskilt i syfte att
främja en hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs det därför
hur de upphandlande enheterna kan bidra till att skydda miljön
och främja en hållbar utveckling, samtidigt som de garanterar att
de för sina kontrakt kan erhålla det bästa förhållandet mellan
kvalitet och pris.

(13)

Ingenting i detta direktiv bör hindra att sådana åtgärder vidtas
eller genomförs som behövs för att skydda allmän moral, allmän
ordning eller allmän säkerhet, hälsa, människors och djurs liv
eller att bevara växter, i synnerhet med sikte på en hållbar utveckling, under förutsättning att åtgärderna överensstämmer med fördraget.

(14)

Genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om
ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna
från Uruguayrundan (1986–1994) (1) godkänns särskilt WTO-avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat ”avtalet”, som syftar
till att lägga fast en multilateral ram för balanserade rättigheter
och skyldigheter när det gäller offentlig upphandling och därmed
åstadkomma liberalisering och ökning av världshandeln. Enligt
gemenskapens internationella rättigheter och åtaganden till följd
av godkännandet av avtalet skall den ordning som fastställs i
avtalet tillämpas på anbudsgivare och varor från tredje land
som har undertecknat avtalet. Avtalet har ingen direkt verkan.
En upphandlande enhet som omfattas av avtalet och som följer
detta direktiv och tillämpar avtalet på ekonomiska aktörer från
tredje land som har undertecknat avtalet bör således följa avtalet.
Detta direktiv bör också garantera att gemenskapens ekonomiska
aktörer får delta i offentlig upphandling på lika gynnsamma villkor som ekonomiska aktörerna från tredje land som har undertecknat avtalet.

(15)

Innan ett upphandlingsförfarande inleds kan den upphandlande
enheten genom en ”teknisk dialog” söka eller godta råd som
kan användas när specifikationerna utarbetas, dock under förutsättning att sådana råd inte leder till hinder för konkurrensen.

(16)

Med hänsyn till de många olika typerna av byggentreprenadkontrakt bör de upphandlande enheterna kunna välja såväl gemensam
som separat upphandling av kontrakt för projektering eller utförande av byggentreprenad. Avsikten med detta direktiv är inte att
fastställa huruvida upphandlingen skall vara gemensam eller se-

(1) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.
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parat. Beslut om separat eller gemensam upphandling bör fattas i
enlighet med kvalitativa och ekonomiska kriterier som kan fastställas i nationell lagstiftning.
Ett kontrakt kan anses vara ett byggentreprenadkontrakt endast
om det specifikt avser utförande av den verksamhet som avses i
bilaga XII, även om kontraktet omfattar utförandet av andra tjänster som är nödvändiga för att utföra denna verksamhet. Tjänstekontrakt, särskilt inom området för fastighetsförvaltningstjänster,
får i vissa fall omfatta byggentreprenad. Om sådan byggentreprenad är av underordnad betydelse jämfört med föremålet för upphandlingen, och är en möjlig följd av detta eller ett komplement
till det, kan det faktum att byggentreprenaden ingår i upphandlingen emellertid inte anses vara ett tillräckligt skäl för att klassificera kontraktet som byggentreprenadkontrakt.
För beräkningen av det uppskattade värdet av ett byggentreprenadkontrakt är det lämpligt att utgå från värdet av själva byggentreprenaden tillsammans med det uppskattade värdet av de eventuella varor och tjänster som de upphandlande enheterna ställer
till entreprenörens förfogande, i den mån dessa tjänster eller varor
är nödvändiga för att utföra entreprenaden. De tjänster som åsyftas i detta stycke är de som tillhandahålls av de upphandlande
enheternas egen personal. Å andra sidan följer beräkningen av
värdet av tjänstekontrakten de regler som är tillämpliga för tjänstekontrakt, oavsett om de ställs till entreprenörens förfogande för
senare utförande av byggentreprenaden.
(17)

För att det skall gå att tillämpa procedurreglerna i detta direktiv
och för att det skall gå att utöva tillsyn definieras tjänsteområdet
bäst genom att delas upp i kategorier som svarar mot rubriker i
en gemensam klassifikation och sammanföras i två bilagor,
XVII A och XVII B, alltefter tillämplig ordning. För tjänster i
bilaga XVIIB bör relevanta bestämmelser i direktivet gälla utan
att det påverkar tillämpningen av särskilda gemenskapsbestämmelser för de berörda tjänsterna.

(18)

När det gäller tjänstekontrakt bör full tillämpning av detta direktiv under en övergångstid begränsas till kontrakt för vilka
dessa bestämmelser kommer att göra det möjligt att utnyttja
alla möjligheter till att öka handeln över gränserna. Kontrakt
för andra tjänster måste övervakas under denna övergångsperiod
innan beslut fattas om full tillämpning av direktivet. Mekanismen
för sådan övervakning behöver därför fastställas. Samtidigt bör
mekanismen göra det möjligt för de berörda parterna att få tillgång till alla relevanta upplysningar.

(19)

Hinder för fritt tillhandahållande av tjänster bör undvikas. Därför
får tjänsteleverantörer vara antingen fysiska eller juridiska personer. Detta direktiv bör emellertid inte hindra att regler om villkor
för att utöva en verksamhet eller ett yrke tillämpas på nationell
nivå, förutsatt att dessa regler är förenliga med gemenskapsrätten.

(20)

Nya förfaranden för elektronisk upphandling utvecklas ständigt.
Dessa förfaranden möjliggör ökad konkurrens och förbättrad effektivitet vid offentlig upphandling, särskilt genom tids- och kostnadsbesparing. Den upphandlande enheten får använda elektroniska upphandlingsförfaranden om det sker i överensstämmelse
med bestämmelserna i detta direktiv och principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet. I samma omfattning
får ett anbud som lämnas av en anbudsgivare, särskilt i samband
med ett ramavtal eller i fall där ett dynamiskt inköpssystem används, ha formen av en elektronisk katalog från anbudsgivaren
om denna använder det kommunikationsmedel som har valts av
den upphandlande enheten i enlighet med artikel 48.

(21)

Med hänsyn till de elektroniska upphandlingsförfarandenas
snabba utbredning bör man nu fastställa lämpliga regler för att
de upphandlande enheterna till fullo skall kunna utnyttja de möj-
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ligheter som dessa system erbjuder. I detta syfte är det lämpligt
att definiera ett fullständigt elektroniskt dynamiskt system för
upphandling avsett för inköp av sådant som vanligen används
och fastställa särskilda regler för inrättandet och driften av ett
sådant system, för att garantera att varje ekonomisk aktör som
vill delta behandlas rättvist. Varje ekonomisk aktör som lämnar
ett preliminärt anbud i överensstämmelse med specifikationerna
och uppfyller urvalskriterierna bör tillåtas delta i ett sådant system. Denna upphandlingsteknik gör det möjligt för de upphandlande enheterna att – genom att upprätta en förteckning över
redan godkända anbudsgivare och genom möjligheten för nya
anbudsgivare att delta – förfoga över ett särskilt stort urval av
anbud tack vare de elektroniska medlen, och således genom en
omfattande konkurrens garantera ett optimalt utnyttjande av de
finansiella medlen.
(22)

Eftersom förfarandet med elektroniska auktioner kommer att få
ökad omfattning bör det införas en gemenskapsdefinition av sådana auktioner och fastställas särskilda regler för dessa för att
garantera att de genomförs på ett sådant sätt att principerna om
likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet iakttas fullt ut.
Det bör därför föreskrivas att de elektroniska auktionerna endast
gäller sådana byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt för
vilka det kan fastställas exakta specifikationer. Detta kan bland
annat gälla i fråga om återkommande varu-, byggentreprenad- och
tjänstekontrakt. I samma syfte bör det också föreskrivas att anbudsgivarnas rangordning måste kunna fastställas under hela den
elektroniska auktionen. Användningen av elektroniska auktioner
ger ►C1 de upphandlande enheterna ◄ möjlighet att uppmana
anbudsgivarna att erbjuda nya lägre priser och, när kontraktet
tilldelas den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, även att förbättra andra aspekter av anbudet än
priset. För att säkerställa respekt för principen om öppenhet bör
dock endast de aspekter som kan utvärderas automatiskt på elektronisk väg, utan ingripande och/eller bedömning från ►C1 den
upphandlande enhetens ◄ sida bli föremål för elektronisk auktion, dvs. sådana aspekter som kan kvantifieras så att de kan
uttryckas i siffror eller procenttal. Däremot bör sådana aspekter
av anbudsgivningen som innebär en bedömning av aspekter som
inte kan kvantifieras inte bli föremål för elektronisk auktion. Följaktligen bör vissa byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt
som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen
av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.

(23)

Vissa centraliserade förfaranden för inköp har utvecklats i medlemsstaterna. Flera upphandlande myndigheter har till uppgift att
göra anskaffningar eller genomföra upphandling/ingå ramavtal för
upphandlande enheter. Eftersom det rör sig om stora inköpsvolymer är det genom dessa förfaranden möjligt att öka konkurrensen
och förbättra effektiviteten i den offentliga upphandlingen. Det
bör därför införas en gemenskapsdefinition av de inköpscentraler
som används av de upphandlande enheterna. Det bör även fastställas villkor enligt vilka, i överensstämmelse med principerna
om icke-diskriminering och likabehandling, de upphandlande enheter som upphandlar byggentreprenader, varor och/eller tjänster
med hjälp av en inköpscentral kan anses ha iakttagit bestämmelserna i detta direktiv.

(24)

För att ta hänsyn till de olikheter som råder i medlemsstaterna bör
man ge medlemsstaterna möjlighet att välja om de upphandlande
enheterna får använda sig av inköpscentraler, dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner i enlighet med definitionerna
och bestämmelserna i detta direktiv.

(25)

Det behövs en lämplig definition av begreppet särskilda rättigheter eller ensamrätt. Definitionen innebär att det faktum att en
enhet i samband med nät-, hamn- eller flygplatsarbeten kan utnyttja ett förfarande för expropriation eller bruksrätt eller kan
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placera nätutrustning på, under eller över allmän väg, i sig inte
utgör någon ensamrätt eller särskild rättighet i den mening som
avses i detta direktiv. Inte heller det faktum att en enhet levererar
dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät som drivs av
en enhet som åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt som
beviljats av en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten
utgör i sig en särskild rättighet eller ensamrätt i den mening som
avses i detta direktiv. På samma sätt kan inte rättigheter som en
medlemsstat beviljar ett begränsat antal företag, oavsett hur de
beviljas, exempelvis genom tilldelning av koncessioner, på grundval av objektiva kriterier, som är proportionerliga och icke-diskriminerande och ger alla berörda parter som uppfyller kriterierna
möjlighet att utnyttja dessa rättigheter, anses utgöra särskilda rättigheter eller ensamrätt.
(26)

De upphandlande enheterna bör tillämpa gemensamma upphandlingsbestämmelser för verksamhet som är inriktad på vatten, och
dessa regler bör även tillämpas när upphandlande myndigheter
enligt detta direktiv tilldelar kontrakt för verksamhet som rör
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering samt bortledande och rening av avloppsvatten. De upphandlingsregler som
föreslås för varukontrakt passar emellertid inte vid inköp av vatten, eftersom det är nödvändigt att utnyttja källor nära konsumtionsorten.

(27)

Vissa enheter som tillhandahåller busstransport i form av allmänna kommunikationer är redan uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG. Sådana enheter bör även uteslutas
från tillämpningsområdet för det här direktivet. För att undvika en
mångfald av särskilda ordningar som endast tillämpas på vissa
sektorer, måste det allmänna förfarandet som tillåter att effekterna
av ett öppnande för konkurrens beaktas, även gälla alla enheter
som tillhandahåller busstransport som inte är uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG enligt dess artikel 2.4.

(28)

För att beakta ett ytterligare öppnande av postsektorn i gemenskapen för konkurrens och eftersom sådana tjänster tillhandahålls
via ett nät av upphandlande myndigheter, offentliga företag och
andra företag, bör det föreskrivas att kontrakt som tilldelas av
upphandlande enheter som tillhandahåller posttjänster bör omfattas av de bestämmelser i detta direktiv, inklusive bestämmelserna
i artikel 30, som, utöver att garantera att principerna i skäl 9 tilllämpas, skapar en ram för god affärssed och erbjuder större flexibilitet än bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster (1). När de åsyftade verksamheterna definieras måste
hänsyn tas till definitionerna i Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma
regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (2).
Oavsett sin rättsliga ställning omfattas enheter som tillhandahåller
posttjänster för närvarande inte av reglerna i direktiv 93/38/EEG.
Anpassningen av upphandlingsförfarandena till detta direktiv kan
därför ta längre tid att genomföra för sådana enheter än för enheter som redan omfattas av reglerna, som bara behöver anpassa
sina förfaranden till de ändringar som införs genom det här
direktivet. Det bör därför vara tillåtet att skjuta upp tillämpningen
av detta direktiv för att ge den ytterligare tid som behövs för
anpassningen. Med tanke på den varierande situationen för sådana enheter bör medlemsstaterna kunna föreskriva en övergångsperiod för tillämpningen av detta direktiv för de upphandlande
enheter som är verksamma inom postsektorn.

(1) Se sid 1 i detta nummer av EUT.
(2) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG)
nr1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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(29)

Kontrakt får tilldelas i syfte att tillgodose kraven hos flera verksamheter som eventuellt omfattas av olika rättsordningar. Det bör
klargöras att den rättsordning som är tillämplig på ett enskilt
kontrakt som är avsett att omfatta flera verksamheter bör omfattas
av de regler som är tillämpliga på den verksamhet som den
främst är avsedd för. Fastställandet av den verksamhet som kontraktet främst är avsett för kan grundas på den analys av de krav
som det särskilda kontraktet måste tillgodose som har utförts av
den upphandlande enheten i syfte att bedöma kontraktets värde
och upprätta anbudshandlingarna. I vissa fall, till exempel vid
förvärv av en enskild utrustning för att bedriva verksamhet där
information som gör det möjligt att bedöma användningsgraden
inte finns tillgänglig, kan det vara objektivt omöjligt att fastställa
för vilken verksamhet kontraktet främst är avsett. Det bör föreskrivas vilka regler som gäller i sådana fall.

(30)

Utan att det påverkar gemenskapens internationella åtaganden
måste genomförandet av detta direktiv förenklas, särskilt med
hjälp av enklare tröskelvärden och genom att låta alla upphandlande enheter, oberoende av sektor, omfattas av bestämmelserna
om information till deltagare i upphandlingar när det gäller tilldelningsbeslut och deras resultat. Dessutom bör tröskelvärdena
med hänsyn till den monetära unionen fastställas i euro på ett
sätt som gör det enklare att tillämpa dessa bestämmelser samtidigt
som tröskelvärdena enligt avtalet, som uttrycks i särskilda dragningsrätter, iakttas. I detta sammanhang bör det också föreskrivas
en återkommande översyn av tröskelvärdena i euro så att de, vid
behov, anpassas till eventuella förändringar i eurons värde i förhållande till de särskilda dragningsrätterna. Vidare bör samma
tröskelvärden tillämpas på projekttävlingar som på tjänstekontrakt.

(31)

Det bör anges när bestämmelserna om samordning av förfarandena inte kan tillämpas av skäl som rör statens säkerhet eller
statshemligheter eller på grund av att särskilda upphandlingsregler
gäller enligt internationella avtal som avser stationering av trupper eller gäller för internationella organisationer.

(32)

Det är lämpligt att utesluta vissa tjänste-, varu- och byggentreprenadkontrakt som tilldelats ett anknutet företag som har som sin
huvudsakliga verksamhet att tillhandahålla dessa tjänster, varor
eller byggentreprenader till den grupp som den tillhör snarare
än att erbjuda dem på marknaden. Det är även lämpligt att utesluta vissa tjänste-, varu- och byggentreprenadkontrakt som tilldelats av en upphandlande enhet till ett samföretag, bildat av ett
antal upphandlande enheter för en verksamhet som omfattas av
detta direktiv, och som enheten ingår i. Det bör emellertid säkerställas att detta undantag inte ger upphov till eventuell snedvridning av konkurrensen till förmån för företagen eller samföretag
som är anknutna till den upphandlande enheten. Det bör införas
en lämplig uppsättning regler, särskilt när det gäller såväl de
maximigränser inom vilka företagen får erhålla en del av sin
omsättning från marknaden och över vilka de förlorar möjligheten
att tilldelas kontrakt utan konkurrensutsättning, som sammansättningen av samföretag och stabiliteten i förbindelserna mellan
samföretagen och de upphandlande enheter som de består av.

(33)

När det gäller tjänster har kontrakt för förvärv eller arrende av
fast egendom eller rättigheter till sådan egendom särdrag som gör
att tillämpningen av upphandlingsregler är olämplig.

(34)

Skiljemanna- och förlikningstjänster tillhandahålls vanligen av
organ eller personer som utnämnts eller valts på ett sätt som
inte kan underkastas upphandlingsreglerna.

(35)

I enlighet med avtalet inbegriper de finansiella tjänster som omfattas av detta direktiv inte kontrakt som rör utgivning, köp, försäljning och överföring av värdepapper eller andra finansiella
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instrument. I synnerhet omfattas inte de upphandlande enheternas
transaktioner för att skaffa pengar eller kapital.
(36)

Detta direktiv bör omfatta tillhandahållande av tjänster endast om
de grundar sig på kontrakt.

(37)

Enligt artikel 163 i fördraget är stimulans av forskning och teknisk utveckling ett sätt att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden för gemenskapens industri, och öppnandet av upphandlingen av tjänster kommer att bidra till att detta mål nås.
Detta direktiv bör inte omfatta medfinansiering av forskningsoch utvecklingsprogram. Det omfattar följaktligen endast sådana
kontrakt för forsknings- och utvecklingstjänster som uteslutande
är till nytta för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, förutsatt att de tjänster som tillhandahålls helt bekostas av
den upphandlande enheten.

(38)

För att undvika en ökning av antalet särskilda ordningar som
endast tillämpas på vissa sektorer bör den särskilda ordning,
som inrättats genom artikel 3 i direktiv 93/38/EEG och artikel 12
i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av
den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande
av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1), som gäller för enheter som utnyttjar ett
geografiskt område för att undersöka förekomsten av eller utvinna
olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, ersättas med det allmänna
förfarandet, som medger undantag för direkt konkurrensutsatta
sektorer. Detta får dock inte påverka tillämpningen av kommissionens beslut 93/676/EEG av den 10 december 1993 om att
utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Nederländerna utgör
en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 90/531/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Nederländerna skall anses åtnjuta särskilda rättigheter
eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (2), kommissionens beslut 97/367/EG av den 30 maj 1997 om att utnyttjande
av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av
eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket utgör en av
de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/
EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i
Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller
ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (3), kommissionens
beslut 2002/205/EG av den 4 mars 2002 efter en begäran från
Österrike om tillämpning av den särskilda ordning som föreskrivs
i artikel 3 i direktiv 93/38/EEG (4) och kommissionens beslut
2004/74/EG efter en begäran från Tyskland om tillämpning av
den särskilda ordning som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 93/38/
EEG (5).

(39)

Sysselsättning och arbete är grundläggande faktorer när det gäller
att garantera lika möjligheter för alla och bidra till social integration. Skyddade verkstäder och program för skyddad anställning
bidrar härvid effektivt till att människor med funktionshinder kan
komma in på eller återvända till arbetsmarknaden. Sådana verkstäder kan emellertid sakna möjlighet att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Det är därför lämpligt att föreskriva
att medlemsstaterna får reservera rätten att delta i upphandlingsförfaranden för sådana verkstäder eller föreskriva att kontrakten
skall fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning.

(40)

Detta direktiv bör inte gälla kontrakt som avser utförandet av en
verksamhet enligt artiklarna 3–7 eller projekttävlingar som anord-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EUT

L
L
L
L
L

164, 30.6.1994, s. 3.
316, 17.12.1993, s. 41.
156, 13.6.1997, s. 55.
68, 12.3.2002, s. 31.
16, 23.1.2004, s. 57.
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nas i syfte att bedriva en sådan verksamhet, om verksamheten, i
den medlemsstat där den bedrivs, är direkt konkurrensutsatt på
marknader med fritt tillträde. Det bör således införas ett förfarande som skall kunna tillämpas på alla sektorer som detta direktiv omfattar, och som tillåter att hänsyn tas till effekterna av
pågående eller kommande konkurrensutsättning. Ett sådant förfarande bör medge rättssäkerhet för de berörda enheterna och ett
ändamålsenligt beslutsförfarande, varigenom en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen på området kan garanteras med
kort tidsfrist.
(41)

En bedömning av direkt konkurrensutsättning bör göras på grundval av objektiva kriterier, varvid hänsyn bör tas till den berörda
sektorns särdrag. Om relevant gemenskapslagstiftning om att
öppna en viss sektor eller en del av den har genomförts och tilllämpas, skall detta betraktas som en tillräcklig grund för att förutsätta att tillträdet till marknaden i fråga är fritt. Den lagstiftning
som är relevant bör anges i en bilaga som kan uppdateras av
kommissionen. Vid en sådan uppdatering bör kommissionen särskilt beakta möjligheten att anta åtgärder som innebär att sektorer
utöver dem för vilka en lagstiftning redan anges i bilaga XI
kommer att öppnas för faktisk konkurrens, till exempel åtgärder
avseende järnvägstransporter. Om fritt tillträde till en viss marknad inte följer av genomförandet av relevant gemenskapslagstiftning, måste det påvisas att tillträdet är fritt, rättsligt och faktiskt.
För detta ändamål skall en medlemsstats tillämpning av ett direktiv, till exempel direktiv 94/22/EG där man öppnar en viss
sektor för konkurrens, på en annan sektor, till exempel kolsektorn, beaktas enligt artikel 30.

(42)

De tekniska specifikationer som inköpare upprättar måste tillåta
att offentlig upphandling utsätts för konkurrens. Det bör därför
vara möjligt att lämna anbud som återspeglar olika tekniska lösningar. De tekniska specifikationerna bör följaktligen kunna
bygga på prestanda- och funktionskrav och, om det hänvisas
till europeisk standard eller, i avsaknad av sådan, till nationell
standard, bör den upphandlande enheten beakta anbud som baseras på andra likvärdiga lösningar som uppfyller de upphandlande
enheternas krav och är säkerhetsmässigt likvärdiga. För att visa
att en lösning är likvärdig bör anbudsgivarna få använda alla
former av bevis. Den upphandlande enheten bör kunna motivera
alla beslut om att likvärdighet inte föreligger. En upphandlande
enhet som önskar fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna vid en viss upphandling får föreskriva särskilda miljöegenskaper, t.ex. en viss produktionsmetod och/eller särskilda miljöeffekter för grupper av varor eller tjänster. Den får, men är inte
skyldig att, använda de relevanta specifikationer som fastställs i
miljömärken, t.ex. det europeiska miljömärket, (multi)nationella
miljömärken eller andra miljömärken, om kraven för märket har
utarbetats och antagits på grundval av vetenskapliga rön genom
ett förfarande i vilket alla berörda parter, t.ex. statliga organ,
konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer,
kan delta och om miljömärket är tillgängligt för alla berörda
parter. Den upphandlande enheten bör, då detta är möjligt, fastställa tekniska specifikationer för att beakta kriterier avseende
tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke
på samtliga användares behov. Dessa tekniska specifikationer bör
tydligt anges så att alla anbudsgivare känner till vad som omfattas
av de krav som den upphandlande enheten har fastställt.

(43)

För att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling av kontrakt bör det fastställas bestämmelser
om underleverantörer.

(44)

Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är förenliga med direktivet om de inte är direkt eller indirekt diskriminerande och om de
anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning
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på platsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet
eller skydda miljön. Som exempel kan nämnas skyldighet att i
samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar,
att i sak följa bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner
(International labour organisation) om dessa inte har införlivats
med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal
personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella
lagstiftningen.
(45)

Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd, på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett kontrakt
om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överensstämmer med gemenskapslagstiftningen. För gränsöverskridande verksamhet, när arbetstagare från en medlemsstat utför tjänster i en
annan medlemsstat i samband med fullgörandet av ett kontrakt,
fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av
den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (1) de minimivillkor som
måste uppfyllas i värdlandet gentemot de utstationerade arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår bestämmelser i detta avseende, kan det om dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas som
ett allvarligt fel eller som ett brott mot den ekonomiska aktörens
yrkesetik, som kan medföra att den ekonomiska aktören utesluts
från det offentliga upphandlingsförfarandet.

(46)

Med tanke på att den nya utvecklingen inom informations- och
kommunikationsteknik kan förenkla offentliggörandet av upphandlingar och göra upphandlingsförfarandet effektivare och öppnare, bör elektroniska medel jämställas med traditionella medel
för kommunikation och utbyte av information. I så stor utsträckning som möjligt bör de medel och den teknik som väljs vara
förenliga med den teknik som används i de andra medlemsstaterna.

(47)

Användning av elektroniska medel är tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör därför förkortas om elektroniska medel används,
dock under förutsättning att de är förenliga med den särskilda
överföringsteknik som fastställs på gemenskapsnivå. Det är
dock nödvändigt att se till att den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna inte leder till extremt korta tidsfrister.

(48)

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13
december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/
EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre
marknaden (3) (”direktiv om elektronisk handel”) bör i samband
med detta direktiv vara tillämpliga på överföring av information
med elektroniska medel. Förfarandena för offentlig upphandling
och reglerna för projekttävlingar avseende tjänster kräver en
högre säkerhets- och sekretessnivå än den som fastställs i dessa
direktiv. Därför bör anordningar för elektronisk mottagning av
anbud, anbudsansökningar samt ritningar och planer uppfylla särskilda tilläggskrav. I detta syfte bör användning av elektroniska
signaturer, i synnerhet avancerade elektroniska signaturer, i möjligaste mån uppmuntras. Frivilliga ackrediteringssystem skulle
dessutom kunna utgöra en gynnsam ram för att höja nivån på
tillhandahållandet av certifieringstjänster för dessa anordningar.

(49)

Deltagarna i ett upphandlingsförfarande bör informeras om beslut
att ingå ett ramavtal, att tilldela ett kontrakt eller att avstå från

(1) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
(2) EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.
(3) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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förfarandet, inom tidsfrister som är tillräckligt korta för att ansökningar om översyn skall kunna lämnas in. Denna information bör
därför lämnas så snabbt som möjligt och i allmänhet inom 15
dagar efter det att beslutet har fattats.
(50)

Det bör klargöras att en upphandlande enhet som fastställer urvalskriterier i ett öppet förfarande bör göra detta enligt objektiva
regler och kriterier, precis som urvalskriterierna vid selektiva eller
förhandlade förfaranden bör vara objektiva. De objektiva reglerna
och kriterierna liksom urvalskriterierna innebär inte nödvändigtvis
att viktning måste ske.

(51)

Det är viktigt att ta hänsyn till EG-domstolens rättspraxis när en
marknadsaktör, för att uppfylla urvalskriterierna eller, i samband
med kvalificeringssystem, som stöd för sin ansökan om kvalificering, åberopar de ekonomiska, finansiella och tekniska resurserna hos andra enheter, oavsett vilken form den rättsliga anknytningen mellan den ekonomiska aktören och dessa enheter har.
Det är i det senare fallet den ekonomiska aktörens sak att bevisa
att han faktiskt kommer att ha tillgång till dessa resurser under
hela kvalificeringstiden. För kvalificeringen kan en upphandlande
enhet därför fastställa nivån på de krav som skall uppfyllas och i
synnerhet, om t.ex. aktören åberopar den finansiella ställningen
för en annan enhet, begära att den andra enheten hålls ansvarig,
vid behov solidariskt.
Kvalificeringssystemen bör användas i enlighet med objektiva
regler och kriterier som, enligt de upphandlande enheternas eget
val, kan avse ekonomiska aktörernas kapacitet och/eller särdragen
hos de byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av
systemet. I kvalificeringssyfte får de upphandlande enheterna utföra egna tester för att utvärdera särdragen hos de berörda byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna, särskilt i fråga om
överensstämmelse och säkerhet.

(52)

Gemenskapsreglerna om ömsesidigt erkännande av utbildnings-,
examens- och andra behörighetsbevis är tillämpliga när det krävs
bevis på särskilda kvalifikationer för att kunna delta i ett upphandlingsförfarande eller en projekttävling.

(53)

I lämpliga fall, när byggentreprenadens och/eller tjänsternas natur
motiverar att åtgärder eller system för miljöledning tillämpas vid
fullgörandet av ett kontrakt, kan det krävas att sådana åtgärder
eller system tillämpas. Miljöledningssystemen kan, oberoende av
om de är registrerade enligt gemenskapsinstrument, såsom förordning (EG) nr 761/2001 (1) (EMAS), visa den ekonomiska aktörens tekniska kapacitet att fullgöra kontraktet. Dessutom bör en
beskrivning av de åtgärder den ekonomiska aktören tillämpar för
att garantera samma miljöskyddsnivå godtas som alternativt bevis
till de registrerade systemen för miljöledning.

(54)

Det bör undvikas att kontrakt tilldelas ekonomiska aktörer som
har deltagit i en kriminell organisation eller som befunnits skyldiga till korruption eller bedrägerier som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen eller till penningtvätt.
Eftersom de upphandlande enheter som inte är upphandlande
myndigheter kanske inte har tillgång till ovedersägliga bevis i
ärendet, är det lämpligt att låta de upphandlande enheterna välja
om kriterierna för uteslutning i artikel 45.1 i direktiv 2004/18/EG
skall tillämpas eller ej. Skyldighet att tillämpa artikel 45.1 bör
därför begränsas enbart till upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter. I förekommande fall bör de upphandlande enheterna anmoda dem som ansöker om kvalificering, anbudssökande och anbudsgivare att lämna relevanta dokument och

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars
2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (EGT L 114, 24.4.2001, s. 1).
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kan, när de hyser tvivel om dessa ekonomiska aktörers personliga
ställning, söka samarbete med de behöriga myndigheterna i den
berörda medlemsstaten. Uteslutning av sådana ekonomiska aktörer bör ske så snart den upphandlande myndigheten får kännedom
om en dom som har vunnit laga kraft enligt nationell lagstiftning
rörande sådana överträdelser.
Om det i nationell lagstiftning ingår bestämmelser i detta avseende, kan överträdelse av miljölagstiftningen eller lagstiftningen
om otillåten samverkan vid upphandling som lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt betraktas som brott
mot marknadsaktörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel.
Bristande efterlevnad av nationella bestämmelser för genomförande av rådets direktiv 2000/78/EG (1) och 76/207/EEG (2) om
lika behandling av arbetstagare som lett till lagakraftvunnen dom
eller beslut med likvärdig effekt kan betraktas som ett brott mot
den ekonomiska aktörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel.
(55)

Kontraktstilldelningen måste ske på grundval av objektiva kriterier som säkerställer att principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling iakttas och att anbuden bedöms i verklig
konkurrens
med
varandra.
Därför
bör
endast
två tilldelningskriterier godkännas, nämligen ”lägsta pris” och
”ekonomiskt mest fördelaktigt anbud”.
För att garantera att principen om likabehandling iakttas vid kontraktstilldelning bör det fastställas en skyldighet – i enlighet med
rättspraxis – att garantera nödvändig öppenhet, så att alla anbudsgivare i rimlig mån kan informeras om de kriterier och villkor
som kommer att tillämpas för att urskilja det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet. En upphandlande enhet bör därför ange
tilldelningskriterierna samt viktningen av de olika kriterierna inbördes i så god tid att anbudsgivarna har kännedom om dem vid
utarbetandet av sina anbud. En upphandlande enhet får göra undantag från kravet att ange viktning av tilldelningskriterierna i
vederbörligen styrkta fall, som de måste kunna motivera, när
denna viktning inte kan anges i förväg, särskilt på grund av
upphandlingens komplicerade art. I dessa fall måste de ange kriterierna i fallande prioriteringsordning.
När de upphandlande enheterna väljer att ge kontraktet till det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bör de utvärdera anbuden
för att fastställa vilket som har det bästa förhållandet mellan
kvalitet och pris. För att göra detta bör de fastställa de ekonomiska och kvalitativa kriterier som i sin helhet bör göra det
möjligt för den upphandlande enheten att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Fastställandet av dessa kriterier
beror på föremålet för upphandlingen, eftersom de bör göra det
möjligt att utvärdera varje anbuds prestanda i förhållande till
föremålet för upphandlingen, enligt definitionen i de tekniska
specifikationerna, samt att utvärdera förhållandet mellan kvalitet
och pris för varje anbud. För att garantera likabehandling bör
tilldelningskriterierna göra det möjligt att jämföra anbuden och
bedöma dem på ett objektivt sätt. Om dessa villkor är uppfyllda,
kan ekonomiska och kvalitativa tilldelningskriterier, till exempel
uppfyllande av miljökrav, göra det möjligt för den upphandlande
enheten att tillgodose den berörda allmänhetens behov, så som de
är formulerade i specifikationerna för upphandlingen. Det är enligt samma villkor som en upphandlande enhet får använda kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, särskilt för att

(1) Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en
allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).
(2) Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39,
14.2.1976, s. 40). Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/73/EG (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15).
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tillgodose behov – fastställda i specifikationerna för upphandlingen – hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper till vilka
förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och
tjänster som är föremål för upphandlingen hör.
(56)

Tilldelningskriterierna bör inte få påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om ersättning för vissa tjänster, t.ex. tjänster
som tillhandahålls av arkitekter, ingenjörer eller advokater.

(57)

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni
1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister
(1) bör tillämpas vid beräkning av de tidsfrister som anges i detta
direktiv.

(58)

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens eller medlemsstaternas
gällande internationella åtaganden eller tillämpningen av bestämmelserna i fördraget, särskilt artiklarna 81 och 86 i detta.

(59)

Detta direktiv påverkar inte de tidsfrister som anges i bilaga XXV
och som medlemsstaterna skall iaktta för att införliva och följa
direktiv 93/38/EEG.

(60)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna rättsakt
bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28
juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (2).
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AVDELNING I
ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER OM UPPHANDLING
PROJEKTTÄVLINGAR

OCH

KAPITEL I
Grundläggande termer
Artikel 1
Definitioner
1.
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser
som anges i denna artikel.
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2.

a) varu-, byggentreprenad- och tjänstekontrakt: skriftliga avtal
med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera av
de upphandlande enheter som avses i artikel 2.2 och en eller
flera entreprenörer, varuleverantörer, eller tjänsteleverantörer.
b) byggentreprenadkontrakt: kontrakt som avser antingen utförande eller såväl projektering som utförande av sådana byggentreprenader som avser verksamheter som omfattas av
bilaga XII, eller av en byggentreprenad eller utförande, oavsett
form, av en byggentreprenad som tillgodoser de behov som
den upphandlande enheten har specificerat. Med byggentreprenad avses ett resultatet av bygg- och anläggningsarbeten som i
sig fyller en ekonomisk eller teknisk funktion.
c) varukontrakt: andra kontrakt än de som avses i b vilka avser
köp, leasing, hyra eller hyrköp, med eller utan möjlighet till
köp, av varor.
Ett kontrakt som avser leverans av varor och som dessutom
som ett underordnat inslag omfattar monterings- och installationsarbeten skall betraktas som ett varukontrakt.
d) tjänstekontrakt: andra kontrakt än byggentreprenad- eller varukontrakt som avser tillhandahållande av sådana tjänster som
anges i bilaga XVII.
Ett kontrakt som avser både varor och tjänster enligt bilaga
XVII skall anses vara ett tjänstekontrakt om värdet av tjänsterna ifråga är högre än värdet av de varor som kontraktet omfattar.
Ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga XVII och omfattar
sådan verksamhet enligt bilaga XII som endast är underordnad
verksamhet i förhållande till kontraktets huvudändamål skall
betraktas som ett tjänstekontrakt.

3.

a) byggkoncession: ett kontrakt av samma typ som ett byggentreprenadkontrakt, med den skillnaden att ersättningen för arbetet
endast utgörs av rätten att utnyttja anläggningen eller av dels
en sådan rätt, dels betalning.
b) tjänstekoncession: ett kontrakt av samma typ som ett tjänstekontrakt men med den skillnaden att ersättningen för tjänsternas utförande utgörs antingen av endast rätten att utnyttja
tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning.

4.
ramavtal: ett avtal som ingås mellan en eller flera av de upphandlande enheter som avses i artikel 2.2 och en eller flera ekonomiska
aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under
en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall,
uppskattad kvantitet.
5.
dynamiskt inköpssystem: en helt elektronisk process för köp av
sådant som vanligen används och vars egenskaper så som de är allmänt
tillgängliga på marknaden tillfredsställer den upphandlande enhetens
behov, som är tidsbegränsad och under hela varaktigheten öppen för
varje ekonomisk aktör som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget.
6.
elektronisk auktion: en upprepad process med hjälp av elektroniska
medel för att presentera nya lägre priser, och/eller nya värden för vissa
delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning på grundval av automatiska utvärderingsmetoder. Följaktligen kan vissa tjänstekontrakt och
vissa byggentreprenadkontrakt som innehåller intellektuella prestationer,
såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.
7.
entreprenör, varuleverantör eller tjänsteleverantör: en fysisk eller
juridisk person eller en sådan upphandlande enhet som avses i
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artikel 2.2 a eller 2.2 b eller en grupp av sådana personer och/eller
enheter som på marknaden tillhandahåller byggentreprenader, varor eller
tjänster.
ekonomisk aktör: såväl en entreprenör som en varuleverantör och en
tjänsteleverantör. Denna term används enbart i syfte att förenkla texten.
anbudsgivare: en ekonomisk aktör som lämnar ett anbud; och anbudssökande: den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat
förfarande.
8.
inköpscentral: en upphandlande myndighet i den mening som avses i artikel 2.1 a eller en upphandlande myndighet i den mening som
avses i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG som
— anskaffar varor och/eller tjänster som är avsedda för upphandlande
enheter eller
— tilldelar offentliga kontrakt eller ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter.
9.
öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden: de upphandlingsförfaranden som tillämpas av upphandlande enheter enligt följande:
a) Vid öppna förfaranden får alla intresserade ekonomiska aktörer
lämna anbud.
b) Vid selektiva förfaranden får alla ekonomiska aktörer ansöka om att
få delta och endast anbudssökande som inbjuds att delta av en upphandlande enhet får lämna anbud.
c) Vid förhandlat förfarande vänder sig den upphandlande enheten till
utvalda ekonomiska aktörer och förhandlar om villkoren i kontraktet
med en eller flera av dessa.
10. Med projekttävling avses sådana förfaranden, främst på sådana
områden som stads- och landsbygdsplanering, arkitektur, formgivningsteknik och databehandling, där en upphandlande enhet får en ritning
eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag i
en tävling med eller utan priser.
11. skriftlig: varje enhet av ord eller siffror som kan läsas, återges
och sedan meddelas. Denna enhet kan innehålla uppgifter som går att
överföra eller lagra med elektroniska medel.
12. elektroniska medel: medel som utnyttjar elektronik för behandling
(även digital kompression) och lagring av data samt sänder, överför och
mottar via kabel, radiovågor, på optisk eller någon annan elektromagnetisk väg.
13. gemensam terminologi vid offentlig upphandling, nedan kallad
”CPV” (Common Procurement Vocabulary): den tillämpliga nomenklatur vid offentlig upphandling som antagits genom förordning EG nr
2195/2002 av den 5 november 2002 (1), och som överensstämmer
med övrig befintlig nomenklatur.
Om det finns olika tolkningar av tillämpningsområdet för detta direktiv
till följd av eventuella skillnader mellan CPV-nomenklaturen och
NACE-nomenklaturen enligt bilaga XII eller mellan CPV-nomenklaturen och CPC-nomenklaturen (provisorisk version) enligt bilaga XVII,
skall NACE respektive CPC ha företräde.
(1) EGT L 240, 16.12.2002, s. 1.
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KAPITEL II
Definition av de verksamheter och enheter som omfattas av
detta direktiv
Avsnitt 1
Enheter
Artikel 2
Upphandlande enheter
1.
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser
som här anges:
a) upphandlande myndighet: statlig, regional eller lokal myndighet, offentligrättsligt organ samt sammanslutning av en eller flera sådana
myndigheter eller ett eller flera sådana organ.
Med ”offentligrättsligt organ” avses varje organ som
— särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas
intresse, förutsatt att behovet inte har industriell eller kommersiell karaktär,
— är en juridisk person, och
— till största delen finansieras av statliga, regionala eller lokala
myndigheter, eller andra offentligrättsliga organ, eller organ
vars verksamhet står under kontroll av sådana organ, eller i
vars förvaltningsorgan, styrelseorgan eller kontrollorgan mer än
hälften av ledamöterna utses av statliga, regionala eller lokala
myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ.
b) offentligt företag: varje företag över vilket en upphandlande myndighet har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av
ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler.
Bestämmande inflytande skall anses föreligga när en upphandlande
myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag
— äger större delen av det tecknade kapitalet i företaget, eller
— kontrollerar röstmajoriteten för andelarna i företaget, eller
— kan utse fler än hälften av medlemmarna i företagets förvaltningsorgan, styrelseorgan eller övervakande organ.
2.

Detta direktiv gäller upphandlande enheter som

a) är upphandlande myndigheter eller offentliga företag och som bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7,
b) om de inte är upphandlande myndigheter eller offentliga företag,
bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7 eller
någon kombination av dessa, och vilkas verksamhet bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt, som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat.
3.
I detta direktiv avses med en särskild rättighet eller en ensamrätt
en rättighet som beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat
enligt lag eller annan författning som begränsar utövandet av någon av
de verksamheter som avses i artiklarna 3–7 till en eller flera enheter och
som väsentligt påverkar andra enheters möjligheter att bedriva samma
typ av verksamhet.
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Avsnitt 2
Verksamheter
Artikel 3
Gas, värme och el
1.
När det gäller gas och värme omfattar detta direktiv följande typer
av verksamhet:
a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla
tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller
distribution av gas eller värme.
b) Leverans av gas eller värme till dylika nät.
2.
Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar gas eller värme till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall detta inte betraktas som en verksamhet i den mening
som avses i punkt 1 om
a) den berörda enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig
följd av utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som
avses i punkt 1 eller 3 i denna artikel eller i artiklarna 4–7, och
b) leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna
produktion ekonomiskt och uppgår till högst 20 % av enhetens omsättning, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt,
innevarande år medräknat.
3.
När det gäller el omfattar detta direktiv följande typer av verksamhet:
a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla
tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller
distribution av el.
b) Leverans av el till dylika nät.
4.
Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar el till ett nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall
detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som avses i punkt
3 om
a) den berörda enhetens produktion av el behövs för utövandet av en
annan verksamhet än någon av dem som avses i punkt 1 eller 3 i
denna artikel eller i artiklarna 4–7, och
b) leverans till det publika nätet endast är avhängigt av enhetens egen
förbrukning och inte har överstigit 30 % av dess totala produktion
av energi, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt,
innevarande år medräknat.
Artikel 4
Vatten
1.

Detta direktiv omfattar följande typer av verksamhet:

a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla
tjänster för allmänheten i samband med produktion, transport eller
distribution av dricksvatten.
b) Leverans av dricksvatten till dylika nät.
2.
Detta direktiv omfattar även kontrakt eller projekttävlingar som
tilldelas eller handläggs av en enhet som bedriver någon av de verksamheter som avses i punkt 1 och som
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a) har anknytning till vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, förutsatt att den volym vatten som avses för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 % av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller
b) har anknytning till bortföring eller rening av avloppsvatten.
3.
Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar dricksvatten till ett nät, som tillhandahåller tjänster för allmänheten, skall detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som
avses i punkt 1 om
a) den berörda enhetens produktion av dricksvatten behövs för utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i artiklarna 3–7, och
b) leverans till det publika nätet endast är avhängigt av enhetens egen
förbrukning och inte har överstigit 30 % av dess totala produktion
av dricksvatten, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, innevarande år medräknat.
Artikel 5
Transporttjänster
1.
Detta direktiv omfattar verksamhet som avser tillhandahållande
eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten på
områdena järnvägstransporter, automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.
Ett nät för transporttjänster skall anses föreligga om tjänsten tillhandahålls enligt villkor som fastställs av en behörig myndighet i en medlemsstat, t.ex. i fråga om linjedragning, tillgänglig transportkapacitet
eller turtäthet.
2.
Detta direktiv omfattar inte de enheter som tillhandahåller busstransporttjänster för allmänheten, vilka är uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG enligt dess artikel 2.4.
Artikel 6
Posttjänster
1.
Detta direktiv skall omfatta verksamhet som avser tillhandahållande av posttjänster eller, enligt villkoren i punkt 2 c, andra tjänster
än posttjänster.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 97/67/EG, används
i detta direktiv följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning
som den skall överlämnas i, oavsett vikt. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller
utan kommersiellt värde, oavsett vikt.
b) posttjänster: insamling, sortering, transport och överlämnande av
postförsändelser. Dessa tjänster omfattar
— monopoliserande posttjänster: posttjänster som omfattas eller får
omfattas av monopol med stöd av artikel 7 i direktiv 97/67/EG,
— andra posttjänster: posttjänster som inte får omfattas av monopol med stöd av artikel 7 i direktiv 97/67/EG, och
c) andra tjänster än posttjänster: tjänster på följande områden:
— tjänster som innebär förvaltning av posttjänster (tjänster både
före och efter försändelsen, till exempel närservice),
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— mervärdestjänster som har anknytning till och utförs helt och
hållet med elektroniska medel (inbegripet säker elektronisk överföring av kodade dokument, adresshanteringstjänster och överföring av registrerad e-post),
— tjänster som gäller försändelser som inte innefattas i led a, till
exempel oadresserad direktreklam,
— finansiella tjänster enligt definitionen i kategori 6 i bilaga XVII
A och i artikel 24 c inbegripet särskilt postanvisningar och postgirobetalningar,
— filatelitjänster, och
— logistiktjänster (tjänster där fysisk leverans och/eller magasinering kombineras med andra tjänster som inte är posttjänster),
förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av en enhet som även tillhandahåller posttjänster enligt led b första eller andra strecksatsen
och villkoren i artikel 30.1 inte är uppfyllda med avseende på de
tjänster som omfattas av dessa strecksatser.
Artikel 7
Undersökning av förekomsten av eller utvinning av olja, gas, kol
eller andra fasta bränslen samt om hamnar och flygplatser
Detta direktiv omfattar verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att
a) undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra
fasta bränslen, eller
b) tillhandahålla flygplatser och kusthamnar och inlandshamnar eller
andra terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar.
Artikel 8
Förteckningar över upphandlande enheter
Icke uttömmande förteckningar över upphandlande enheter enligt detta
direktiv återfinns i bilagorna I–X. Medlemsstaterna skall regelbundet till
kommissionen anmäla ändringar i sina förteckningar.
Artikel 9
Kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet
1.
För ett kontrakt som omfattar flera typer av verksamhet gäller de
regler som är tillämpliga på det som kontraktet huvudsakligen är avsett
för.
Valet mellan att tilldela ett enda kontrakt eller att tilldela ett antal
separata kontrakt får dock inte göras i syfte att undanta detta från
räckvidden för detta direktiv eller, i tillämpliga fall, direktiv 2004/18/
EG.
2.
Om en av de verksamheter som ett kontrakt är avsett för omfattas
av detta direktiv och en annan verksamhet omfattas av det ovannämnda
direktivet 2004/18/EG och om det är omöjligt att på objektiva grunder
avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen är avsett för,
skall kontraktet tilldelas enligt det ovannämnda direktivet 2004/18/EG.
3.
Om en av de verksamheter som ett kontrakt är avsett för omfattas
av detta direktiv och en annan verksamhet inte omfattas av vare sig
detta direktiv eller det ovannämnda direktivet 2004/18/EG samt om det
är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet som

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 25
▼B
kontraktet huvudsakligen är avsett för, skall kontraktet tilldelas enligt
detta direktiv.
KAPITEL III
Allmänna principer
Artikel 10
Principer för tilldelning av kontrakt
Upphandlande enheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet sätt.
AVDELNING II
BESTÄMMELSER OM UPPHANDLING
KAPITEL I
Allmänna bestämmelser
Artikel 11
Ekonomiska aktörer
1.
Anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt lagstiftningen i den
medlemsstat där de är etablerade har rätt att tillhandahålla den aktuella
tjänsten, får inte uteslutas endast på grund av att lagstiftningen i den
medlemsstat där upphandlingen sker kräver att de skall vara antingen
fysiska eller juridiska personer.
Juridiska personer kan likväl åläggas att, när det gäller tjänstekontrakt
och byggentreprenadkontrakt samt varukontrakt som dessutom omfattar
tjänster och/eller monterings- och installationsarbeten, i anbudet eller
anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer på den personal
som skall fullgöra kontraktet i fråga.
2.
Grupper av ekonomiska aktörer får lämna anbud eller anmäla sig
som anbudssökande. De upphandlande enheterna får inte kräva att sådana grupper skall anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud
eller en anbudsansökan, men de får kräva att den utsedda gruppen skall
anta en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det
krävs för att kontraktet skall kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.
Artikel 12
Villkor som rör WTO-avtal
Vid tilldelning av kontrakt genom de upphandlande enheterna skall
medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika förmånliga villkor som de
villkor som gäller för ekonomiska aktörer i tredje land enligt avtalet.
Medlemsstaterna skall därför i Rådgivande kommittén för offentlig upphandling samråda med varandra om vilka åtgärder som skall vidtas vid
tillämpningen av avtalet.
Artikel 13
Konfidentialitet
1.
En upphandlande enhet får, i samband med utskickandet av tekniska specifikationer till berörda ekonomiska aktörer och under den
period då den bedömer de ekonomiska aktörernas kvalifikationer och
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gör urval samt tilldelar kontrakt, ställa krav för att skydda den konfidentiella karaktären av information som den lämnar ut.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta
direktiv, särskilt bestämmelserna om upplysnings- och informationsskyldigheter i fråga om ingångna kontrakt och gentemot anbudssökande och
anbudsgivare enligt artiklarna 43 och 49, och i enlighet med den nationella lagstiftning som gäller för den upphandlande enheten, får denna
inte offentliggöra uppgifter som lämnats in och förklarats sekretessbelagda av de ekonomiska aktörerna. Sådan information omfattar i synnerhet tekniska hemligheter, affärshemligheter och konfidentiella aspekter i
anbuden.
Artikel 14
Ramavtal
1.
En upphandlande enhet får betrakta ett ramavtal som ett kontrakt i
den mening som avses i artikel 1.2 och tilldela det i enlighet med
bestämmelserna i detta direktiv.
2.
Om en upphandlande enhet slutit ett ramavtal i enlighet med detta
direktiv, får den tillämpa artikel 40.3 i när den tilldelar kontrakt inom
ramavtalet.
3.
Om ett ramavtal inte har slutits i enlighet med detta direktiv, får
den upphandlande enheten inte tillämpa artikel 40.3 i.
4.
En upphandlande enhet får inte använda ett ramavtal otillbörligt i
avsikt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.
Artikel 15
Dynamiska inköpssystem
1.
Medlemsstaterna får föreskriva att de upphandlande enheterna
skall ha möjlighet att använda dynamiska inköpssystem.
2.
För att införa ett dynamiskt inköpssystem skall en upphandlande
enhet följa reglerna för ►C1 det öppna förfarandet. ◄ i alla faser
fram till tilldelningen av kontrakt inom ramen för detta system. Samtliga
anbudsgivare som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett
preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget
och eventuella kompletterande handlingar, skall få delta i systemet; de
preliminära anbuden får när som helst förbättras under förutsättning att
de fortsättningsvis överensstämmer med förfrågningsunderlaget. Den
upphandlande enheten skall uteslutande använda elektroniska medel i
enlighet med artikel 48.2–48.5 för att genomföra systemet och för tilldelning av kontrakt inom ramen för detta.
3.
För att genomföra ett dynamiskt inköpssystem skall den upphandlande enheten
a) offentliggöra ett meddelande om upphandling och ange att det är
fråga om ett dynamiskt inköpssystem,
b) i förfrågningsunderlaget bland annat ange vilken typ av köp som
detta system avser samt lämna all nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används och de tekniska
arrangemang och tekniska specifikationer som är kopplade därtill,
c) så snart meddelandet har offentliggjorts och till dess att inköpssystemet avvecklats, på elektronisk väg ge fri, direkt och fullständig
tillgång till förfrågningsunderlaget och alla kompletterande handlingar samt i meddelandet ange den Internetadress på vilken dessa
handlingar kan konsulteras.
4.
Den upphandlande enheten skall under hela den tid som det dynamiska inköpssystemet varar ge alla ekonomiska aktörer möjlighet att
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lämna preliminära anbud för att få delta i systemet på de villkor som
anges i punkt 2. Den skall fullfölja utvärderingen av det preliminära
anbudet inom 15 dagar från och med dess inlämnande. Den kan dock
förlänga utvärderingsperioden om ingen inbjudan att lämna anbud sker
under tiden.
Den upphandlande enheten skall snarast möjligt informera den anbudsgivare som avses i första stycket om att han tagits med i det dynamiska
inköpssystemet eller att hans preliminära anbud har förkastats.
5.
Varje särskilt kontrakt skall bli föremål för inbjudan att lämna
anbud. Före denna inbjudan skall den upphandlande enheten offentliggöra ett förenklat meddelande om anbudsinbjudan och uppmana alla
berörda ekonomiska aktörer att lämna ett preliminärt anbud i enlighet
med punkt 4 inom en tidsfrist som inte får underskrida 15 dagar räknat
från den dag då det förenklade meddelandet om anbudsinbjudan avsändes. Den upphandlande enheten får inte gå ut med denna inbjudan att
lämna anbud förrän samtliga preliminära anbud som lämnats in inom
denna tidsfrist har utvärderats.
6.
Den upphandlande enheten skall inbjuda alla anbudsgivare som tas
med i systemet att lämna ett anbud för varje enskilt kontrakt som skall
tilldelas inom systemet. I detta syfte skall den fastställa en tidsfrist för
att lämna anbud.
Den upphandlande enheten skall tilldela kontraktet till den anbudsgivare
som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier
som anges i det meddelande om upphandling som använts för att inrätta
det dynamiska inköpssystemet. Dessa kriterier får om det är lämpligt
preciseras i den inbjudan som avses i första stycket.
7.
Ett dynamiskt inköpssystem får inte vara i mer än fyra år, utom i
vederbörligen berättigade undantagsfall.
Den upphandlande enheten får inte använda detta förfarande så att det
hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen.
Inga avgifter får tas ut från de berörda ekonomiska aktörerna eller
deltagarna i systemet.
KAPITEL II
Tröskelvärden och undantag
Avsnitt 1
Tröskelvärden
Artikel 16
Tröskelvärden för kontrakt
Detta direktiv skall tillämpas på alla upphandlingskontrakt som inte
skall undantas enligt artiklarna 19–26 eller artikel 30 när det gäller
utövande av verksamheten i fråga, och vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden:
a) ►M3 422 000 EUR ◄ vid varu- och tjänstekontrakt.
b) ►M3 5 278 000 EUR ◄ vid byggentreprenadkontrakt.
Artikel 17
Metoder för beräkning av det uppskattade värdet på kontrakt,
ramavtal och dynamiska inköpssystem
1.
Beräkningen av det uppskattade värdet på ett kontrakt skall grunda
sig på det totala belopp, exklusive mervärdesskatt, som skall betalas
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enligt den upphandlande enhetens egen uppskattning. Vid denna beräkning skall det uppskattade totalbeloppet beaktas, inbegripet varje form
av eventuell optionsrätt och eventuella klausuler om förlängning av
kontraktet.
Om den upphandlande enheten planerar för premier eller ersättningar till
anbudssökande eller anbudsgivare, skall enheten beakta dessa när den
beräknar det uppskattade värdet av kontraktet.
2.
En upphandlande enhet får inte kringgå tillämpningen av detta
direktiv genom att dela upp byggentreprenadprojekt eller planerade
köp av en viss mängd varor och/eller tjänster eller genom att välja
speciella metoder att beräkna det uppskattade kontraktsvärdet.
3.
För ramavtal och dynamiska inköpssystem är det värde som skall
beaktas det högsta uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av
samtliga planerade kontrakt under avtalets eller systemets hela löptid.
4.
Vid tillämpning av artikel 16 skall den upphandlande enheten i det
uppskattade värdet av ett byggentreprenadkontrakt inbegripa såväl kostnaden för byggentreprenaden som värdet på alla varor eller tjänster som
enheten tillhandahåller entreprenören för att byggentreprenaden skall
kunna genomföras.
5.
Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att ett visst byggentreprenadkontrakt skall fullgöras får inte läggas till byggentreprenadens kontraktsvärde, i de fall upphandlingen av dessa varor och tjänster
då skulle undantas från detta direktivs tillämpningsområde.
6.

a) Om en planerad byggentreprenad eller ett projekt för köp av
tjänster kan innebära att flera kontrakt tilldelas samtidigt i form
av delkontrakt, skall det uppskattade värdet av samtliga delkontrakt beaktas.
Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst
det tröskelvärde som anges i artikel 16, skall detta direktiv tilllämpas på tilldelningen av varje delkontrakt.
En upphandlande enhet får emellertid avstå från att tillämpa
detta på delkontrakt vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt understiger 80 000 euro när det gäller tjänster och 1
miljon euro när det gäller byggentreprenader, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt inte överstiger 20 % av det
sammanlagda värdet av alla delkontrakten.
b) Om ett projekt för anskaffning av likartade varor kan innebära
att flera kontrakt tilldelas samtidigt i form av delkontrakt, skall
det uppskattade totala värdet av samtliga delkontrakt beaktas
vid tillämpningen av artikel 16.
Om det sammanlagda värdet av delkontrakten uppgår till minst
det tröskelvärde som anges i artikel 16, skall detta direktiv tilllämpas på tilldelningen av varje delkontrakt.
En ►C1 upphandlande enhet ◄ får emellertid avstå från att
tillämpa detta på delkontrakt vars uppskattade värde, exklusive
mervärdesskatt, understiger 80 000 euro, om det sammanlagda
värdet av dessa delkontrakt inte överstiger 20 % av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

7.
I fråga om varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
eller som skall förnyas inom en viss period, skall beräkningen av det
uppskattade kontaktsvärdet grunda sig på
a) antingen det reella totala värdet av en följd av liknande kontrakt som
tilldelats under de föregående tolv månaderna eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt korrigerat för att ta hänsyn till
eventuella ändringar i kvantitet eller värde under loppet av de
tolv månader som följer efter det första kontraktet,
b) eller det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som tilldelats under loppet av de tolv månader som följer efter den första

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 29
▼B
leveransen alternativt under räkenskapsåret om detta är längre än tolv
månader.
8.
Värdet på ett kontrakt som omfattar både varor och tjänster skall
beräknas utifrån det totala värdet på varorna och tjänsterna, oberoende
av hur de fördelar sig. Beräkningen skall även inbegripa värdet på
monterings- och installationsarbeten.
9.
Om en varuupphandling avser leasing, hyra eller hyrköp, skall
värdet som skall ligga till grund för beräkningen av det uppskattade
kontraktsvärdet vara följande:
a) För kontrakt på bestämd tid som uppgår till högst tolv månader, det
uppskattade totala värdet för hela kontraktstiden eller om denna är
längre än tolv månader, det totala värdet, inbegripet uppskattat restvärde.
b) För kontrakt på obestämd tid eller kontrakt som inte kan tidsbestämmas, månadsvärdet multiplicerat med 48.
10. Vid beräkning av det uppskattade värdet på tjänstekontrakt skall
följande belopp i förekommande fall tas med:
a) För försäkringstjänster: betalbar premie och andra former av ersättning.
b) För banktjänster och andra finansiella tjänster: avgifter, provisioner,
ränta och andra former av ersättning.
c) För kontrakt som omfattar projektering: betalbara avgifter, provisioner och andra former av ersättning.
11. För tjänstekontrakt som inte anger något totalpris skall kontraktsvärdet beräknas enligt följande:
a) För kontrakt på bestämd tid som uppgår till högst 48 månader: det
totala värdet för hela kontraktstiden.
b) För kontrakt på obestämd tid eller kontrakt med mer än 48 månaders
löptid: månadsvärdet multiplicerat med 48.

Avsnitt 2
Kontrakt

och

koncessioner samt kontrakt
särskilda bestämmelser

som

omfattas

av

UNDERAVSNITT 1
Artikel 18
Koncessioner för byggentreprenader och tjänster
Detta direktiv skall inte tillämpas på sådana byggkoncessioner eller
tjänstekoncessioner som beviljas av upphandlande enheter som utför
en eller flera av de verksamheter som avses i artiklarna 3–7, om dessa
koncessioner tilldelas för utövande av dessa verksamheter.
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UNDERAVSNITT 2
undantag som gäller alla upphandlande enheter och alla typer av
kontrakt
Artikel 19
Kontrakt som tilldelas för återförsäljning eller uthyrning till tredje
man
1.
Detta direktiv gäller inte kontrakt som tilldelats för återförsäljning
eller uthyrning till tredje man, förutsatt att den upphandlande enheten
inte har någon särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut
föremålet för upphandling samt att andra enheter fritt kan sälja eller
hyra ut det på samma villkor som den upphandlande enheten.
2.
De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till
kommissionen anmäla samtliga varukategorier och verksamheter som de
anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra
förteckningar över de varukategorier och de verksamheter som den
anser vara undantagna. I detta sammanhang skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt känsliga aspekter som den upphandlande enheten påpekar när den överlämnar informationen.

Artikel 20
Kontrakt som tilldelas för annat än utövande av verksamhet som
omfattas av detta direktiv eller för utövande av sådan verksamhet i
tredje land
1.
Detta direktiv gäller inte kontrakt som den upphandlande enheten
tilldelar för något annat än utövande av de typer av verksamhet som
anges i artiklarna 3–7 eller för utövande av sådana verksamheter i tredje
land när verksamheten bedrivs utan fysisk användning av något nät eller
geografiskt område inom gemenskapen.
2.
De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till
kommissionen anmäla samtliga verksamheter som de anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet
i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra förteckningar över
de verksamhetskategorier som den anser vara undantagna. I detta sammanhang skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt
känsliga aspekter som den upphandlande enheten påpekar när den överlämnar informationen.

Artikel 21
Kontrakt som omfattas av sekretess eller kräver särskilda
säkerhetsåtgärder
Detta direktiv skall inte tillämpas på kontrakt som en medlemsstat belagt med sekretess eller som enligt gällande lagar och andra författningar i den berörda medlemsstaten inte får fullgöras utan särskilda
säkerhetsåtgärder, eller då detta krävs med hänsyn till skyddet av denna
medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen.

Artikel 22
Kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler
Detta direktiv skall inte tillämpas på kontrakt som omfattas av andra
förfaranderegler och som tilldelas
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a) i enlighet med ett internationellt avtal som i överensstämmelse med
fördraget har ingåtts mellan en medlemsstat och ett eller flera tredje
länder och som omfattar varor, byggentreprenader, tjänster eller projekttävlingar för att signatärstaterna gemensamt skall genomföra eller
driva ett projekt; alla avtal skall lämnas till kommissionen som kan
rådfråga den rådgivande kommitté för offentlig upphandling, som
avses i artikel 68,
b) i enlighet med internationellt ingångna avtal om stationering av
trupper och som avser företag i en medlemsstat eller ett tredje land.
c) i enlighet med en internationell organisations särskilda förfarande.
Artikel 23
Kontrakt som tilldelas ett anknutet företag, ett samföretag eller en
upphandlande enhet som ingår i ett samföretag
1.
I denna artikel avses med anknutet företag alla företag vars årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens årsräkenskaper
enligt kraven i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983
grundat på artikel 44.2 g i fördraget om sammanställd redovisning (1)
(2) eller, när det gäller enheter som inte omfattas av det direktivet,
företag över vilka en upphandlande enhet, direkt eller indirekt, kan
utöva ett bestämmande inflytande enligt artikel 2.1 b i det här direktivet,
eller företag som får utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande enhet, eller företag som gemensamt med den upphandlande
enheten är underkastad ett bestämmande inflytande från ett annat företag
på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr
det.
2.
Under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda skall detta
direktiv inte gälla kontrakt som
a) av en upphandlande enhet tilldelas ett anknutet företag, eller
b) av ett samföretag, bildat uteslutande av ett antal upphandlande enheter för att bedriva sådana verksamheter som avses i artiklarna 3–7,
tilldelas ett företag som är anknutet till någon av dessa upphandlande
enheter.
3.

Punkt 2 skall tillämpas på

a) tjänstekontrakt under förutsättning att minst 80 % av det anknutna
företagets genomsnittliga omsättning när det gäller tjänster under de
föregående tre åren härrör från leverans av sådana tjänster till företag
till vilka det är anknutet,
b) varukontrakt under förutsättning att minst 80 % av det anknutna
företagets genomsnittliga omsättning när det gäller varor under de
föregående tre åren härrör från leverans av sådana varor till företag
till vilka det är anknutet,
c) byggentreprenadkontrakt under förutsättning att minst 80 % av det
anknutna företagets genomsnittliga omsättning när det gäller byggentreprenader under de föregående tre åren härrör från leverans av
sådana byggentreprenader till företag till vilka det är anknutet.
När ett anknutet företag inte kan uppvisa sin omsättning för de senaste
tre åren beroende på tidpunkten för dess etablering eller verksamhetens
påbörjande, räcker det att företaget kan påvisa att den omsättning som
avses i a–c är trovärdig, särskilt genom prognoser för verksamheten.
(1) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28).
(2) Redaktionell not: Direktivets titel har justerats för att hänsyn skall tas till
omnumreringen av artiklarna i fördraget i enlighet med artikel 12 i Amsterdamfördraget; ursprungligen hänvisades det till artikel 54.3 g i fördraget.
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Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten
tillhandahåller samma eller liknande tjänster, varor eller byggentreprenader, skall ovannämnda procenttal beräknas med hänsyn till den totala
omsättning som härrör från tillhandahållandet av tjänster, varor respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.
4.

Föreliggande direktiv skall inte tillämpas på kontrakt

a) som av ett samföretag, bildat uteslutande av ett antal upphandlande
enheter för att bedriva verksamheter enligt artiklarna 3–7, tilldelas en
av dessa upphandlande enheter, eller
b) av en upphandlande enhet tilldelas ett sådant samföretag som enheten ingår i om samföretaget har bildats för att utföra den aktuella
verksamheten under en tid av minst tre år och det i den handling
som upprättats för bildandet av samföretaget föreskrivs att de upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i samföretaget
under minst samma tid.
5.
En upphandlande enhet skall på kommissionens begäran till kommissionen lämna följande information om tillämpningen av punkterna
2–4:
a) Namnen på de berörda företagen eller samföretagen.
b) De berörda kontraktens art och värde.
c) Det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att bevisa
att relationerna mellan företaget eller samföretaget som tilldelas kontraktet och den upphandlande enheten motsvarar kraven i denna
artikel.

UNDERAVSNITT 3
Undantag

som

gäller
alla
upphandlande
endast tjänstekontrakt

enheter

men

Artikel 24
Kontrakt som gäller vissa tjänster som är undantagna från detta
direktivs tillämpningsområde
Detta direktiv skall inte tillämpas på tjänstekontrakt
a) som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark,
befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till
sådan; dock skall varje form av kontrakt om finansiella tjänster som
sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet
omfattas av detta direktiv,
b) som avser skiljemanna- och förlikningstjänster,
c) som avser finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning,
förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument, särskilt de upphandlande enheternas transaktioner för att
skaffa pengar eller kapital,
d) som avser anställningskontrakt,
e) som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess
egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten betalas
uteslutande av den upphandlande enheten.
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Artikel 25
Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt
Detta direktiv skall inte tillämpas på tjänstekontrakt som tilldelas en
enhet som själv enligt artikel 2.1 a är en upphandlande myndighet, eller
en sammanslutning av upphandlande myndigheter, på grundval av en
ensamrätt som de innehar enligt offentliggjorda lagar eller andra författningar, förutsatt att de är förenliga med fördraget.

UNDERAVSNITT 4
Undantag som endast gäller vissa upphandlande enheter
Artikel 26
Kontrakt tilldelade av vissa upphandlande enheter för upphandling
av vatten och leverans av energi eller bränslen avsedda för
energiproduktion
Detta direktiv skall inte tillämpas på
a) kontrakt som avser anskaffning av vatten om de tilldelas av en upphandlande enhet som utövar en eller båda av de verksamheter som
avses i artikel 4.1,
b) kontrakt för leverans av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion, om de tilldelas av en upphandlande enhet som utövar
en verksamhet som avses i artikel 3.1 och 3.3 eller artikel 7 led a.

UNDERAVSNITT 5
Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser samt bestämmelser
om inköpscentraler och om förfaranden för verksamhet som är direkt
konkurrensutsatt
Artikel 27
Kontrakt som omfattas av särskilda bestämmelser
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 skall Nederländerna,
Förenade kungariket, Österrike och Förbundsrepubliken Tyskland genom villkor för tillstånd eller genom andra lämpliga åtgärder se till
att enheter som är verksamma på områden som anges i besluten 93/676/
EEG, 97/367/EEG och 2002/205/EG och 2004/71/EG:
a) iakttar principerna om icke-diskriminering och konkurrensutsatt upphandling när de handlar upp varor, byggentreprenader och tjänster,
särskilt när det gäller de upplysningar som enheten skall lämna till
ekonomiska aktörerna om planerade upphandlingar,
b) lämnar upplysningar om kontraktstilldelningen till kommissionen enligt kommissionens beslut 93/327/EEG (1) av den 13 maj 1993 om
förutsättningarna för att upphandlande enheter som utnyttjar geografiska områden i syfte att leta efter eller att utvinna olja, gas, kol eller
andra fasta bränslen skall vara skyldiga att lämna upplysningar till
kommissionen om de upphandlingar de gör.
(1) EGT L 129, 27.5.1993, s. 25.
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Artikel 28
Reserverade kontrakt
Medlemsstaterna får reservera rätten att delta i upphandlingsförfaranden
för skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras
inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de
berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av
funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på
normala villkor.
Denna artikel skall nämnas i meddelandet om upphandling.
Artikel 29
Kontrakt som tilldelas och ramavtal som ingås av inköpscentraler
1.
Medlemsstaterna får föreskriva att en upphandlande enhet får anskaffa byggentreprenader, varor och/eller tjänster med hjälp av en inköpscentral.
2.
En upphandlande enhet som anskaffar byggentreprenader, varor
och/eller tjänster med hjälp av en inköpscentral i de fall som föreskrivs
i artikel 1.8 skall anses ha följt detta direktiv, under förutsättning att
inköpscentralen har följt det eller, när det är lämpligt, direktiv 2004/18/
EG.
Artikel 30
Förfarande för att fastställa om en viss verksamhet är direkt
konkurrensutsatt
1.
Kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet
enligt artiklarna 3–7 omfattas inte av detta direktiv om den aktuella
verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde.
2.
Vid tillämpning av punkt 1 skall bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt grundas på kriterier som överensstämmer
med fördragets konkurrensbestämmelser, t.ex. vad varorna eller tjänsterna har för egenskaper, om det finns alternativa varor eller tjänster, hur
de är prissatta samt om fler än en varu- eller tjänsteleverantör finns,
reellt eller potentiellt, på marknaden.
3.
Vid tillämpning av punkt 1 skall tillträdet till marknaden betraktas
som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de bestämmelser i gemenskapsrätten som anges i bilaga XI.
Om fritt tillträde till en viss marknad inte kan förutsättas med stöd av
första stycket, måste det bevisas att tillträdet till marknaden är fritt,
rättsligt och faktiskt.
4.
När en medlemsstat anser att punkt 1, med beaktande av punkterna
2 och 3, skall tillämpas på en viss verksamhet, skall denna medlemsstat
underrätta kommissionen och lämna all relevant information, särskilt om
alla lagar och andra författningar eller avtal som gäller iakttagande av
kraven i punkt 1, i förekommande fall tillsammans med ett utlåtande
från en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda
verksamheten.
Kontrakt som syftar till att medge utförandet av en viss verksamhet
skall inte längre omfattas av detta direktiv om kommissionen
— i enlighet med punkt 6 har antagit ett beslut i vilket det fastställs att
punkt 1 är tillämplig, och detta inom den stipulerade tidsfristen, eller
— inte har antagit något beslut om sådan tillämpning inom denna tidsfrist.
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Om fritt tillträde till en viss marknad kan förutsättas med stöd av punkt
3 första stycket, och om en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten har fastställt att punkt 1 är tillämplig, omfattas emellertid kontrakt som syftar till att medge utförandet
av en viss verksamhet inte längre av detta direktiv om kommissionen
inte, i enlighet med punkt 6, antagit ett beslut i vilket det fastställs att
punkt 1 inte är tillämplig, och detta inom den stipulerade tidsfristen.
5.
När det föreskrivs i den berörda medlemsstatens lagstiftning får en
upphandlande enhet begära att kommissionen genom ett beslut i enlighet med punkt 6 fastställer att punkt 1 är tillämplig för en viss verksamhet. I ett sådant fall skall kommissionen omedelbart informera den
berörda medlemsstaten om detta.
Den medlemsstaten skall, med beaktande av punkterna 2 och 3, lämna
relevant information till kommissionen, särskilt om alla lagar och andra
författningar eller avtal som gäller iakttagande av kraven i punkt 1, i
förekommande fall tillsammans med ett utlåtande från en oberoende
nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten.
Kommissionen får också på eget initiativ inleda förfarandet om att anta
ett beslut i vilket det fastställs att punkt 1 är tillämplig på en viss
verksamhet. I detta fall skall kommissionen omedelbart informera den
berörda medlemsstaten om detta.
Om kommissionen, vid utgången av den frist som avses i punkt 6, inte
har fattat något beslut om att punkt 1 är tillämplig på en viss verksamhet, skall punkt 1 anses vara tillämplig.
6.
För att anta ett beslut med stöd av denna artikel, i enlighet med
förfarandet i artikel 68.2, skall kommissionen ha en tidsfrist på tre
månader räknat från den första arbetsdagen efter det att den har mottagit
meddelandet eller ansökan. Tidsfristen kan dock förlängas en gång med
högst tre månader i vederbörligen berättigade fall, särskilt om uppgifterna i meddelandet eller ansökan eller de bifogade dokumenten är
ofullständiga eller oriktiga eller om de förhållanden som redovisas väsentligt förändras. Denna förlängning skall begränsas till en månad om
en oberoende nationell myndighet med behörighet för den berörda verksamheten har fastställt att punkt 1 skall tillämpas i de fall som avses i
punkt 4 tredje stycket.
När en verksamhet i en viss medlemsstat redan är föremål för ett förfarande med stöd av denna artikel, skall ytterligare ansökningar rörande
samma verksamhet i samma medlemsstat innan den tidsfrist som gäller
för den första ansökan har löpt ut, inte betraktas som nya förfaranden
utan behandlas inom ramen för den första ansökan.
Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för tillämpning av
punkterna 4–7 i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.
Dessa föreskrifter skall åtminstone innehålla följande:
a) Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, för kännedom, av den dag då den tremånadersfrist som avses i första stycket
börjar och, om denna frist förlängs, tidpunkten för förlängningen och
den tid med vilken fristen har förlängts.
b) Offentliggörande av den eventuella tillämpligheten av punkt 1 i enlighet med punkt 4 andra eller tredje stycket eller i enlighet med
punkt 5 fjärde stycket.
c) Villkoren för överföring av eventuella utlåtanden från en oberoende
myndighet med behörighet för den berörda verksamheten beträffande
frågor som rör punkterna 1 och 2.
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KAPITEL III
Regler som skall tillämpas på tjänstekontrakt
Artikel 31
Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII A
Kontrakt avseende tjänster förtecknade i bilaga XVII A skall tilldelas i
enlighet med artiklarna 34–59.
Artikel 32
Tjänstekontrakt förtecknade i bilaga XVII B
Kontrakt avseende tjänster förtecknade i bilaga XVII B omfattas endast
av artiklarna 34 och 43.
Artikel 33
Mixade tjänstekontrakt som omfattar tjänster förtecknade i
bilagorna XVII A och XVII B
Kontrakt avseende tjänster förtecknade såväl i bilaga XVII A som i
bilaga XVII B skall, om värdet av tjänsterna i bilaga XVII A överstiger
värdet av tjänsterna i bilaga XVII B, tilldelas enligt artiklarna 34–59. I
övriga fall skall kontrakten tilldelas enligt med artiklarna 34 och 43.
KAPITEL IV
Särskilda regler om förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar
Artikel 34
Tekniska specifikationer
1.
Tekniska specifikationer enligt definitionen i punkt 1 i bilaga XXI
skall ingå i kontraktshandlingarna, såsom meddelanden om upphandling,
förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar. När så är möjligt
bör dessa tekniska specifikationer fastställas med hänsyn till kriterier
avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med
tanke på samtliga användares behov.
2.
De tekniska specifikationerna skall tillåta anbudsgivare att delta på
lika villkor och får inte innebära omotiverade hinder mot att offentlig
upphandling öppnas för konkurrens.
3.
Utan att det påverkar bindande nationella tekniska regler, i den
utsträckning som de är förenliga med gemenskapsrätten, skall de tekniska specifikationerna vara utformade på något av följande sätt:
a) Genom en hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i
bilaga XXI och i prioritetsordning till sådana nationella standarder
som genomför europeiska standarder, till europeiska tekniska godkännanden, till gemensamma tekniska specifikationer, till internationella standarder, till andra tekniska referenssystem som utarbetats av
de europeiska standardiseringsorganen eller, om sådana inte finns, till
nationella standarder, till nationella tekniska godkännanden eller till
nationella tekniska specifikationer om projektering, beräkning och
utförande av byggentreprenader samt materialanvändning. Varje sådan hänvisning skall följas av orden ”eller likvärdigt”.
b) I form av prestanda eller funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan
ingå. Sådana parametrar måste dock vara så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd uppfattning om föremålet för upp-
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handlingen och den upphandlande enheten kan genomföra upphandlingen.
c) I form av prestanda eller funktionskrav enligt b, för att påvisa att
dessa prestanda eller funktionskrav antas vara uppfyllda, med en
hänvisning till specifikationerna i a.
d) Med en hänvisning till specifikationerna i a i fråga om vissa egenskaper och med en hänvisning till de prestanda eller funktionskrav
som anges i b i fråga om andra egenskaper.
4.
Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till specifikationer
enligt punkt 3 a, får den inte förkasta ett anbud med motiveringen att
varorna eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som
den har hänvisat till, när anbudsgivaren på lämpligt sätt och på ett
sådant sätt som den upphandlande enheten anser vara tillfredsställande
i sitt anbud visar att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt
uppfyller kraven enligt de angivna tekniska specifikationerna.
Ett lämpligt sätt kan vara tillhandahållande av teknisk dokumentation
från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.
5.
Om en upphandlande enhet väljer att i enlighet med punkt 3 ange
prestanda eller funktionskrav, får den inte förkasta ett anbud i fråga om
varor, tjänster eller byggentreprenader som överensstämmer med en
nationell standard som genomför en europeisk standard, med ett europeiskt tekniskt godkännande, med en gemensam teknisk specifikation,
med en internationell standard eller med ett tekniskt referenssystem som
har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan, om dessa specifikationer avser de prestanda eller funktionskrav som den har fastställt.
Det åligger anbudsgivaren att på ett lämpligt sätt och på ett sådant sätt
som den upphandlande enheten anser vara tillfredsställande i sitt anbud
visa att standardenliga varor, tjänster eller byggentreprenader uppfyller
den upphandlande enhetens prestanda eller funktionskrav.
Ett lämpligt sätt kan vara tillhandahållande av teknisk dokumentation
från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.
6.
Om en upphandlande enhet föreskriver miljöegenskaper i form av
prestanda eller funktionskrav enligt punkt 3 b, får den använda detaljerade specifikationer eller, vid behov delar av dessa, som fastställts för
europeiska (multi)nationella miljömärken eller andra miljömärken, under
förutsättning att
— specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de
varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen,
— kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön,
— miljömärkena har antagits genom ett förfarande i vilket samtliga
berörda parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, tillverkare, distributörer och miljöorganisationer, får delta,
— miljömärkena är tillgängliga för alla berörda parter.
Den upphandlande enheten får ange att de varor eller tjänster som är
försedda med miljömärket skall antas uppfylla de tekniska specifikationer som fastställs i förfrågningsunderlaget; den skall godkänna alla
andra lämpliga bevismedel, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.
7.
I denna artikel avses med erkända organ provnings- och kalibreringslaboratorier samt organ för certifiering och inspektion som uppfyller
tillämpliga europeiska standarder.
Upphandlande enheter skall godta intyg från erkända organ som är
etablerade i andra medlemsstater.
8.
Om det inte motiveras av föremålet för upphandlingen, får tekniska specifikationer inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung
eller särskilt framställningsförfarande, ej heller hänvisningar till varu-
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märke, patent eller typ, ursprung eller tillverkning, om det får till följd
att vissa företag eller produkter gynnas eller att andra inte kan komma
ifråga. Sådana uppgifter eller hänvisningar skall i undantagsfall vara
tillåtna, om en tillräckligt tydlig och begriplig beskrivning av föremålet
för upphandlingen inte är möjlig genom tillämpning av punkterna 3 och
4. Sådana uppgifter eller hänvisningar skall följas av orden ”eller likvärdigt”.

Artikel 35
Tillhandahållande av tekniska specifikationer
1.
En upphandlande enhet skall på begäran för sådana ekonomiska
aktörer som är intresserade av att erhålla ett kontrakt, göra tillgängliga
de tekniska specifikationer som normalt förekommer i deras varu-, byggentreprenad- eller tjänstekontrakt, alternativt de tekniska specifikationer
som de har för avsikt att tillämpa på kontrakt som omfattas av periodiska vägledande meddelanden enligt artikel 41.1.
2.
Om sådana tekniska specifikationer finns i handlingar som är tillgängliga för intresserade ekonomiska aktörer, räcker det med en hänvisning till dessa handlingar.

Artikel 36
Alternativa utföranden
1.
Om kriteriet för kontraktstilldelning är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får en upphandlande enhet beakta olika alternativa
utföranden från anbudsgivare, när dessa alternativa utföranden uppfyller
de minimikrav som den upphandlande enheten fastställt.
En upphandlande enhet skall i förfrågningsunderlaget ange huruvida den
godkänner alternativa utföranden och, när detta tillåts, vilka minimikrav
som alternativa utföranden måste uppfylla samt informera om eventuella
krav som gäller för hur de skall presenteras.
2.
Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande
enhet som har tillåtit alternativa utföranden enligt punkt 1 inte förkasta
ett alternativ enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli antingen
ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i
stället för ett tjänstekontrakt.

Artikel 37
Underentreprenad
I förfrågningsunderlaget får en upphandlande enhet begära eller kan
åläggas av en medlemsstat att begära att anbudsgivaren i anbudet anger
hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på tredje part
samt vilka underleverantörer som föreslås. En sådan angivelse skall inte
påverka frågan om den ekonomiska aktörens ansvar som huvudman.

Artikel 38
Villkor för fullgörande av kontrakt
En upphandlande enhet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall
fullgöras under förutsättning att kraven är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta sociala hänsyn och
miljöhänsyn.
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Artikel 39
Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd,
arbetarskydd och arbetsvillkor
1.
En upphandlande enhet får, eller kan av en medlemsstat åläggas
att, i förfrågningsunderlaget ange hos vilket eller vilka organ en anbudssökande eller anbudsgivare kan få relevanta uppgifter om skyldigheter
avseende de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd
och arbetsvillkor som gäller i den medlemsstat, region eller ort där
tjänsterna skall utföras och som skall tillämpas på den byggentreprenad
som utförs på plats eller de tjänster som tillhandahålls under fullgörandet av kontraktet.
2.
En upphandlande enhet som tillhandahåller den information som
avses i punkt 1 skall kräva av anbudsgivare eller anbudssökande i ett
upphandlingsförfarande att de skall bekräfta att de vid utformningen av
sina anbud har tagit hänsyn till de skyldigheter avseende bestämmelser
om arbetarskydd och arbetsvillkor som gäller på den plats där tjänsten
skall utföras.
Första stycket skall inte påverka tillämpningen av artikel 57.
KAPITEL V
Förfaranden
Artikel 40
Användning av öppet, selektivt och förhandlat förfarande
1.
Vid upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster skall en
upphandlande enhet tillämpa förfaranden som anpassats i enlighet med
detta direktiv.
2.
En upphandlande enhet får välja något av de förfaranden som
beskrivs i artikel 1.9 a, 1.9 b eller 1.9 c, förutsatt att, om inte annat
följer av punkt 3, det har skett upphandling i enlighet med artikel 42.
3.
En upphandlande enhet kan välja ett förfarande utan föregående
meddelande om upphandling i följande fall:
a) Om inga anbud eller inga lämpliga anbud eller inga ansökningar har
lämnats efter ett förfarande med föregående meddelande om upphandling, under förutsättning att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.
b) Om kontraktet endast avser forsknings-, experiment-, studie- eller
utvecklingsändamål och inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader samt på villkor att kontraktet inte
påverkar efterföljande konkurrensutsatt kontraktstilldelning, avsedd
särskilt för sådana ändamål.
c) Om kontraktet, av tekniska eller konstnärliga skäl eller med hänsyn
till skydd av ensamrätt, endast kan fullgöras av en bestämd ekonomisk aktör.
d) Om, när det är absolut nödvändigt och på grund av synnerlig
brådska till följd av omständigheter som den upphandlande enheten
inte har kunnat förutse, det är omöjligt att iaktta de tidsfrister som
gäller vid öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående konkurrensutsättning.
e) Om det rör sig om varukontrakt för kompletterande leveranser som
utförs av den ursprungliga varuleverantören och som antingen syftar
till att delvis ersätta gängse varor eller anläggningar, eller till att
utöka befintliga varor eller anläggningar, i de fall då ett byte av
varuleverantör skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa
materiel med andra tekniska egenskaper med åtföljande inkompati-
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bilitet eller oproportionerliga tekniska svårigheter vid drift och underhåll.
f) Om det rör sig om kompletterande byggentreprenader eller tjänster
som inte ingår i det ursprungliga projektet eller omfattas av det första
kontraktet som slutits, men som genom oförutsedda omständigheter
har blivit nödvändiga för att kontraktet skall kunna fullgöras, förutsatt att kontraktet tilldelas den entreprenör eller tjänsteleverantör som
fullgör det ursprungliga kontraktet
— om de kompletterande byggentreprenaderna, eller tjänsterna av
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för den upphandlande enheten, eller
— om de kompletterande byggentreprenaderna eller tjänsterna, även
om de kan avskiljas från det ursprungliga kontraktet, är absolut
nödvändiga för de senare skedena i kontraktet.
g) Om det rör sig om byggentreprenadkontrakt, för nya byggentreprenader som är en upprepning av liknande byggentreprenader som
utförs av en entreprenör som av samma upphandlande enhet tilldelats
ett tidigare kontrakt, under förutsättning att de nya byggentreprenaderna är i överensstämmelse med ett ursprungligt projekt för vilket
ett första kontrakt tilldelades efter meddelad upphandling. I samband
med den ursprungliga upphandlingen skall det anges att detta förfaringssätt kan bli aktuellt, och den upphandlande enheten skall beakta
ett uppskattat totalt värde för byggentreprenaderna vid tillämpning av
bestämmelserna i artiklarna 16 och 17.
h) Om varorna är noterade och köps på en råvarumarknadsplats.
i) Om kontraktstilldelningen sker utifrån ett ramavtal, under förutsättning att villkoret i artikel 14.2 är uppfyllt.
j) Vid förmånliga inköp, när det är möjligt att anskaffa varor genom att
utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket
kort tid, när priset ligger betydligt under det normala marknadspriset.
k) Vid inköp av varor på särskilt förmånliga villkor, antingen från en
varuleverantör som har för avsikt att lägga ner sin affärsverksamhet
eller från konkursförvaltare eller likvidatorer, efter uppgörelse med
fordringsägare eller motsvarande förfarande i enlighet med nationell
lagstiftning.
l) Om det aktuella tjänstekontraktet följer på en projekttävling som
anordnats enligt bestämmelserna i detta direktiv och enligt gällande
regler skall gå till vinnaren eller en av vinnarna i projekttävlingen. I
det senare fallet skall samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.
KAPITEL VI
Regler för offentliggörande och öppenhet
Avsnitt 1
Offentliggörande av meddelanden
Artikel 41
Förhandsmeddelanden och meddelanden om att det finns ett
kvalificeringssystem
1.
En upphandlande enhet skall minst en gång om året med hjälp av
ett sådant förhandsmeddelande som avses i bilaga XV A, vilket skall
offentliggöras av kommissionen eller enheten själv, på sin ”upphandlarprofil” enligt punkt 2 b i bilaga XX informera om följande:
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a) När det gäller varor: Det beräknade totala värdet av de kontrakt eller
ramavtal per varuområde som den avser att tilldela under de närmaste tolv månaderna, om det beräknade totala värdet enligt artiklarna 16 och 17 uppgår till minst 750 000 euro.
Varuområdet skall fastställas av den upphandlande enheten genom
en hänvisning till CPV-nomenklaturen.
b) När det gäller tjänster: Det beräknade totala värdet av de kontrakt
eller ramavtal i varje enskild tjänstekategori enligt bilaga XVII A
som den avser att tilldela under de kommande tolv månaderna, om
det beräknade totala värdet enligt artiklarna 16 och 17 uppgår till
minst 750 000 euro.
c) När det gäller byggentreprenad: De väsentliga upplysningarna om de
byggentreprenadkontrakt eller ramavtal som den avser att tilldela
under de kommande tolv månaderna, om värdet uppgår till minst
det tröskelvärde som anges i artikel 16, med beaktande av bestämmelserna i artikel 17.
Meddelandena enligt leden a och b skall snarast möjligt efter varje
budgetårs början översändas till kommissionen eller offentliggöras på
upphandlarprofilen.
Meddelandet enligt led c skall snarast möjligt efter det att ett beslut
fattats om tillstånd för den planering som gäller de byggentreprenadkontrakt eller ramavtal som den upphandlande enheten avser att tilldela,
översändas till kommissionen eller offentliggöras på upphandlarprofilen.
En upphandlande enhet som offentliggör ett förhandsmeddelande på sin
upphandlarprofil skall på elektronisk väg, i det format och i enlighet
med de förfaranden för överföring som anges i punkt 3 i bilaga XX, till
kommissionen översända ett meddelande om offentliggörande av ett
förhandsmeddelande på upphandlarprofilen.
Offentliggörande av de meddelanden som avses i leden a–c skall endast
vara obligatoriskt om de upphandlande enheterna utnyttjar alternativet
att förkorta de tidsfrister för mottagande av anbud som fastställs i artikel 45.4.
Denna punkt skall inte gälla förfaranden utan föregående meddelande
om upphandling.
2.
En upphandlande enhet kan särskilt själv eller genom kommissionens försorg låta offentliggöra förhandsmeddelanden om omfattande
projekt utan att upprepa information som lämnats i ett tidigare förhandsmeddelande, förutsatt att det tydligt framgår att det rör sig om tilläggsmeddelanden.
3.
Om en upphandlande enhet väljer att upprätta ett kvalificeringssystem i enlighet med artikel 53, skall systemet offentliggöras genom ett
sådant meddelande som avses i bilaga XIV, där det skall anges vad
kvalificeringssystemet har för syfte och var reglerna för systemet finns
tillgängliga. Om systemet gäller längre tid än tre år, skall meddelandet
offentliggöras varje år. Om systemet gäller kortare tid än tre år, är det
tillräckligt med ett meddelande i början.
Artikel 42
Meddelanden om upphandling
1.
Vid varu-, byggentreprenad- eller tjänsteupphandling kan meddelande om upphandling ske
a) genom ett sådant förhandsmeddelande som avses i bilaga XV A,
b) genom ett sådant meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem som avses i bilaga XIV, eller
c) genom ett sådant meddelande om upphandling som avses i bilaga
XIII A, XIII B eller XIII C.
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2.
När det gäller ett dynamiskt inköpssystem skall konkurrensutsättning ske genom ett sådant meddelande om upphandling som avses i
punkt 1 c, medan konkurrensutsättning när det gäller upphandling som
baseras på sådana system skall ske genom det förenklade meddelande
om upphandling som avses i bilaga XIII D.
3.
Om konkurrensutsättning sker med hjälp av ett förhandsmeddelande
a) skall det av meddelandet framgå vilka varor, byggentreprenader eller
tjänster som kontraktet kommer att omfatta,
b) skall det i meddelandet anges att kontraktstilldelning kommer att ske
genom selektivt eller förhandlat förfarande utan att något ytterligare
meddelande om upphandling offentliggörs och att intresserade ekonomiska aktörer skall anmäla sitt intresse skriftligt,
c) skall meddelandet offentliggöras i enlighet med bilaga XX högst tolv
månader före den dag då den inbjudan som avses i artikel 47.5
skickas. Den upphandlande enheten skall dessutom iaktta de tidsfrister som anges i artikel 45.
Artikel 43
Meddelanden om kontraktstilldelning
1.
En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal skall senast två månader efter kontraktstilldelningen eller ingåendet av ramavtalet översända ett sådant meddelande om kontraktstilldelningen som avses i bilaga XVI på de villkor som kommissionen
fastställer i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.
När det gäller kontraktstilldelning enligt ett ramavtal som ingåtts i enlighet med artikel 14.2 behöver den upphandlande enheten inte skicka
något meddelande om kontraktstilldelningen för varje kontrakt som
grundar sig på ramavtalet.
Den upphandlande enheten skall sända ett meddelande om kontraktstilldelningen på grundval av ett dynamiskt inköpssystem senast två månader efter tilldelningen av varje kontrakt. Den får dock samla dessa
meddelanden per kvartal. I detta fall skall de sända de samlade meddelandena senast två månader efter utgången av varje kvartal.
2.
De uppgifter som lämnas enligt bilaga XVI i syfte att offentliggöras skall offentliggöras i enlighet med bilaga XX. I detta sammanhang
skall kommissionen ta hänsyn till eventuella kommersiellt känsliga aspekter som den upphandlande enheten informerar om när den överlämnar uppgifterna, t.ex. antal anbud, namn på ekonomiska aktörer och
priser.
3.
Om en upphandlande enhet tilldelar ett tjänstekontrakt om forskning och utveckling (FoU) genom ett förfarande utan meddelande om
upphandling i enlighet med artikel 40.3 b, får den upphandlande enheten begränsa de uppgifter om tjänsternas art och mängd som skall
lämnas enligt bilaga XVI till angivelsen ”forsknings- och utvecklingstjänster”.
Om en upphandlande enhet tilldelar ett kontrakt om forskning och utveckling som inte kan tilldelas genom ett förfarande utan meddelande
om upphandling i enlighet med artikel 40.3 b, får den begränsa de
uppgifter om tjänsternas art och mängd som skall lämnas enligt bilaga
XVI om det är nödvändigt med hänsyn till skyddet av affärshemligheter.
I så fall skall den upphandlande enheten se till att de uppgifter som
offentliggörs i detta hänseende är minst lika utförliga som uppgifterna i
det meddelande om upphandling som offentliggörs i enlighet med artikel 42.1.
Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem, skall
den se till att dessa uppgifter är minst lika utförliga som den kategori
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det hänvisas till i den lista över kvalificerade tjänsteleverantörer som
upprättas i enlighet med artikel 53.7.
4.
När det gäller tilldelande av kontrakt avseende tjänster som finns
förtecknade i bilaga XVII B, skall den upphandlande enheten i meddelandet ange om den samtycker till offentliggörande.
5.
De uppgifter som lämnas i enlighet med bilaga XVI med angivelsen att de inte är avsedda att offentliggöras skall endast offentliggöras i
förenklad form och i enlighet med bilaga XX för statistiska ändamål.
Artikel 44
Utformning och offentliggörande av meddelanden
1.
Meddelandena skall innehålla de upplysningar som anges i bilagorna XIII, XIV, XV A, XV B och XVI samt i förekommande fall varje
annan upplysning som den upphandlande enheten anser vara till nytta, i
samma format som de standardformulär som antas av kommissionen
enligt förfarandet i artikel 68.2.
2.
De meddelanden som en upphandlande enhet skall sända till kommissionen skall översändas antingen med hjälp av elektroniska medel, i
det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i
punkt 3 i bilaga XX, eller på annat sätt.
De meddelanden som anges i artiklarna 41–43 skall offentliggöras i
enlighet med de tekniska krav för offentliggörande som anges i
punkt 1 a och 1 b i bilaga XX.
3.
Meddelanden som utarbetas och skickas med hjälp av elektroniska
medel i det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som
anges i punkt 3 i bilaga XX skall offentliggöras senast fem dagar efter
det att de avsänts.
Meddelanden som inte skickas med hjälp av elektroniska medel i det
format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i
punkt 3 i bilaga XX skall offentliggöras senast tolv dagar efter det att de
avsänts. I undantagsfall och om den upphandlande enheten begär det
skall de meddelanden om upphandling som anges i artikel 42.1 c dock
offentliggöras inom fem dagar, under förutsättning att meddelandet
skickats med fax.
4.
Meddelanden om upphandling skall offentliggöras i sin helhet på
det av Europeiska gemenskapens officiella språk som den upphandlande
enheten väljer, varvid endast den text som offentliggörs i denna ursprungliga språkversion skall gälla. Ett sammandrag av de väsentliga
delarna i varje meddelande skall offentliggöras på de andra officiella
språken.
Kostnaderna för kommissionens offentliggörande av meddelanden skall
belasta gemenskapen.
5.
Meddelandena och deras innehåll får inte offentliggöras på nationell nivå före den dag då de skickas till kommissionen.
Meddelanden som offentliggörs på nationell nivå får inte innehålla någon annan information än den som skickas till kommissionen eller
offentliggörs på en upphandlarprofil i enlighet med artikel 41.1 första
stycket och skall innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet skickats till kommissionen eller upphandlarprofilen offentliggjorts.
Förhandsmeddelanden får offentliggöras på en upphandlarprofil först när
ett meddelande har skickats till kommissionen som anger att offentliggörandet sker i denna form. De skall innehålla en uppgift om vilken dag
meddelandet skickades.
6.
Den upphandlande enheten skall se till att den kan bevisa vilken
dag ett meddelande har avsänts.
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7.
Kommissionen skall till den upphandlande enheten lämna en bekräftelse på offentliggörandet av den översända informationen och ange
dag för offentliggörandet. Denna bekräftelse skall tjäna som bevis för
offentliggörandet.
8.
En upphandlande enhet får, i enlighet med punkterna 1–7, offentliggöra meddelanden om upphandling som inte omfattas av de krav på
offentliggörande som anges i detta direktiv.
Avsnitt 2
Tidsfrister
Artikel 45
Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud
1.
När en upphandlande enhet fastställer tidsfristerna för mottagande
av anbudsansökningar och anbud skall den ta särskild hänsyn till hur
komplext kontraktet är och hur lång tid som behövs för att utarbeta ett
anbud, utan att detta påverkar de minimitidsfrister som fastställs i denna
artikel.
2.
Vid öppet förfarande skall tidsfristen för mottagande av anbud
vara minst 52 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes.
3.
Vid selektiva förfaranden och förhandlade förfaranden med föregående konkurrensutsättning gäller följande:
a) Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar efter ett meddelande enligt artikel 42.1 c eller efter en inbjudan att lämna anbud
från en upphandlande enhet enligt artikel 47.5 skall i regel vara
minst 37 dagar från och med den dag då meddelandet eller inbjudan
avsändes och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar, om
meddelandet avsändes för offentliggörande på annat sätt än med
elektroniska medel eller fax, och inte kortare än 15 dagar, om meddelandet avsänds med elektroniska medel eller fax.
b) Tidsfristen för mottagande av anbud får fastställas enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena, under förutsättning att alla anbudssökande har haft lika
lång tid på sig att utarbeta och lämna anbud.
c) Om det inte går att komma överens om en tidsfrist för mottagande av
anbud, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som i
regel skall vara minst 24 dagar och inte i något fall kortare än 10
dagar från och med dagen för inbjudan att lämna anbud.
4.
Om en upphandlande enhet har offentliggjort ett sådant förhandsmeddelande som avses i artikel 41.1 i överensstämmelse med bilaga
XX, skall tidsfristen för mottagande av anbud vid öppna förfaranden i
regel vara minst 36 dagar och inte i något fall kortare än 22 dagar från
och med den dag då meddelandet avsändes.
Dessa kortare tidsfrister är tillåtna under förutsättning att det förhandsmeddelandet, utöver de uppgifter som krävs enligt del I i bilaga XV A,
innehåller alla de uppgifter som krävs enligt del II i bilaga XV A, i den
mån de sistnämnda uppgifterna fanns att tillgå när det offentliggjordes,
och meddelandet avsändes för offentliggörande minst 52 dagar och
högst tolv månader före den dag då det meddelande om upphandling
som avses i artikel 42.1 c avsändes.
5.
Om meddelanden utarbetas och skickas med elektroniska medel, i
det format och i enlighet med de förfaranden för överföring som anges i
punkt 3 i bilaga XX, får tidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar vid selektivt eller förhandlat förfarande samt för anbud vid öppet
förfarande förkortas med sju dagar.
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6.
Utom när tidsfristen är fastställd genom överenskommelse i enlighet med punkt 3 b får tidsfristerna för mottagande av anbud vid öppet,
selektivt eller förhandlat förfarande förkortas med ytterligare fem dagar
om den upphandlande enheten ger obegränsad, direkt och fullständig
tillgång via elektroniska medel till alla förfrågningsunderlag och alla
kompletterande handlingar från och med den dag då det meddelande
som används för upphandling offentliggörs i enlighet med bilaga XX.
Den Internetadress där denna dokumentation finns tillgänglig skall
anges i meddelandet.
7.
Vid öppet förfarande får den samlade effekten av de förkortade
tidsfristerna enligt punkterna 4–6 inte i något fall leda till en tidsfrist för
mottagande av anbud som är kortare än 15 dagar från och med den dag
då meddelandet om upphandling avsändes.
Om meddelandet om upphandling inte skickas med fax eller elektroniska medel får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna
enligt punkterna 4–6 vid öppet förfarande inte i något fall leda till en
tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än 22 dagar från och
med den dag då meddelandet om upphandling avsändes.
8.
Efter ett meddelande offentliggjort enligt artikel 42.1 c eller efter
en inbjudan att lämna anbud från en upphandlande enhet enligt artikel 47.5 får den samlade effekten av de förkortade tidsfristerna enligt
punkterna 4–6 inte i något fall leda till en tidsfrist för mottagande av
anbud som är kortare än 15 dagar från och med den dag då meddelandet
om upphandling eller inbjudan avsändes.
Vid selektivt eller förhandlat förfarande får den samlade effekten av de
förkortade tidsfristerna enligt punkterna 4–6 inte i något fall, utom när
tidsfristen fastställts genom en överenskommelse i enlighet med punkt 3
b, leda till en tidsfrist för mottagande av anbud som är kortare än
10 dagar från och med den dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.
9.
Om, av vilken orsak som helst, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar eller upplysningar, trots att de begärts i god tid,
inte har tillhandahållits inom de tidsfrister som anges i artiklarna 46 och
47 eller om det inte går att lämna anbud utan att först ha gjort ett besök
på plats eller ha granskat de handlingar som kompletterar förfrågningsunderlaget på plats, skall tidsfristerna för mottagande av anbud, utom
när de fastställts genom en överenskommelse i enlighet med punkt 3 b,
förlängas i enlighet med detta, så att samtliga berörda ekonomiska aktörer får tillgång till all information som behövs för att utarbeta anbud.
10. En kort översikt över tidsfristerna enligt denna artikel finns i
bilaga XXII.

Artikel 46
Öppna

förfaranden:
Förfrågningsunderlag,
handlingar och upplysningar

kompletterande

1.
Om en upphandlande enhet i ett öppet förfarande inte ger obegränsad, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska medel enligt
artikel 45.6 till förfrågningsunderlaget och alla kompletterande handlingar, skall förfrågningsunderlaget och de kompletterande handlingarna
skickas till ekonomiska aktörerna inom 6 dagar efter det att begäran att
få ut handlingarna mottagits, förutsatt att ansökan gjorts i tid före utgången av tidsfristen för att lämna anbud.
2.
Den upphandlande enheten eller den behöriga enheten skall lämna
ut kompletterande information om förfrågningsunderlaget senast sex
dagar före fastställd sista dag för mottagande av anbud, förutsatt att
informationen har begärts i tid.
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Artikel 47
Inbjudan att lämna anbud eller att förhandla
1.
Vid selektiva och förhandlade förfaranden skall den upphandlande
enheten samtidigt och skriftligt inbjuda alla utvalda anbudssökande att
lämna anbud eller att förhandla. Inbjudan till de anbudssökande skall
innehålla antingen
— ett exemplar av förfrågningsunderlaget och samtliga kompletterande
handlingar,
— eller uppgift om åtkomst till förfrågningsunderlaget och de handlingar som anges i första strecksatsen om de görs direkt tillgängliga
med elektroniska medel i enlighet med artikel 45.6.
2.
Om någon annan enhet än den ansvariga upphandlande enheten
har tillgång till förfrågningsunderlaget och/eller de kompletterande
handlingarna, skall adressen till den enhet från vilken förfrågningsunderlaget och handlingarna kan begäras anges i inbjudan, liksom i förekommande fall tidsfristen för en sådan begäran samt belopp och villkor
för erläggande av avgift för att erhålla dessa handlingar. Den behöriga
enheten skall skicka dessa handlingar till ekonomiska aktörerna så snart
som möjligt efter det att den har mottagit begäran.
3.
Den upphandlande enheten eller den behöriga enheten skall lämna
ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget eller kompletterande handlingar senast sex dagar före den fastställda tidsfristen
för mottagande av anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i
god tid.
4.

Vidare skall inbjudan minst innehålla

a) om tillämpligt, tidsfristen för att begära kompletterande handlingar
samt belopp och betalningssätt om det skall erläggas en avgift för
handlingarna,
b) sista dag för mottagande av anbud samt uppgifter om till vilken
adress anbuden skall skickas och på vilket eller vilka språk de skall
avfattas,
c) en hänvisning till eventuella offentliggjorda meddelanden om upphandling,
d) uppgifter om vilka handlingar som eventuellt skall bifogas,
e) tilldelningskriterier om de inte redovisas i meddelandet om att det
finns ett kvalificeringssystem vilket används för konkurrensutsättning,
f) Viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller, i förekommande fall, prioritetsordningen för tillämpningen av kriterierna, om
dessa upplysningar inte redovisas i meddelandet om upphandling,
meddelandet om att det finns ett kvalificeringssystem eller förfrågningsunderlaget.
5.
Om konkurrensutsättning sker genom ett förhandsmeddelande
skall den upphandlande enheten senare inbjuda samtliga anbudssökande
att bekräfta sitt intresse utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen och först därefter välja anbudsgivare eller förhandlingsparter.
Inbjudan skall innehålla åtminstone följande upplysningar:
a) Typ och mängd, även varje option på ytterligare kontrakt och om
möjligt beräknad tidsfrist för optionen. När det gäller kontrakt som
kan förnyas, typ och mängd samt, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande meddelanden om upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster som skall upphandlas.
b) Slag av förfarande: selektivt eller förhandlat.
c) Om tillämpligt, dag då varorna skall levereras eller byggentreprenaden eller tjänsteleveransen skall påbörjas eller avslutas.
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d) Inlämningsadress och sista dag för begäran att utfå anbudsunderlag
samt uppgift om på vilket eller vilka språk ansökan skall avfattas.
e) Adress till den enhet som sköter upphandlingen och nödvändiga
upplysningar om hur specifikationerna och övriga handlingar rekvireras.
f) Ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplysningar som krävs från ekonomiska aktörerna.
g) Belopp och betalningssätt om en avgift skall erläggas för de handlingar som gäller upphandlingsförfarandet.
h) Typ av kontrakt som upphandlingen syftar till: köp, leasing, hyra
eller hyrköp eller en kombination av dessa.
i) Kriterier för tilldelning av kontrakt samt inbördes viktning eller, i
förekommande fall, kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte redovisas i det vägledande meddelandet eller i förfrågningsunderlaget.
Avsnitt 3
Kommunikation och information
Artikel 48
Regler för kommunikation
1.
All kommunikation och allt informationsutbyte som avses i denna
avdelning får efter den upphandlande enhetens eget val ske per post, fax
eller elektroniska medel i enlighet med punkterna 4 och 5, per telefon i
de fall och enligt de villkor som anges i punkt 6, eller genom
en kombination av dessa medel.
2.
De valda kommunikationsmedlen skall vara allmänt tillgängliga
och således inte begränsa de ekonomiska aktörernas tillträde till anbudsförfarandet.
3.
Kommunikationen, informationsutbytet och lagringen av uppgifterna skall ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och den sekretess
som gäller för anbuden och anbudsansökningarna bevaras och den upphandlande enheten inte tar del av innehållet i anbuden och anbudsansökningarna förrän tidsfristen för att lämna anbud har löpt ut.
4.
De verktyg som skall användas för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska krav, skall vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med informations- och kommunikationsprodukter som i allmänhet används.
5.
Följande regler skall gälla för anordningar för elektronisk överföring och mottagning av anbud och anordningar för elektronisk mottagning av anbudsansökningar:
a) Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk
inlämning av anbud och anbudsansökningar, inbegripet kryptering,
skall finnas tillgänglig för alla berörda parter. Dessutom skall anordningar för elektronisk mottagning av anbud och anbudsansökningar
uppfylla kraven i bilaga XXIV.
b) Medlemsstaterna får, i överenstämmelse med artikel 5 i direktiv
1999/93/EG, kräva att elektroniska anbud är försedda med en avancerad elektronisk signatur i enlighet med punkt 1 i den artikeln.
c) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att förbättra nivån på certifieringstjänsterna för dessa
anordningar.
d) Anbudsgivare och anbudssökande skall åta sig att lämna in de handlingar, intyg och försäkringar som avses i artikel 52.2 och 52.3 och
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artiklarna 53 och 54, om dessa inte är tillgängliga i elektronisk form,
innan den fastställda tidsfristen för anbudsgivningen eller anbudsansökningarna har löpt ut.
6.

Följande regler gäller för överföring av anbudsansökningar:

a) En anbudsansökan avseende ett upphandlingsförfarande får göras
skriftligt eller per telefon.
b) Om en anbudsansökan görs per telefon, skall en skriftlig bekräftelse
skickas före utgången av tidsfristen för dess mottagande.
c) En upphandlande enhet får kräva att en anbudsansökan som görs per
fax skall bekräftas per post eller elektroniska medel, om detta är
nödvändigt för juridiskt bindande bevis. Ett sådant krav skall av
den upphandlande enheten anges i meddelandet om upphandling
eller i den inbjudan som avses i artikel 47.5 liksom tidsfristen för
bekräftelse per post eller elektroniska medel.
Artikel 49
Information

till

kvalificeringssökande,
anbudsgivare

anbudssökande

och

1.
En upphandlande enhet skall snarast underrätta de deltagande ekonomiska aktörerna om de beslut som fattas om slutandet av ett ramavtal,
tilldelningen av ett kontrakt eller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem, inklusive skälen till att den har beslutat att inte sluta ett ramavtal
eller tilldela ett kontrakt efter konkurrensutsättning (se tidigare kommentarer) eller att upprepa förfarandet eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem; dessa upplysningar skall på begäran riktad till den upphandlande enheten lämnas skriftligt.
2.
På begäran av berörd part skall upphandlande enheter snarast möjligt underrätta
— varje anbudssökande vars ansökan avslagits om skälen till att ansökan inte har godtagits,
— varje anbudsgivare vars anbud förkastats, om skälen till att anbudet
inte har godtagits, bl.a. i de fall som avses i artikel 34.4 och 34.5,
skälen till sitt beslut om att likvärdighet inte föreligger eller sitt
beslut att byggentreprenaden, varorna eller tjänsterna inte uppfyller
kraven i fråga om prestanda eller funktion,
— varje anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt
namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i
ramavtalet.
Den tid detta tar i anspråk får under inga omständigheter överstiga 15
dagar från det att en skriftlig begäran har mottagits.
Den upphandlande enheten får dock besluta att inte lämna ut viss information som rör kontraktstilldelningen eller slutandet av ett ramavtal
eller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem som anges i punkt 1, om
detta skulle kunna hindra tillämpning av lagen, strida mot allmänintresset, skada berättigade kommersiella intressen för offentliga eller privata
ekonomiska aktörer, även kommersiella intressen för den marknadsaktör
som tilldelats kontraktet, eller motverka sund konkurrens mellan dessa
aktörer.
3.
En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem skall inom rimlig tid underrätta de anbudssökande om huruvida de kvalificerat sig.
Om beslutet kommer att ta längre tid än fyra månader efter det att
ansökan lämnats in, skall den upphandlande enheten inom
två månader efter det att ansökan lämnats in underrätta den anbudssö-
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kande om orsakerna till att tidsfristen blivit förlängd och meddela datum
för när ansökan kommer att bli godkänd eller avslås.
4.
Sökande vars kvalifikationer inte godkänns skall underrättas om
beslutet så snart som möjligt och senast inom 15 dagar efter det att
beslutet fattats. Skälen skall bygga på kvalificeringskriterierna
i artikel 53.2.
5.
En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem får diskvalificera en marknadsaktör endast av skäl som
bygger på kriterierna i artikel 53.2. En planerad diskvalificering skall
föregås av ett skriftligt meddelande till den ekonomiska aktören senast
inom 15 dagar räknat från diskvalificeringen tillsammans med skälen till
diskvalificeringen.
Artikel 50
Information som skall bevaras om tilldelade kontrakt
1.
En upphandlande enhet skall bevara sådan information om varje
kontrakt som behövs för att vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut
om
a) kvalificering och val av ekonomiska aktörer samt kontraktstilldelning,
b) tillämpning av förfaranden utan föregående meddelande om upphandling i enlighet med artikel 40.3,
c) att inte tillämpa bestämmelserna i kapitlen III–VI i denna avdelning
med stöd av undantag i kapitel II i avdelning I och i kapitel II i
denna avdelning.
Den upphandlande enheten skall vidta lämpliga åtgärder för att dokumentera genomförandet av tilldelningsförfaranden som sker med hjälp
av elektroniska medel.
2.
Informationen skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelas, så att den upphandlande enheten under denna period på
begäran kan förse kommissionen med nödvändiga upplysningar.
KAPITEL VII
Upphandlingsförfarandets gång
Artikel 51
Allmänna bestämmelser
1.
Vid val av deltagare i upphandlingsförfaranden skall följande
gälla:
a) En upphandlande enhet som har fastställt regler och kriterier för
uteslutning av anbudsgivare eller anbudssökande i enlighet med artikel 54.1, 54.2 eller 54.4 skall utesluta ekonomiska aktörer som
uppfyller dessa regler och kriterier.
b) Den upphandlande enheten skall välja ut anbudsgivare och anbudssökande på grundval av de objektiva regler och kriterier som har
fastställts med stöd av artikel 54.
c) Vid selektiva och förhandlade förfaranden med meddelande om upphandling skall den upphandlande enheten i förekommande fall i
enlighet med artikel 54 begränsa antalet utvalda anbudssökande
med stöd av a och b.
2.
Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det
finns ett kvalificeringssystem och i syfte att välja ut deltagare i tilldel-
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ningsförfaranden för de specifika kontrakt som omfattas av upphandlingen skall den upphandlande enheten
a) kvalificera ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i artikel 53,
b) tillämpa de bestämmelser i punkt 1 som är relevanta för selektiva
eller förhandlade förfaranden på sådana kvalificerade ekonomiska
aktörer.
3.
Den upphandlande enheten skall kontrollera att anbuden från de
anbudsgivare som valts ut på detta sätt överensstämmer med de regler
och krav som skall tillämpas på anbud samt tilldela kontraktet på grundval av de kriterier som anges i artiklarna 55 och 57.
Avsnitt 1
Kvalificering och urvalsbedömning
Artikel 52
Ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska
villkor samt intyg, prover och bevis
1.
En upphandlande enhet som väljer ut deltagare till ett selektivt
eller förhandlat förfarande får inte, när den beslutar om huruvida en
sökande är kvalificerad eller uppdaterar sina kriterier och regler för
kvalificering,
a) ställa upp administrativa, tekniska eller ekonomiska villkor för vissa
ekonomiska aktörer som inte gäller för andra,
b) kräva prover eller bevis som redan finns i tillgängligt objektivt material.
2.
Om en upphandlande enhet kräver uppvisande av intyg utfärdat av
ett oberoende organ på att den ekonomiska aktören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall den hänvisa till kvalitetssäkringssystem som
bygger på relevanta europeiska standarder och är certifierade av organ
som uppfyller europeiska certifieringsstandarder.
Enheten skall godkänna likvärdiga intyg från organ som är etablerade i
andra medlemsstater. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga
kvalitetssäkringsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.
3.
För byggentreprenad- och tjänstekontrakt, och endast i lämpliga
fall, kan den upphandlande enheten kräva angivande av åtgärder för
miljöledning som den ekonomiska aktören kommer att tillämpa när
kontraktet fullgörs, för att därigenom kontrollera den ekonomiska aktörens tekniska förmåga. Om en upphandlande enhet i sådana fall kräver
att få se intyg från ett oberoende organ om att den ekonomiska aktören
uppfyller vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till
EMAS eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder och som certifierats av organ som
uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standarder för certifiering.
Den upphandlande enheten skall godta likvärdiga intyg från organ i
andra medlemsstater. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga
miljöledningsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.
Artikel 53
Kvalificeringssystem
1.
Upphandlande enheter som så önskar får upprätta och förvalta ett
kvalificeringssystem för ekonomiska aktörer.
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Enheter som upprättar eller förvaltar ett kvalificeringssystem skall garantera att ekonomiska aktörer när som helst kan ansöka om att bli
kvalificerade.
2.

Ett system enligt punkt 1 kan omfatta flera kvalificeringsfaser.

Det skall förvaltas på grundval av objektiva kriterier och regler som
fastställs av den upphandlande enheten.
Om kriterierna eller reglerna omfattar tekniska specifikationer skall bestämmelserna i artikel 34 tillämpas. Kriterierna och reglerna får uppdateras vid behov.
3.
De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 kan
inbegripa de uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i direktiv
2004/18/EG enligt de villkor och krav som anges där.
När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den
mening som avses i artikel 2.1 a skall dessa kriterier och bestämmelser
inbegripa de uteslutningskriterier som anges i artikel 45.1 i direktiv
2004/18/EG.
4.
När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2
innefattar krav rörande de ekonomiska aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet kan dessa vid behov åberopa andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande
enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna under
hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt, t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga rörande detta.
På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11
åberopas förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.
5.
När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2
innefattar krav rörande ekonomiska aktörernas tekniska förmåga och/
eller yrkeskunnande kan dessa vid behov åberopa andra enheters förmåga, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska
aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt, t.ex.
genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de
kommer att ställa de nödvändiga resurserna till marknadsaktörens förfogande.
På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11
åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.
6.
De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 skall
tillhandahållas de ekonomiska aktörerna om de begär det. Om kriterierna eller reglerna uppdateras skall de berörda ekonomiska aktörerna
underrättas om detta.
Om en upphandlande enhet anser att vissa andra enheters eller organs
kvalificeringssystem uppfyller de krav som ställs, skall den meddela de
berörda ekonomiska aktörerna namnen på dessa andra enheter eller
organ.
7.
En lista över kvalificerade ekonomiska aktörer skall bevaras; den
kan delas upp i kategorier efter den typ av upphandling för vilken
kvalificeringen är giltig.
8.
De upphandlande enheterna skall, när de upprättar och förvaltar ett
kvalificeringssystem, iaktta bestämmelserna i artikel 41.3 angående
meddelanden om att det finns ett kvalificeringssystem, artikel 49.3–
49.5 om den information som skall lämnas till ekonomiska operatörer
som har ansökt om kvalificering, artikel 51.2 om urval av deltagare när
upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett
kvalificeringssystem samt bestämmelserna i artikel 52 om ömsesidigt
erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt
intyg, prover och bevis.
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9.
Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det
finns ett kvalificeringssystem skall anbudsgivarna i ett selektivt förfarande eller deltagarna i ett förhandlat förfarande väljas ut bland de
anbudssökande som kvalificerat sig enligt detta system.

Artikel 54
Kvalitativa urvalskriterier
1.
Vid ett öppet förfarande skall en upphandlande enhet fastställa
urvalskriterier enligt objektiva regler och kriterier som är tillgängliga
för de berörda ekonomiska aktörerna.
2.
Vid ett selektivt eller förhandlat förfarande skall en upphandlande
enhet välja ut anbudssökande enligt de objektiva regler och kriterier
som den har fastställt och som är tillgängliga för de berörda ekonomiska
aktörerna.
3.
Vid selektiva eller förhandlade förfaranden får den upphandlande
enheten använda kriterier som grundas på ett objektivt behov av att
minska antalet anbudssökande till en nivå som anses rimlig med tanke
på speciella förhållanden i samband med upphandlingsförfarandet och
på de resurser som behövs för att genomföra det. De utvalda anbudssökandena skall dock vara tillräckligt många för att uppfylla kravet på
tillräcklig konkurrens.
4.
Kriterierna i punkterna 1 och 2 får omfatta de uteslutningskriterier
som anges i artikel 45 i direktiv 2004/18/EG på de villkor och krav som
anges där.
När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den
mening som avses i artikel 2.1 a skall de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel inbegripa de uteslutningskriterier som
anges i artikel 45.1 i direktiv 2004/18/EG.
5.
När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav
rörande de ekonomiska aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet
kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt åberopa andra enheters
kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska
aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t.ex. genom att lägga fram ett åtagande från enheterna.
På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11
åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.
6.
När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav
rörande de ekonomiska aktörernas tekniska förmåga och/eller yrkeskunnande kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt åberopa andra
enheters förmåga, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de
ekonomiska aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa
för den upphandlande enheten att de kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna för fullgörandet av kontraktet, t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de kommer att
ställa de nödvändiga resurserna till den ekonomiska aktörens förfogande.
På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11
åberopa förmågan hos deltagarna i gruppen eller andra enheter.
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Avsnitt 2
Kontraktstilldelning
Artikel 55
Tilldelningsgrunder
1.
Utan att nationella lagar och andra författningar om ersättning för
vissa tjänster påverkas skall den upphandlande enheten tillämpa följande
kriterier vid tilldelning av kontrakt:
a) Om tilldelningen sker på grundval av det ur den upphandlande enhetens synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet ifråga, t.
ex. leverans- eller genomförandetid, driftskostnad, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper,
tekniska fördelar, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, åtagande
när det gäller reservdelar, fortlöpande leverans och pris.
b) I annat fall, enbart det lägsta priset.
2.
Utan att bestämmelserna i tredje stycket åsidosätts skall, om tilldelningen sker enligt punkt 1 a, den upphandlande enheten ange hur de
olika kriterierna kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna
spridning. När den upphandlande enheten anser att viktning inte är
möjligt av påvisbara skäl, skall den ange kriterierna i fallande prioritetsordning.
Denna relativa viktning eller prioritetsordning skall i förekommande fall
anges i meddelandet om upphandling, i den inbjudan om att bekräfta
intresse som avses i artikel 47.5, i inbjudan att lämna anbud eller att
delta i förhandlingar eller i förfrågningsunderlaget.
Artikel 56
Användning av elektroniska auktioner
1.
Medlemsstaterna får föreskriva att den upphandlande enheten får
genomföra elektroniska auktioner.
2.
Vid öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden med föregående
meddelande om upphandling får den upphandlande enheten besluta att
tilldelningen av ett kontrakt skall föregås av en elektronisk auktion om
förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig exakthet.
Under samma omständigheter får elektronisk auktion användas vid konkurrensutsättning av tilldelning av kontrakt inom ramen för det dynamiska inköpssystem som avses i artikel 15.
Den elektroniska auktionen skall grundas på
a) antingen endast priser när kontraktet ges till det lägsta priset,
b) eller priser och/eller nya värden på aspekter i anbuden som angetts i
förfrågningsunderlaget när kontraktet ges till det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet.
3.
En upphandlande enhet som beslutar att utnyttja elektronisk auktion skall ange detta i meddelandet om upphandling.
Förfrågningsunderlaget skall bland annat innehålla upplysningar om
a) de aspekter vilkas värden kommer att vara föremål för elektronisk
auktion om dessa aspekter är kvantifierbara så att de kan uttryckas i
siffror eller i procent,
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b) de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade
på en bedömning av samtliga specifikationer för föremålet för kontraktet,
c) vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna
under den elektroniska auktionen och när detta i förekommande fall
kommer att ske,
d) relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
e) på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna lägre anbud och särskilt
vilka minsta skillnader som i förekommande fall krävs mellan anbuden,
f) relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och
om arrangemangen och de tekniska specifikationerna för anslutning.
4.
Innan den elektroniska auktionen inleds skall den upphandlande
enheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen.
Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud skall samtidigt och
med elektroniska medel bjudas in att lämna nya priser och/eller nya
värden. Inbjudan skall innehålla alla relevanta upplysningar om den
individuella anslutningen till den elektroniska utrustning som används
samt vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas.
Den elektroniska auktionen får ske i flera på varandra följande etapper.
Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar
efter det att inbjudan har skickats ut.
5.
Om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall inbjudan åtföljas av resultatet av en fullständig
bedömning av det berörda anbudet som genomförts i enlighet med viktningen i artikel 55.2 första stycket.
I inbjudan skall även anges den matematiska formel som används för att
vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser och/eller nya värden som lämnas.
Denna formel skall innefatta viktningen av alla de kriterier som fastställts för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, i
enlighet med meddelandet om upphandling eller förfrågningsunderlaget.
I detta syfte skall emellertid eventuellt förekommande intervall i förväg
reduceras med ett bestämt värde.
Om alternativa utföranden är tillåtna, skall separata formler ges för varje
alternativ.
6.
Under varje etapp i den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten omedelbart meddela alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt skall ha kännedom om sin
plats i rangordningen. Den upphandlande enheten kan också meddela
andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats, under
förutsättning att detta anges i förfrågningsunderlaget. Den får också när
som helst meddela antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den
får emellertid under inga omständigheter röja anbudsgivarnas identitet
under genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen.
7.
Den upphandlande enheten skall avsluta den elektroniska auktionen på något av följande sätt:
a) I inbjudan att delta i auktionen skall anges en på förhand fastställd
dag och tid när auktionen stängs.
b) När den inte längre erhåller några nya priser eller nya värden som
motsvarar kraven på minsta skillnader. I detta fall skall den upphandlande enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt
efter det att den har mottagit det sista priset eller värdet som den
kommer att avsluta den elektroniska auktionen.
c) När det antal auktionsetapper som fastställs i inbjudan att delta i
auktionen har genomförts.
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Om den upphandlande enheten har beslutat att avsluta den elektroniska
auktionen enligt c, eventuellt i kombination med villkoren i b, skall
tidsplanen för varje auktionsetapp anges i inbjudan att delta i auktionen.
8.
Efter att ha avslutat den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten tilldela kontraktet i enlighet med artikel 55 på grundval
av resultaten av den elektroniska auktionen.
9.
En upphandlande enhet får inte utnyttja elektroniska auktioner på
otillbörligt sätt eller på ett sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider
konkurrensen eller så att föremålet för kontraktet, så som det fastställs i
det meddelande som används för konkurrensutsättning och i förfrågningsunderlaget, ändras.
Artikel 57
Onormalt låga anbud
1.
Om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara
onormalt låga i förhållande till varorna, byggentreprenaderna eller tjänsterna, skall den upphandlande enheten, innan anbuden avslås, skriftligt
begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll som den anser sig
behöva.
Dessa förtydliganden kan särskilt gälla
a) besparingar avseende sättet att tillverka varorna, sättet att tillhandahålla tjänsterna och byggmetoderna,
b) tekniska lösningar och/eller ovanligt gynnsamma förhållanden som
anbudsgivaren kan räkna med för att leverera varor, tillhandahålla
tjänster eller utföra byggentreprenaden,
c) originaliteten i de varor, tjänster och byggentreprenader, som föreslås
av anbudsgivaren,
d) iakttagande av de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som är i kraft på den ort där tillhandahållandet av byggentreprenaden, tjänsten eller varan skall ske,
e) möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.
2.
Den upphandlande enheten skall i samråd med anbudsgivaren
granska detta innehåll med beaktande av de ingivna förklaringarna.
3.
Om en upphandlande enhet fastställer att ett anbud är onormalt
lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet
förkastas enbart av denna anledning först efter samråd med anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den
upphandlande enheten inte kan bevisa att det berörda stödet har beviljats
på lagliga grunder. Om den upphandlande enheten förkastar ett anbud
under dessa omständigheter, skall den underrätta kommissionen om
detta.
Avsnitt 3
Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land och förhållandet
till tredje land
Artikel 58
Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land
1.
Denna artikel är tillämplig på anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket gemenskapen inte har slutit sådana
multilaterala eller bilaterala avtal som tillförsäkrar företag från gemenskapen jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje land.
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Den påverkar inte de åtaganden som gemenskapen eller dess medlemsstater har gentemot tredje land.
2.
Anbud som lämnas i samband med tilldelning av varukontrakt kan
förkastas om andelen varor med ursprung i tredje land, fastställd enligt
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), uppgår till mer än 50 % av
det totala värdet av de varor som anbudet omfattar. I denna artikel
betraktas programvaror för utrustning till telenät som varor.
3.
Om två eller flera anbud är likvärdiga enligt tilldelningskriterierna
i artikel 55, skall företräde ges de anbud som inte kan förkastas med
stöd av punkt 2, om inte annat följer av andra stycket. Vid tillämpningen av denna artikel betraktas anbud som likvärdiga om prisskillnaden inte är större än 3 %.
Ett anbud skall dock inte ges företräde framför ett annat enligt första
stycket om detta skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa
utrustning med andra tekniska egenskaper än den befintliga utrustningen, med åtföljande inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid drift
och underhåll eller orimliga kostnader.
4.
Vid beräkningen av den andel varor med ursprung i tredje land
som avses i punkt 2 skall tredje land som omfattas av bestämmelserna i
detta direktiv till följd av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas från
tillämpningen av denna artikel.
5.
Kommissionen skall, med början andra halvåret under det första
året efter det att detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna en rapport till
rådet om de framsteg som gjorts i de multilaterala och bilaterala förhandlingarna rörande det tillträde företagen från gemenskapen har till
marknaden i tredje land inom de områden som omfattas av detta direktiv, om resultatet av dessa förhandlingar och om den faktiska tillämpningen av de ingångna avtalen.
Mot bakgrund av denna utveckling får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet ändra bestämmelserna i denna artikel.
Artikel 59
Förhållandet till tredje land när det gäller tjänstekontrakt
1.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de allmänna
svårigheter deras företag rättsligt eller i praktiken möter och rapporterar
i samband med tilldelning av tjänstekontrakt i tredje land.
2.
Kommissionen skall rapportera till rådet före den 31 december
2005 och regelbundet därefter om öppnandet av marknaden för tjänstekontrakt i tredje land och om hur förhandlingarna framskrider med dessa
länder, särskilt inom ramen för WTO.
3.
Kommissionen skall genom framställningar till det berörda tredje
landet försöka rätta till situationen om den, på grundval av antingen de
rapporter som avses i punkt 2 eller annan information, konstaterar att
tredje land vid tjänsteupphandling
a) inte ger företag från gemenskapen ett faktiskt tillträde som är jämförbart med det som gemenskapen ger företag från detta land,
b) inte ger företag från gemenskapen nationell behandling eller samma
konkurrensmöjligheter som är tillgängliga för nationella företag, eller
c) ger företag från andra tredje länder en gynnsammare behandling än
företag från gemenskapen.
(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311,
12.12.2000, s. 17).
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4.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de svårigheter
som deras företag rättsligt eller i praktiken möter och rapporterar i
samband med tilldelning av kontrakt i tredje land och som beror på
att de bestämmelser i internationell arbetsrätt som anges i bilaga XXIII
inte uppfylls.
5.
Under de förhållanden som anges i punkterna 3 och 4 får kommissionen när som helst föreslå att rådet beslutar att, under en period
som skall fastställas i beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa tilldelningen av tjänstekontrakt till
a) företag som omfattas av lagstiftningen i det berörda tredje landet,
b) företag som är anknutna till företag enligt a med säte i gemenskapen
men som inte har någon direkt och faktisk koppling till ekonomin i
en medlemsstat,
c) företag som lämnar anbud på tjänster med ursprung i det tredje
landet i fråga.
Rådet skall utan dröjsmål fatta beslut med kvalificerad majoritet.
Kommissionen får föreslå dessa åtgärder på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.
6.
Denna artikel påverkar inte gemenskapens åtaganden gentemot
tredje land enligt internationella avtal om offentlig upphandling, särskilt
inom ramen för WTO.
AVDELNING III
REGLER OM PROJEKTTÄVLINGAR PÅ TJÄNSTEOMRÅDET
Artikel 60
Allmän bestämmelse
1.
Reglerna för att anordna en projekttävling skall stå i överensstämmelse med punkt 2 i denna artikel samt artiklarna 61 och 63–66, och
skall hållas tillgängliga för dem som är intresserade av att delta i projekttävlingen.
2.

Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas

a) till en medlemsstats territorium, eller till en del av detta territorium,
b) till att deltagarna skall vara antingen fysiska personer eller juridiska
personer, med hänvisning till att lagen i den medlemsstat där projekttävlingen anordnas skulle kräva detta.
Artikel 61
Tröskelvärden
1.
Denna avdelning skall tillämpas på projekttävlingar som ingår i en
tjänsteupphandling och vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt
uppgår till minst ►M3 422 000 EUR ◄. I denna punkt avses med
tröskelvärde det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av tjänstekontraktet, inklusive eventuella priser och/eller ersättningar till deltagarna.
2.
Denna avdelning skall tillämpas på alla projekttävlingar där det
totala värdet av priser och ersättningar till deltagarna uppgår till minst
►M3 422 000 EUR ◄.
I denna punkt avses med tröskelvärde den totala summan av priserna
och ersättningarna, inklusive det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av de tjänstekontrakt som senare kan ingås i enlighet med

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 58
▼B
artikel 40.3, om den upphandlande enheten inte utesluter en sådan tilldelning i meddelandet om projekttävling.
Artikel 62
Undantagna projekttävlingar
Denna avdelning skall inte tillämpas på
1. projekttävlingar som anordnas i sådana fall som avses i artiklarna
20–22 för tjänstekontrakt,
2. projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten
bedriva en verksamhet på vilken artikel 30 skall tillämpas enligt ett
av kommissionen fastställt beslut eller eftersom det får anses följa av
punkt 4 andra eller tredje stycket eller punkt 5 fjärde stycket i den
artikeln.
Artikel 63
Regler för offentliggörande och öppenhet
1.
En upphandlande enhet som vill anordna en projekttävling skall
informera om detta genom ett meddelande om projekttävling. En upphandlande enhet som anordnat en projekttävling skall informera om
resultaten genom ett meddelande. Detta meddelande skall innehålla
den information som anges i bilaga XVIII och meddelandet om resultatet av en projekttävling skall innehålla den information som anges i
bilaga XIX i samma format som de standardformulär som kommissionen skall anta i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.
Resultatet av en projekttävling skall meddelas kommissionen inom två
månader efter det att projekttävlingen har avslutats och på de villkor
som kommissionen skall fastställa i enlighet med förfarandet i artikel 68.2. I detta sammanhang skall kommissionen respektera alla känsliga kommersiella aspekter som de upphandlande enheterna eventuellt
påpekar när de lämnar denna information, rörande antalet projekt eller
mottagna planer, ekonomiska aktörernas identitet och anbudspris.
2.
Artikel 44.2–8 skall också tillämpas på meddelanden om projekttävlingar.
Artikel 64
Kommunikationssätt
1.
Artikel 48.1, 48.2 och 48.4 skall tillämpas på alla meddelanden
om projekttävlingar.
2.
Meddelanden, utbyte och lagring av information skall ske på ett
sådant sätt att det säkerställs att integritet och sekretess för de av tävlingsdeltagarna inlämnade uppgifterna bevaras samt att juryn inte får ta
del av innehållet i planer och projekt innan tidsfristen för inlämnande
har löpt ut.
3.
Följande regler skall tillämpas på utrustning för elektroniskt mottagande av planer och projekt:
a) Information om de nödvändiga specifikationerna för elektronisk
överföring av ritningar och planer och projekt, inklusive kryptering,
skall vara tillgängliga för de berörda parterna. Utrustning för elektroniskt mottagande av planer och projekt skall dessutom överensstämma med kraven i bilaga XXIV.
b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att höja nivån på certifieringstjänsterna för sådan utrustning.
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Artikel 65
Anordnande av projekttävlingar, val av deltagare och juryn
1.
Vid anordnandet av projekttävlingar skall en upphandlande enhet
tillämpa förfaranden som är anpassade till bestämmelserna i detta direktiv.
2.
Om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat till ett angivet
antal deltagare skall den upphandlande enheten fastställa entydiga och
icke-diskriminerande kriterier för urvalet. Antalet tävlingsdeltagare som
inbjuds att delta skall under alla omständigheter vara så stort att verklig
konkurrens säkerställs.
3.
Juryn skall vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som
är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det
krävs särskilda yrkeskvalifikationer för att få delta i en projekttävling
skall minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha dessa eller likvärdiga
kvalifikationer.
Artikel 66
Juryns beslut
1.

Juryn skall vara självständig i sina beslut och yttranden.

2.
Den skall granska planer och projekt som tävlingsdeltagarna har
lagt fram anonymt och uteslutande utgå från de kriterier som anges i
meddelandet om projekttävlingen.
3.
Den skall ange sin rangordning av projekten, som gjorts på grundval av varje projekts förtjänster, i en rapport som skall undertecknas av
dess medlemmar och innehålla kommentarer och eventuella punkter
som kan behöva klargöras.
4.
Anonymiteten skall respekteras tills juryn har avgett ett yttrande
eller meddelat ett beslut.
5.
Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor
som juryn har noterat i rapporten i syfte att klargöra projektets alla
aspekter.
6.
Det skall upprättas fullständiga protokoll över dialogen mellan
jurymedlemmarna och tävlingsdeltagarna.
AVDELNING IV
SKYLDIGHETER ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR
STATISTIKÄNDAMÅL, VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER
OCH SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 67
Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål
1.
Medlemsstaterna skall, enligt föreskrifter som skall fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 68.2, se till att kommissionen varje
år får en statistisk rapport om det totala värdet, fördelat på medlemsstaterna och på de verksamhetskategorier som anges i bilagorna I–X, av
tilldelade kontrakt som ligger under tröskelvärdena i artikel 16, men
som i annat fall skulle omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.
2.
När det gäller de verksamhetskategorier som anges bilagorna II,
III, V, IX och X skall medlemsstaterna se till att kommissionen får en
statistisk rapport om kontrakt som tilldelats, senast den 31 oktober 2004
för föregående år och senast den 31 oktober varje år därefter, enligt
föreskrifter som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.
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Den statistiska rapporten skall innehålla den information som är nödvändig för att kontrollera att avtalet tillämpas korrekt.
Den information som krävs enligt första stycket skall inte omfatta information om kontrakt avseende sådana FoU-tjänster som förtecknas i
kategori 8 i bilaga XVII A, teletjänster i kategori 5 i bilaga XVII A
vilkas placeringar i CPV motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525
och 7526 eller de tjänster som anges i bilaga XVII B.
3.
Föreskrifterna enligt punkterna 1 och 2 skall fastställas på ett sätt
som garanterar att
a) mindre upphandlingskontrakt kan utelämnas för att förenkla de administrativa förfarandena, under förutsättning att statistiken ändå blir
användbar,
b) den tillhandahållna informationen behandlas konfidentiellt.
Artikel 68
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen skall biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/
EEG (1), nedan kallad ”kommittén”.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i
det beslutet.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 69
Revidering av tröskelvärdena

1.
Kommissionen skall vartannat år från och med 30 april 2004
kontrollera de tröskelvärden som fastställs i artikel 16 och vid behov
med avseende på andra stycket revidera dem i enlighet med förfarandet
i artikel 68.2.
Tröskelvärdena skall beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euro,
uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR), under de 24 månader som
slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som
börjar gälla den 1 januari. Om det behövs skall de reviderade tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste tusental euro för att garantera
iakttagandet av de gällande tröskelvärdena enligt avtalet, uttryckta i
SDR.
2.
Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 skall kommissionen
enligt förfarandet i artikel 68.2 anpassa tröskelvärdena i artikel 61 (projekttävlingar) till det reviderade tröskelvärdet för tjänstekontrakt.
Motvärdet till de tröskelvärden som fastställs enligt punkt 1 i nationella
valutor när det gäller de medlemsstater som inte deltar i den monetära
unionen skall i princip revideras vartannat år från och med den 1 januari
2004. Motvärdet skall beräknas utifrån den genomsnittliga dagskursen
för dessa valutor uttryckt i euro under de 24 månader som slutar den
sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla
den 1 januari.
3.
Kommissionen skall offentliggöra de reviderade tröskelvärdena
enligt punkt 1, deras motvärde i nationella valutor och de anpassade
tröskelvärdena enligt punkt 2 i Europeiska unionens officiella tidning i
början av november efter revideringen.
(1) EGT L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT
L 13, 15.1.1977, s. 15).
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Artikel 70
Ändringar
Kommissionen får ändra följande enligt förfarandet i artikel 68.2:
a) Förteckningarna över upphandlande enheter i bilagorna I–X så att de
uppfyller kriterierna i artiklarna 2–7.
b) Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43
och 63 skall upprättas, överföras, mottas, översättas, insamlas och
spridas.
c) Formerna för särskilda hänvisningar i meddelandena till särskilda
positioner i CPV-nomenklaturen.
d) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XVII, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisning i meddelandena till särskilda positioner i denna
nomenklatur inom de tjänstekategorier som anges i denna bilaga.
e) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XII, förutsatt att direktivets
materiella tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till de särskilda positionerna i denna nomenklatur.
f) Bilaga XI.
g) Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av uppgifter
enligt bilaga XX av skäl som hänger samman med tekniska framsteg
eller av administrativa skäl.
h) Bestämmelserna om och de tekniska kraven på utrustningen för
elektronisk mottagning enligt a, f och g i bilaga XXIV.
i) I syfte att i enlighet med artikel 67.3 förenkla formerna för tillämpning och upprättande, överföring, mottagande, översättning, insamling och spridning av statistiska rapporter som föreskrivs i artiklarna
67.1 och 67.2.
j) De tekniska formerna för de beräkningsmetoder som avses i artikel 69.1 och 69.2 andra stycket.

Artikel 71
Genomförande av direktivet
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 31 januari 2006. De
skall genast underrätta kommissionen om detta.
Medlemsstaterna kan använda ytterligare 35 månader när den tidsfrist
löpt ut som anges i första stycket för att genomföra de bestämmelser
som är nödvändiga för att iaktta artikel 6 i detta direktiv.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.
Bestämmelserna i artikel 30 skall tillämpas från och med 30 april 2004.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 72
Övervakningsmekanismer
Enligt rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-,
energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (1) skall medlemsstaterna genom effektiva, öppna och klara och tydliga mekanismer se till
att detta direktiv genomförs.
I detta syfte kan de bland annat utse eller inrätta ett oberoende organ.
Artikel 73
Upphävande
Direktiv 93/38/EEG upphör härmed att gälla utan att detta påverkar
medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning enligt bilaga XXV.
Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar
till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XXVI.
Artikel 74
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 75
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

(1) EGT L 76, 23.3.1992, s. 14. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
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BILAGA I
UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR TRANSPORT
ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME
Belgien
— Distrigaz/NV Distrigaz
— Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

▼M4
Bulgarien
— Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for production or transport of
heat pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State
Gazette No 107/9.12.2003)).
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД.
— Брикел — ЕАД.
— Девен АД.
— ТЕЦ ”Марица 3” — АД.
— Топлофикация Бургас — ЕАД.
— Топлофикация Варна — ЕАД.
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД.
— Топлофикация Враца — ЕАД.
— Топлофикация Габрово — ЕАД.
— Топлофикация Казанлък — ЕАД.
— Топлофикация Ловеч — ЕАД.
— Топлофикация Перник — ЕАД.
— Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.
— Топлофикация Плевен — ЕАД.
— Топлофикация Правец — ЕАД.
— Топлофикация Разград — ЕАД.
— Топлофикация Русе — ЕАД.
— Топлофикация Самоков — ЕАД.
— Топлофикация Сливен — ЕАД.
— Топлофикация София — ЕАД.
— Топлофикация Шумен — ЕАД.
— Топлофикация Ямбол ЕАД.
— Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена
доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с
чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for transport, distribution, public delivery or public supply of gas
pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette
No 107/9.12.2003)).
— Булгаргаз — ЕАД.
— Балкангаз 2000 АД.
— Варнагаз АД.
— Велбъждгаз АД.
— Газинженеринг — ООД.
— Газоснабдяване Асеновград АД.
— Газоснабдяване Бургас ЕАД.
— Газоснабдяване Враца ЕАД.
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— Газоснабдяване Нова Загора АД.
— Газоснабдяване Нови Пазар АД.
— Газоснабдяване Попово АД.
— Газоснабдяване Първомай АД.
— Газоснабдяване Разград АД.
— Газоснабдяване Русе ЕАД.
— Газоснабдяване Стара Загора ООД.
— Добруджа газ АД.
— Каварна газ ООД.
— Камено-газ ЕООД.
— Кнежа газ ООД.
— Кожухгаз АД.
— Комекес АД.
— Ловечгаз 96 АД.
— Монтанагаз АД.
— Овергаз Инк. АД.
— Павгаз АД.
— Плевенгаз АД.
— Правецгаз 1 АД.
— Примагаз АД.
— Раховецгаз 96 АД.
— Севлиевогаз -2000 — АД.
— Софиягаз ЕАД.
— Хебросгаз АД.
— Централ газ АД.
— Черноморска технологична компания АД.
— Ямболгаз 92 АД.

▼B
Danmark
— Enheter som sköter gas- och värmeförsörjning, med stöd av godkännande
enligt § 4 i lov om varmeforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 772 av den
24 juli 2000
— Enheter som sköter transport av naturgas med stöd av tillstånd enligt § 10 i
lov nr. 449 av den 31 maj 2000 om naturgasforsyning
— Enheter som sköter transport av gas med stöd av tillstånd enligt bekendgørelse nr. 141 av den 13 mars 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter
Tyskland
— Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller
företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med gas eller
värme, eller driver ett nät för sådan försörjning till allmänheten, i enlighet
med § 2.3 i Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 10 november 2001
Grekland
— ”ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΕΡΊΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.” (offentligt gasbolag),
som transporterar och distribuerar gas enligt lag 2364/95, ändrad genom
lagarna 2528/97, 2593/98 och 2773/99
Spanien
— Enagas, SA
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— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
— Gasoducto Al Andalus, SA
— Gasoducto de Extremadura, SA
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, SA
— Regasificadora del Noroeste, SA
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, SA
— Unión Fenosa de Gas, SA
— Bilbogas, SA
— Compañía Española de Gas, SA
— Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, SA
— Distribuidora Regional de Gas, SA
— Donostigas, SA
— Gas Alicante, SA
— Gas Andalucía, SA
— Gas Aragón, SA
— Gas Asturias, SA
— Gas Castilla – La Mancha, SA
— Gas Directo, SA
— Gas Figueres, SA
— Gas Galicia SDG, SA
— Gas Hernani, SA
— Gas Natural de Cantabria, SA
— Gas Natural de Castilla y León, SA
— Gas Natural SDG, SA
— Gas Natural de Alava, SA
— Gas Natural de La Coruña, SA
— Gas Natural de Murcia SDG, SA
— Gas Navarra, SA
— Gas Pasaia, SA
— Gas Rioja, SA
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, SA
— Meridional de Gas, SAU
— Sociedad del Gas Euskadi, SA
— Tolosa Gas, SA
Frankrike
— Société nationale des gaz du Sud-Ouest, med ansvar för transport av gas
— Gaz de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi
no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
— Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den
ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz
— Compagnie française du méthane, med ansvar för transport av gas
— Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med ansvar för värmedistribution
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Irland
— Bord Gáis Éireann
— Andra enheter som kan ha tillstånd från Commission for Energy Regulation
för distribution eller överföring av naturgas enligt bestämmelserna i Gas Acts
1976 to 2002
— Enheter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999 och som i egenskap av operatörer för ”Combined Heat and Power Plants” har ansvar för
värmedistribution
Italien
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. och EDISON T. e S. för transport av gas
— Enheter med ansvar för distribution av gas, som omfattas av testo unico delle
leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 och av D.P.R. 4 ottobre
1986, n. 902
— Enheter med ansvar för distribution av värme till allmänheten, i enlighet med
artikel 10 i legge 29 maggio 1982 n. 308 – Normer för begränsning av
elförbrukning, utveckling av förnybara energikällor, kraftverk som använder
annat bränsle än kolväte
— Lokala enheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten
Luxemburg
— Société de transport de gaz SOTEG SA
— Gaswierk Esch-Uelzecht SA
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med ansvar för värmedistribution
Nederländerna
— ►C1 Enheter för produktion, transport eller distribution ◄ av gas med stöd
av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av kommunala myndigheter i enlighet
med Gemeentewet
— Myndigheter på kommun- och provinsnivå för överföring eller distribution av
gas i enlighet med Gemeentewet eller Provinciewet
— Lokala myndigheter eller sammanslutningar av sådana, vilka tillhandahåller
uppvärmning åt allmänheten
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Energiewirtchaftsgesetz, dRGB1 I S
1451/1935, respektive Gaswirtschaftsgesetz, BGB1 I Nr. 121/2000, i gällande
version, har befogenhet att överföra eller distribuera gas
— Myndigheter som enligt Gewerbeordnung, BGB1 Nr. 194/1994, i gällande
version, har befogenhet att överföra eller distribuera värme
Portugal
— Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med artikel 1 i
Decreto-Lei no 8/2000 av den 8 februari, med undantag för punkterna 3 ii,
3 iii och 3 b i den nämnda artikeln

▼M4
Rumänien
— ”Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş”.
— ”Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud —
SA Bucureşti”.
— ”Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord —
SA Bucureşti”.
— ”Societăţi de distribuţie locală (Empresas locales de distribución).”
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Finland
— Offentliga och andra enheter med ansvar för naturgasnätets överföringssystem
och överföring eller distribution av naturgas med stöd av ett tillstånd enligt 3
kap. 1 § eller 6 kap. 1 §
naturgasmarknadslagen (508/2000) samt kommunala enheter eller offentliga
företag med ansvar för framställning, transport, distribution eller inmatning av
värme
Sverige
— Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med tillstånd
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Förenade kungariket
— En offentlig gastransportör enligt avsnitt 7.1 i Gas Act 1986
— En person som utsetts till entreprenör för gasförsörjning enligt artikel 8 i Gas
(Northern Ireland) Order 1996
— En lokal myndighet som tillhandahåller eller sköter ett fast nät som tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla tjänster för allmänheten i fråga om
produktion, transport eller distribution av värme
— En person med tillstånd enligt avsnitt 6.1a i Electricity Act 1989, vars tillstånd omfattar bestämmelserna i avsnitt 10.3 i denna lag
— Northern Ireland Housing Executive
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BILAGA II
UPPHANDLANDE
ENHETER
INOM
SEKTORERNA
FÖR
PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV EL
Belgien
— SA ElectrabelSA Electrabel/NV ElectrabelNV Electrabel
— Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter
— SA Société de Production d'ElectricitéSA Société de Production d'Electricité/
NV
Elektriciteitsproductie
Maatschappij
NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

▼M4
Bulgarien
— Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа
енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for production, transport, distribution, public delivery or public supply of electricity pursuant to Article 39(1)
of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)),
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД.
— Брикел — ЕАД.
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД.
— Девен АД.
— ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.
— Електроразпределение Варна — ЕАД.
— Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.
— Електроразпределение Плевен — ЕАД.
— Електроразпределение Пловдив — ЕАД.
— Електроразпределение София Област — ЕАД.
— Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.
— Електроразпределение Столично — ЕАД.
— Енергийна компания Марица Изток III — АД.
— Енерго-про България — АД.
— ЕРП Златни пясъци АД.
— Златни пясъци-сервиз АД.
— НЕК ЕАД.
— Петрол АД.
— Руно-Казанлък АД.
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.
— Сииф Мекамиди-Литекс ООД.
— Слънчев бряг АД.
— ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.
— ТЕЦ — Варна ЕАД.
— ТЕЦ ”Марица 3” — АД.
— ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.
— Топлофикация Габрово — ЕАД.
— Топлофикация Казанлък — ЕАД.
— Топлофикация Перник — ЕАД.
— Топлофикация Плевен — ЕАД.
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— Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.
— Топлофикация Русе — ЕАД.
— Топлофикация Сливен — ЕАД.
— Топлофикация София — ЕАД.
— Топлофикация Шумен — ЕАД.

▼B
Danmark
— Enheter som sköter elproduktion med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om
elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 767 av den 28 augusti 2001
— Enheter som sköter eltransport med stöd av tillstånd enligt § 19 i lov om
elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 767 av den 28 augusti 2001
— Enheter som har systemansvar med stöd av tillstånd enligt § 27 i lov om
elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 767 av den 28 augusti 2001
Tyskland
— Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller
företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med gas eller
värme, eller driver ett nät för sådan försörjning till allmänheten, i enlighet
med § 2.3 i Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 10 november 2001
Grekland
— ”ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε.” (offentligt elbolag), inrättat genom lag 1468/1950 om inrättande av ΔΕΗ och med verksamhet
enligt lag 2773/1999 och presidentdekret 333/1999
— Företaget ”ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.”, även betecknat ”ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ eller ΔΕΣΜΗΕ”, inrättat genom presidentdekret 328/2000
(ΦΕΚ 268) i enlighet med artikel 14 i lag 2773/1999
Spanien
— Red Eléctrica de España, SA
— Endesa, SA
— Iberdrola, SA
— Unión Fenosa, SA
— Hidroeléctrica del Cantábrico, SA
— Electra del Viesgo, SA
— Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de
electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
eléctrico y su normativa de desarrollo.
Frankrike
— Electricité de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi no 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz
— Enheter som distribuerar el i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi no 46628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
— Compagnie nationale du Rhône
Irland
— The Electricy Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – elleveranser]
— Synergen Ltd [elproduktion]
— Viridian Energy Supply Ltd [elleveranser]
— Huntstown Power Ltd [elproduktion]
— Bord Gáis Éireann [elleveranser]
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— Elleverantörer och elproducenter med tillstånd enligt Electricity Regulation
Act 1999
Italien
— Bolag i Gruppo Enel som ansvarar för produktion, överföring och distribution
av el, enligt decreto legislativo av den 16 mars 1999, nr 79 och senare
ändringar och tillägg
— Andra företag som opererar på koncessionsbasis enligt decreto legislativo av
den 16 mars 1999, nr 79
Luxemburg
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL) som producerar eller distribuerar el enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie
électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, godkänd genom lag av
den 4 januari 1928
— Lokala myndigheter med ansvar för transport eller distribution av el
— Societé électrique de l' Our (SEO)
— Syndicat des communes SIDOR
Nederländerna
— ►C1 Enheter ◄ för distribution av el med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av provinsmyndigheter i enlighet med Provinciewet
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB1 I Nr. 143/1998 i gällande version, respektive i enlighet
med Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetzen i de nio delstaterna driver ett
överförings- eller distributionsnät
Portugal
— GRUNDTILLSTÅND
— ELECTRICADADE DE PORTUGAL (EDP) som inrättats enligt DecretoLei no 182/95 av den 27 juli 1995, som utformats i enlighet med DecretoLei no 56/97 av den 14 mars 1997
— EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA) som verkar i enlighet
med Decreto-Legislativo Regional no 15/96/A av den 1 augusti 1996
— EMPRESA DE ELECTRIDADE DE MADEIRA (EEM) som verkar i
enlighet med Decreto-Lei no 99/91 och Decreto-Lei no 100/91, båda av
den 2 mars 1991
— PRODUKTION AV ELENERGI
— Enheter som producerar el enligt Decreto-Lei no 183/95 av den 27 juli
1995, som utformats i enlighet med Decreto-Lei no 56/97, av den 14 mars
1997, ändrad genom Decreto-Lei no 198/2000, av den 24 augusti 2000
— Oberoende elproducenter enligt Decreto-Lei no 189/88, av den 27 maj
1988, som utformats i enlighet med Decreto-Lei no 168/99 av den 18 maj
1999, no 313/95 av den 24 november 1995, no 312/2001 av den 10
december 2001 och no 339-C2001 av den 29 december 2001
— TRANSPORT AV ELENERGI
— Enheter som transporterar el enligt Decreto-Lei no 185/95 av den 27 juli
1995, som utformats i enlighet med Decreto-Lei no 56/97 av den 14 mars
1997
— DISTRIBUTION AV ELENERGI
— Enheter som distribuerar el enligt Decreto-Lei no 184/95 av den 27 juli
1995, som ändrats genom Decreto-Lei no 56/97 av den 14 mars 1997, och
Decreto-Lei no 344-B/82 av den 19 september 1982 och Decreto-Lei no
341/90 av den 30 oktober 1990

▼M4
Rumänien
— ”Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica —
SA Bucureşti”
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— ”Societatea Naţională Nuclearelectrica — SA”
— ”Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA”
— ”S.C. Electrocentrale Deva SA”
— ”S.C. Electrocentrale Bucureşti SA”
— ”S.C. Electrocentrale Galaţi SA”
— ”S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA”
— ”Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari”
— ”Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni”
— ”Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova”
— ”Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA
Bucureşti”
— ”Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA Bucureşti”:
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
BANAT” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
DOBROGEA” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
MOLDOVA” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
MUNTENIA SUD” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
MUNTENIA NORD” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
OLTENIA” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
TRANSILVANIA SUD” SA
— S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ”Electrica
TRANSILVANIA NORD””SA”

▼B
Finland
— Kommunala enheter och offentliga företag med ansvar för produktion av el
samt enheter med ansvar för upprätthållandet av nät för överföring eller
distribution av el och för elöverföring, samt för elsystem, med stöd av ett
tillstånd enligt 4 eller 16 §
elmarknadslagenelmarknadslagen (386/1995)
Sverige
— Enheter som transporterar eller distribuerar el med stöd av koncession som
beviljats enligt ellagen (1997:857)
Förenade kungariket
— En person med tillstånd enligt avsnitt 6 i Electricity Act 1989
— En person med tillstånd enligt artikel 10.1 i Electricity (Northern Ireland)
Order 1992
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BILAGA III
UPPHANDLANDE
ENHETER
INOM
PRODUKTION,
TRANSPORT
ELLER
DRICKSVATTEN

SEKTORERNA
DISTRIBUTION

FÖR
AV

Belgien
— Aquinter
— Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter
— Sociéte wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

▼M4
Bulgarien
— ”В И К — Батак” — ЕООД, Батак
— ”В и К — Белово” — ЕООД, Белово
— ”Водоснабдяване и канализация Берковица” — ЕООД, Берковица
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград
— ”В и К — Бебреш” — ЕООД, Ботевград
— ”Инфрастрой” — ЕООД, Брацигово
— ”Водоснабдяване” — ЕООД, Брезник
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас
— ”Бързийска вода” — ЕООД, Бързия
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна
— ”ВиК-Златни пясъци” — ООД, Варна
— ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” — ООД, Велико Търново
— ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” —
ЕООД, Велинград
— ”ВИК” — ЕООД, Видин
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца
— ”В И К” — ООД, Габрово
— ”В И К” — ООД, Димитровград
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич
— ”Водоснабдяване и канализация — Дупница” — ЕООД, Дупница
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих
— ”В И К — Кресна” — ЕООД, Кресна
— ”Меден кладенец” — ЕООД, Кубрат
— ”ВИК” — ООД, Кърджали
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч
— ”В и К — Стримон” — ЕООД, Микрево
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Монтана
— ”Водоснабдяване и канализация — П” — ЕООД, Панагюрище
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Перник
— ”В И К” — ЕООД, Петрич
— ”Водоснабдяване, канализация и строителство” — ЕООД, Пещера
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Пловдив
— ”Водоснабдяване–Дунав” — ЕООД, Разград
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— ”ВКТВ” — ЕООД, Ракитово
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Русе
— ”УВЕКС” — ЕООД, Сандански
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Свищов
— ”Бяла” — ЕООД, Севлиево
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Силистра
— ”В и К” — ООД, Сливен
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян
— ”Софийска вода” — АД, София
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София
— ”Стамболово” — ЕООД, Стамболово
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Стара Загора
— ”Водоснабдяване и канализация-С” — ЕООД, Стрелча
— ”Водоснабдяване и канализация — Тетевен” — ЕООД, Тетевен
— ”В и К — Стенето” — ЕООД, Троян
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Търговище
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково
— ”Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен
— ”Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол

▼B
Danmark
— Anläggningar för vattenförsörjning enligt definition i § 3.3 i lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning, gällande från den 26 februari 1999
Tyskland
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med delstaternas Eigenbetriebsverordnungen
eller -gesetzen utvinner eller distribuerar vatten (egenföretagande i kommunal
regi)
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Gesetzen über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder utvinner eller distribuerar
vatten
— ►C1 Enheter ◄ som utvinner vatten i enlighet med Gesetz über Wasserund Bodenverbände av den 12 februari 1991, senast ändrad den 15 maj 2002
— Kommunala företag som utvinner eller distribuerar vatten på grundval av
Kommunalgesetze, särskilt Gemeindeverordnungen der Länder
— Företag i enlighet med Aktiengesetz av den 6 september 1965, senast ändrad
den 19 juli 2002, eller enligt GmbH-Gesetz av den 20 april 1892, senast
ändrad den 19 juli 2002, eller med rättslig ställning som Kommanditgesellschaft, vilka på grundval av ett särskilt avtal med regionala eller lokala
myndigheter utvinner eller distribuerar vatten
Grekland
— ”Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Δ.Α.Π.”
eller ”Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”) (Atens vattenbolag). Bolagets rättsliga ställning regleras genom bestämmelserna i lag 2190/1920 och lag 2414/1996, samt av
kompletterande bestämmelser i lag 1068/ 80 och bestämmelser i lag
2744/1999
— ”Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε.”) (Thessalonikis vattenbolag), som omfattas av bestämmelserna i lag
2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α') och lag 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α')
— ”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (”ΔΕΥΑΜΒ”) (Volosregionens vattenbolag), verksamt enligt lag
890/1979
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— ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (kommunala vattenbolag), som producerar eller distribuerar vatten enligt lag 1069/80 av den 23
augusti 1980
— ”Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (sammanslutningar av lokala myndigheter) verksamma enligt presidentdekret Π.Δ.410/1995, i enlighet med Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner)
— ”Δήμοι και Κοινότητες” (kommuner och regioner) verksamma enligt presidentdekret Π.Δ.410/1995, i enlighet med Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(lagsamling för kommuner och regioner)
Spanien
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable
— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua
potable
Frankrike
— Territoriella sammanslutningar och lokala offentliga enheter som svarar för
produktion eller distribution av dricksvatten
Irland
— Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government
[Sanitary Services] Act 1878 to 1964
Italien
— Organ som svarar för förvaltningen av vattenförsörjning i olika skeden, enligt
testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni
e delle province, godkänd genom regio decreto av den 15 oktober 1925 n.
2578 och av D.P.R. av den 4 oktober 1986, n. 902 samt decreto legislativo av
den 18 augusti 2002, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, med särskild hänvisning från 112 till 116
— Ente autonomo acquedotto pugliese, (autonomt vattenverk i Apulien) inrättat
genom R.D.L. av den 19 oktober 1919, n. 2060
— Ente acquedotti siciliani, (sicilianskt vattenverk) inrättat genom leggi regionali
av den 4 september 1979, n. 2/2 och av den 9 augusti 1980, n. 81
— Ente sardo acquedotti e fognature, (sardiskt vatten- och avloppsverk) inrättat
genom lag av den 5 juli 1963, nr 9
Luxemburg
— Lokala myndigheter som ansvarar för distribution av vatten
— Kommunala sammanslutningar som ansvarar för produktion eller distribution
av vatten, inrättade enligt lagen av den 23 februari 2001 om inrättande av
kommunala sammanslutningar syndicats de communes, såsom den ändrats
och kompletterats av lagen av den 23 december 1958 och lagen av den 29
juli 1981, samt enligt lagen av den 31 juli 1962 som syftar till att stärka
dricksvattenförsörjningen i Storhertigdömet Luxemburg från reservoaren i
Esch-sur-Sûre
Nederländerna
— ►C1 Enheter ◄ för utvinning eller distribution av vatten i enlighet med
Waterleidingwet
Österrike
— Kommuner och kommunförbund som utvinner, överför och distribuerar
dricksvatten i enlighet med Wasserversorgungsgesetzen i de nio delstaterna
Portugal
— FLERKOMMUNALA SYSTEM – Företag som sammanför staten eller andra
allmänna enheter, som innehar majoriteten av bolagskapitalet, med privata
företag, enligt Decreto-Lei no 379/93 av den 5 november 1993. Direkt administration av staten är tillåten
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— KOMMUNALA SYSTEM – Kommuner, kommunala sammanslutningar,
kommunaliserade inrättningar, företag med helt eller till största delen offentligägt kapital eller privata företag, i enlighet med Decreto-Lei no 379/93 av
den 5 november 1993 och med lag nr 58/98, av den 18 augusti 1998

▼M4
Rumänien
— Departamente ale autorităţilor locale şi companii care produc, transportă şi
distribuie apă (departments of the local authorities and companies that produce, transport and distribute water)

▼B
Finland
— Vattentjänstverk enligt 3 § (119/2001)lagen om vattentjänster
Sverige
— Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar
eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten
och avloppsanläggningar
Förenade kungariket
— Ett företag med avtal som vattenleverantör eller som avloppsföretag enligt
Water Industry Act 1991
— En vatten- och avloppsmyndighet som inrättats enligt avsnitt 62 i Local
Government Act 1994 (Scotland)
— Department for Regional Development (Northern Ireland)
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BILAGA IV
UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER
Belgien
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

▼M4
Bulgarien
— Национална компания ”Железопътна инфраструктура”
— ”Български държавни железници” ЕАД
— ”Българска Железопътна Компания” АД
— ”Булмаркет — ДМ” ООД

▼B
Danmark
— Danske statsbaner (DSB)
— Verksamhet med stöd av lag nr 1317 av den 20 december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne
— Ørestadsselskabet I/S
Tyskland
— Deutsche Bahn AG
— Andra företag som utför spårbundna tjänster för allmänheten i enlighet med §
2.1 i Allgemeines Eisenbahngesetz av den 27 december 1993, senast ändrad
den 21 juni 2002
Grekland
— ”Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (”Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”) (de grekiska
järnvägarnas organisation), enligt lag 2671/98
— ”ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, enligt lag 2366/95
Spanien
— Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)
— Ferrocarriles de Mallorca
Frankrike
— Société nationale des chemins de fer français och andra järnvägsnät som är
öppna för allmänheten, och som avses i loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 av den 30 december 1982, avdelning II, kapitel 1
— Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom loi no 97135 av den 13 februari 1997
Irland
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Italien
— Ferrovie dello Stato S.p.A. (Italienska järnvägen)
— Trenitalia S.p.A.
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis, enligt artikel 10 i regio decreto av den 9 maj 1912, nr 1447,
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che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 4 i lag av den 14 juni 1949, nr 410 – Concorso
dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
— Organ, bolag och företag eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 14 i lag av den 2 augusti 1952,
nr 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster
enligt artiklarna 8 och 9 i decreto legislativo av den 19 november 1997, nr
422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166
Luxemburg
— Chemin de fer luxembourgeois (CFL)
Nederländerna
— ►C1 Upphandlande enheter ◄ för järnvägstransporttjänster
Österrike
— Österreichische Bundesbahnen
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mit begrenzterHaftung samt
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1 Nr. 60/1957 i
nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster
Portugal
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., enligt Decreto-Lei no 109/77 av
den 23 mars 1977
— REFER, E.P., enligt Decreto-Lei no 104/97 av den 29 april 1977
— RAVE, S.A., enligt Decreto-Lei no 323-H/2000 av den 19 december 2000
— Fertagus, S.A., enligt Decreto-Lei no 189-B/99, av den 2 juni 1999
— Metro do Porto, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december
1998, ändrad genom Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september 2001
— Normetro, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december, ändrad
genom Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september 2001
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., enligt Decreto-Lei no 15/95 av den
8 februari 1995
— Metro do Mondego, S.A., enligt Decreto-Lei no 10/2002 av den 24 januari
2002
— Metro transportes do Sul, S.A., enligt Decreto-Lei no 337/99, av den 24
augusti 1999
— Kommunala organ och företag som erbjuder transporter enligt Lei no 159/99
av den 14 september 1999
— Offentliga myndigheter och företag som erbjuder järnvägstransporter enligt
Lei no 10/90, av den 17 mars 1990
— Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den
17 mars 1990, när de innehar särskilda eller exklusiva rättigheter
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Romania
— Societatea Naţională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,
— Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ”CFR — Călători”

▼B
Finland
— Valtion Rautatiet Osakeyhtiö/Statsjärnvägarna Aktiebolag
Sverige
— Offentliga enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, samt lagen (1990:1157) om
järnvägssäkerhet
— Regionala och lokala offentliga enheter som driver regionala eller lokala
järnvägskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
— Privata enheter som tillhandahåller järnvägstjänster med tillstånd som utfärdats enligt förordning (1996:734) om statens spåranläggningar, då dessa tillstånd överensstämmer med artikel 2.3 i direktivet
Förenade kungariket
— Railtrack plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding company
— Northern Ireland Railways Company Limited
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▼B
BILAGA V
UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM
STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR
Belgien
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/
Maatschappij voor intercommunaal Vervoer te Brussel
— Société régionale wallonne du Transport och dess driftbolag (TEC Liège –
Verviers, TEC Namur – Luxemburg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi,
TEC Hainaut)
— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— privaträttsliga bolag med särskilda eller exklusiva rättigheter

▼M4
Bulgarien
— ”Метрополитен” ЕАД София,
— ”Столичен електротранспорт” ЕАД София,
— ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София,
— ”Бургасбус” ЕООД, Бургас,
— ”Градски транспорт” ЕАД, Варна,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца,
— ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово,
— ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник,
— ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен,
— ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив,
— ”Градски транспорт” ЕООД, Русе,
— ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен,
— ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора,
— ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково,

▼B
Danmark
— Danske Statsbaner
— Enheter som tillhandahåller bussförbindelser (almindelige rutekørsel) med
stöd av tillstånd enligt lovbekendtgørelse nr. 738 av den 22 december 1999
om buskørsel
— Ørestadsselskabet I/S
Tyskland
— Företag som tillhandahåller tillståndspliktiga tjänster i offentlig närtrafik för
personbefordran i enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars
1961, senast ändrad den 21 augusti 2002
Grekland
— ”Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.”
(”Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (eldrivna bussar i Aten–Pireusområdet), inrättade och
verksamma enligt lagdekret 768/1970 (Α'273), lag 588/1977 (Α'148) och lag
2669/1998 (Α'283)
— ”Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (”Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (elektriska järnvägar i Aten–Pireusområdet), inrättade och verksamma i enlighet
med lag 352/1976 (Α' 147) och 2669/1998(Α'283)
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▼B
— ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (”Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”)
(Atens stadstrafikorganisation), inrättad och verksam i enlighet med lag
2175/1993 (Α'211) och lag 2669/1998 (Α'283)
— ”Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (”Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), inrättat och verksamt i enlighet med lag 2175/1993 (Α'211) och lag 2669/1998 (Α'283)
— ”Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Atens tunnelbana), inrättat och verksamt i enligt med
lag 1955/1991
— ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (”Ο.Α.Σ.Θ.”) (Thessalonikis stadstafikorganisation), inrättad och verksam i enlighet med dekret
3721/1957, lagdekret 716/1970, lag 866/79 och lag 2898/2001 (Α'71)
— ”Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (”κ.τ.ε.λ.”) (förenade bussbolag),
verksamma enligt lag 2963/2001 (Α'268)
— ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω” (Rhodos och Kos
kommunala bussföretag), även benämnda ”ΡΟΔΑ” respektive ”ΔΕΑΣ ΚΩ”,
verksamma enligt lag 2963/2001 (Α'268)
Spanien
— Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y
correspondiente legislación autonómica en su caso
— Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres
Frankrike
— Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7-II i loi
d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 av den 30 december 1982
— Régie autonome des transports parisiens, Sociéte nationale des chemins de fer
français och andra enheter som tillhandahåller kommunikationer med stöd av
tillstånd utfärdat av Syndicat des transports d'Ile-de-France enligt den ändrade
ordonnance no 59-151 av den 7 januari 1959, och tillämpningsreglerna avseende organisationen av passagerartransporterna i området Ile-de-France
— Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom lag nr 97135 av den 13 februari 1997
Irland
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas [Dublin Light Rail]
— Bus Éireann [Irish Bus]
— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
— Enheter som tillhandahåller allmänna transporttjänster enligt den ändrade
Road Transport Act 1932
Italien
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på
järnväg, automatiserade system, spårväg, trådbusslinje eller bussar eller som
förvaltar infrastruktur för detta på nationell, regional eller lokal nivå
Dessa är till exempel:
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster
på koncessionsbasis enligt lag av den 28 september 1939, nr 1822 –
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e
pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) – art. 1,
ändrad genom artikel 45 i decreto del Presidente della Repubblica av
den 28 juni 1955, nr 771
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster
enligt artikel 1, nr 4 eller nr 15, i regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 –
Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
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▼B
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster
enligt decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n.
400 e dall'art. 45 della legge 1o agosto 2002, n. 166
— Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster
enligt artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 – modificato dall'art.
35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
— Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt
artikel 242 eller 256 i regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, som
godkänner testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
— Organ, bolag och företag och lokala myndigheter som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso
dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in
concessione.
— Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt
artikel 14 i legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio
ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione
Luxemburg
— Chemins de fer du Luxembourg (CFL)
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg
— Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)
— Bussbolag som är verksamma enligt règlement grand-ducal av den 3 februari
1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et
d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées
Nederländerna
— Offentliga trafikmyndigheter i enlighet med kapitel II (Openbaar Vervoer) i
Wet Personenvervoer
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ med befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster i enlighet
med Eisenbahngesetz, BGB1 Nr. 60/1957, i gällande version, respektive
Kraftfahrliniengesetz, BGB1 Nr. 203/1999 i gällande version
Portugal
— Metropolitano de Lisboa, E.P., enligt Decreto-Lei no 439/78 av den 30
december
— Kommunala organ, kommunaliserade inrättningar och kommunala företag,
som anges i Lei no 58/98 av den 18 augusti 1998, som erbjuder transporter
enligt Lei no 159/99 av den 14 september 1999
— Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars 1990
— Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den
17 mars 1990, när de innehar särskilda eller exklusiva rättigheter
— Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med artikel 98 i
Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto no 37272 av den 31
december 1948)
— Enheter som erbjuder transporter för
Lei no 688/73, av den 21 december 1973

allmänheten

i

enlighet

med

— Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Decreto-Lei
no 38144 av den 31 december 1950

▼M4
Rumänien
— SC Transport cu Metroul Bucureşti ”METROREX” SA,
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▼M4
— Regii autonome locale de transport urban de călători (local independent urban
passenger transport operators)

▼B
Finland
— Enheter som med stöd av särskilda eller exklusiva rättigheter tillhandahåller
transporttjänster inom linjetrafiken enligt
lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) samt kommunala
trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster med buss, spårvagn eller metro eller som ansvarar för driften av nät
för tillhandahållande av sådana transporttjänster
Sverige
— Enheter som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadstrafik enligt
lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt lagen
(1990:1157) om järnvägssäkerhet
— Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller allmänna trådbuss- eller
busskommunikationer enligt lagen (1997:734 om ansvar för viss kollektiv
persontrafik och yrkestrafiklagen (1998:490)
Förenade kungariket
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Ett dotterbolag till Transport for London i enlighet med avsnitt 424.1 i
Greater London Authority Act 1999
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— En person som tillhandahåller lokala transporttjänster i London enligt avsnitt
179.1 i Greater London Authority Act 1999 (busstransporter) enligt en överenskommelse som ingåtts av Transport for London i avsnitt 156.2 i denna
stadga eller enligt avtal med ett dotterbolag för transporter enligt avsnitt 169 i
denna stadga
— Northern Ireland Transport Holding Company
— En person som innehar tillstånd för vägtjänster enligt avsnitt 4.1 i Transport
Act (Northern Ireland) 1967, som ger tillstånd att tillhandahålla reguljära
tjänster enligt detta tillstånd
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▼B
BILAGA VI
UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER

BELGIEN
De Post/La Poste

▼M4
BULGARIN
— ”Български пощи” ЕАД

▼B
DANMARK
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
TYSKLAND
—
GREKLAND
Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ (det grekiska postverket), inrättat i enlighet med
lag 496/70 och verksamt på grundval av lag 2668/98 (ELTA)
SPANIEN
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANKRIKE
La Poste
IRLAND
An Post plc
ITALIEN
Poste Italiane S.p.A.
LUXEMBURG
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
NEDERLÄNDERNA
—
ÖSTERRIKE
Österreichische Post AG
PORTUGAL
CTT – Correios de Portugal

▼M4
ROMANIA
— Compania Naţională ”Poşta Română SA”

▼B
FINLAND
—
SVERIGE
Posten Sverige AB
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▼B
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
FÖRENADE KUNGARIKET
—
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▼B
BILAGA VII
UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING
OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS

Belgien
—

▼M4
Bulgarien
— Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен
газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ,
бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995)
(Entities exploring for or extracting oil or gas pursuant to the Law on Ore and
Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the
Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),
— ”Аншуц България” — ЕООД, София,
— ”Петреко-България” — ЕООД, София,
— ”Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София,
— ”Мерлоуз Рисорсиз” — ООД, Люксембург,
— ”Петреко САРЛ”, Люксембург,
— ”ОМВ (България) Извънтериториално проучване” — ООД, Виена,
Австрия,
— ”Джей Кей Екс България Лимитид” — Лондон, Англия,
— ”Рамко България Лимитид” — Абърдийн, Шотландия,
— ”Болкан Експлорърс (България) Лимитид” — Дъблин, Ирландия,
— ОАО ”Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация,
— Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,
— ”Винтидж Петролеум България, Инк.” — Кайманови острови.

▼B
Danmark
Enheter enligt
— Lov om Danmarks undergrund, jfr lovbekendtgørelse nr. 526 av den 11 juni
2002
— Lov om kontinentalsoklen, jfr lovbekendtgørelse nr. 182 av den 1 maj 1979
Tyskland
— Företag i enlighet med Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980
Grekland
— ”Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, enligt lag nummer 2593/98 om omorganisation
av Δ.Ε.Π. Α.Ε. och dess dotterbolag, bolagsordning och andra bestämmelser
Spanien
— BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.
— Cambria Europe, Inc.
— CNWL oil (España), S.A.
— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.
— Conoco limited
— Eastern España, S.A.
— Enagas, S.A.
— España Canadá resources Inc.
— Fugro – Geoteam, S.A.
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▼B
— Galioil, S.A.
— Hope petróleos, S.A.
— Locs oil company of Spain, S.A.
— Medusa oil Ltd.
— Muphy Spain oil company
— Onempm España, S.A.
— Petroleum oil & gas España, S.A.
— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.
— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.
— Taurus petroleum, AN.
— Teredo oil limited
— Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
— Wintersahll, AG.
— YCI España, L.C.
— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo
Frankrike
— Enheter med ansvar för utvinning av olja eller gas enligt gruvlagstiftningen
och dess tillämpningstexter, särskilt décret no 95-427 av den 19 april 1995
Irland
— Enheter som beviljats authorisation, license, permit eller concession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt följande rättsliga bestämmelser:
— Continental Shelf Act 1968
— Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
— Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development
1992
— Petroleum (Produktion) Act (NI) 1964
Italien
— Organ som innehar autorizzazione, permesso, licenza eller concessione för
prospektering eller utvinning av olja och gas eller för lagring under jord av
naturgas genom följande rättsakter:
— legge 10 febbraio 1953, n. 136,
— legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n.
613,
— legge 9 gennaio 1991, n. 9,
— decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
— legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
Luxemburg
—
Nederländerna
— Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr.
38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna
råolja eller gas
Portugal
Organ enligt
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▼B
— Decreto-Lei no 109/94 av den 26 april och Portaria no 790/94 av
den 5 september 1994
— Decreto-Lei no 82/94 av den 24 augusti och Despacho no A-87/94 av den 17
januari 1994

▼M4
Romania
— ”Societatea Naţională a Petrolului Petrom SA Bucureşti”,
— ”Societatea Naţională Romgaz SA Mediaş”.

▼B
Finland
—
Sverige
— Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av olja
eller gas enligt minerallagen (1991:45) eller som har beviljats tillstånd enligt
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Förenade kungariket
— En person som är verksam med stöd av tillstånd som beviljats eller har
verkan som om det beviljats enligt Petroleum Act 1998
— En person med tillstånd enligt Petroleum (Production) Act (Northern Ireland)
1964
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▼B
BILAGA VIII
UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING
OCH UTVINNING AV KOL OCH ANDRA FASTA BRÄNSLEN
Belgien
—

▼M4
Bulgaria
— Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други
твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн.,
ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр.92/17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid
fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in
State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published
in State Gazette No 92/17.10.1995)),
— ”Балкан МК” — ЕООД,
— ”Въглища Перник” — ООД,
— ”Елшица-99’ — АД,
— ”Карбон Инвест” — ООД,
— ”Каусто-голд’ — АД,
— ”Мес Ко ММ5” — ЕООД,
— ”Мина Балкан — 2000” — АД,
— ”Мина Бели брег” — АД,
— ”Мина Открит въгледобив” — ЕАД,
— ”Мина Пирин” — ЕАД,
— ”Мина Станянци” — АД,
— ”Мина Черно море — Бургас” — ЕАД,
— ”Мина Чукурово” — АД,
— ”Мини Бобов дол” — ЕАД,
— ”Мини Марица-изток” — ЕАД,
— ”Рекоул’ — АД,
— ”Руен Холдинг” — АД,
— ”Фундаментал’ — ЕООД

▼B
Danmark
— Enheter med ansvar för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta
bränslen enligt lovbekendtgørelse nr. 569 av den 30 juni 1997
Tyskland
— Företag för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen i
enlighet med Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980
Grekland
— ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, (offentligt elbolag) som prospekterar
och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt 1973 års lag om gruvdrift,
ändrad genom lag av den 27 april 1976
Spanien
— Alto Bierzo, S.A.
— Antracitas de Arlanza, S.A.
— Antracitas de Gillon, S.A.
— Antracitas de La Granja, S.A.
— Antracitas de Tineo, S.A.
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▼B
— Campomanes Hermanos, S.A.
— Carbones de Arlanza, S.A.
— Carbones de Linares, S.A.
— Carbones de Pedraforca, S.A.
— Carbones del Puerto, S.A.
— Carbones el Túnel, S.L.
— Carbones San Isidro y María, S.A.
— Carbonifera del Narcea, S.A.
— Compañia Minera Jove, S.A.
— Compañía General Minera de Teruel, S.A.
— Coto minero del Narcea, S.A.
— Coto minero del Sil, S.A.
— Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.
— Endesa, S.A.
— Gonzalez y Diez, S.A.
— Hijos de Baldomero García, S.A.
— Hullas del Coto Cortés, S.A.
— Hullera Vasco-leonesa, S.A.
— Hulleras del Norte, S.A.
— Industrial y Comercial Minera, S.A.
— La Carbonífera del Ebro, S.A.
— Lignitos de Meirama, S.A.
— Malaba, S.A.
— Mina Adelina, S.A.
— Mina Escobal, S.A.
— Mina La Camocha, S.A.
— Mina La Sierra, S.A.
— Mina Los Compadres, S.A.
— Minas de Navaleo, S.A.
— Minas del Principado, S.A.
— Minas de Valdeloso, S.A.
— Minas Escucha, S.A.
— Mina Mora primera bis, S.A.
— Minas y explotaciones industriales, S.A.
— Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
— Minera del Bajo Segre, S.A.
— Minera Martín Aznar, S.A.
— Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
— Muñoz Sole hermanos, S.A.
— Promotora de Minas de carbón, S.A.
— Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa
— Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
— Unión Minera del Norte, S.A.
— Union Minera Ebro Segre, S.A.
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— Viloria Hermanos, S.A.
— Virgilio Riesco, S.A.
— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas y su normativa de desarrollo
Frankrike
— Enheter med ansvar för prospektering och utvinning av kol eller andra fasta
bränslen enligt gruvlagstiftningen eller dess tillämpningstexter, särskilt décret
no 95-427 av den 19 april 1995
Irland
— Bord na Mona plc, som inrättats och är verksamt enligt Turf Development
Act 1946 to 1998
Italien
— Carbosulcis S.p.A.
Luxemburg
—
Nederländerna
—
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr.
38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna
kol eller andra fasta bränslen
Portugal
— Empresa Nacional de Urânio

▼M4
Rumänien
— Compania Naţională a Huilei — SA Petroşani
— Societatea Naţională a Lignitului Oltenia — SA
— Societatea Naţională a Cărbunelui — SA Ploieşti
— Societatea Comercială Minieră ”Banat-Anina” SA
— Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti
— Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

▼B
Finland
— Enheter med särskild rättighet för prospektering och utvinning av fasta
bränslen enligt
lagen om rätt att överlåta statlig fast egendom (973/2002)
Sverige
— Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av kol
eller andra fasta bränslen enligt minerallagen (1991:45) eller lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har beviljats tillstånd enligt
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Förenade kungariket
— Alla operatörer med tillstånd (enligt Coal Industry Act 1994)
— Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
— En person som är verksam med stöd av prospekteringstillstånd, gruvavtal,
gruvlicens eller gruvtillstånd enligt avsnitt 57.1 i Mineral Development Act
(Northern Ireland) 1969

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 91
▼B
BILAGA IX
UPPHANDLANDE
ENHETER
PÅ
OMRÅDET
TERMINALFACILITETER FÖR YTTRE ELLER INRE HAMNAR,
ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER
Belgien
— Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/
Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel
— Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

▼M4
Bulgarien
— ДП ”Пристанищна инфраструктура”
— Лицата, които по силата на специални или изключителни права
осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение №
1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ,
бр.12/11.02.2000) (Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva
rättigheter utnyttjar hamnar av nationell betydelse eller delar därav för allmänna transporter, förtecknade i bilaga 1 till artikel 103a i lagen om Republiken Bulgariens havsområde, inre vattenvägar och hamnar, offentliggjorda i
Bulgariens officiella tidning nr 12/11.02.2000)
— ”Пристанище Варна” ЕАД
— ”Порт Балчик” АД
— ”БМ Порт” АД
— ”Пристанище Бургас” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс — Русе” ЕАД
— ”Пристанищен комплекс — Лом” ЕАД
— ”Пристанище Видин” ЕООД
— Лицата, които по силата на специални или изключителни права
осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение №
2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ,
бр.12/11.02.2000) (Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva
rättigheter utnyttjar hamnar av regional betydelse eller delar därav för allmänna transporter, förtecknade i bilaga 2 till artikel 103a i lagen om republiken Bulgariens havsområde, inre vattenvägar och hamnar, offentliggjorda i
Bulgariens officiella tidning nr 12/11.02.2000)
— ”Фиш Порт” АД
— Кораборемонтен завод ”Порт — Бургас” АД
— ”Либърти металс груп” АД
— ”Трансстрой — Бургас” АД
— ”Одесос ПБМ” АД
— ”Поддържане чистотата на морските води” АД
— ”Поларис 8” ООД
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— ”Лесил” АД
— ”Ромпетрол — България” АД
— ”Булмаркет — ДМ” ООД
— ”Свободна зона — Русе” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот” — АД
— ”Свилоза” АД
— ”ТЕЦ Свилоза” АД
— НЕК ЕАД — клон ”АЕЦ — Белене”
— ”Нафтекс Петрол” ЕООД
— ”Фериботен комплекс” АД
— ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД
— ”Екопетролиум” ООД
— СО МАТ АД — клон Видин
— ”Свободна зона — Видин” ЕАД
— ”Дунавски драгажен флот Видин”
— ”Дунав турс” АД

▼B
Danmark
— Hamnar enligt definitionen i § 1 av lov nr. 326, av den 28 maj 1999 om
havne
Tyskland
— Hamnar som helt eller delvis är underställda territoriella myndigheter (Länder,
Kreise, Gemeinden)
— Inre hamnar som är underställda Hafenordnung i enlighet med delstaternas
Wassergesetzen
Grekland
— ”Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Π. Α.Ε.”)
(Pireus hamnorganisation AB), enligt lag 2688/99
— ”Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία” (”Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”)
(Thessalonikis hamnorganisation AB), enligt lag 2688/99
— ”Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Α.
Α.Ε.”) (Alexandropoulis hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία”
(Volos hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

(”Ο.Λ.Β.

Α.Ε.”)

— Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), enligt lag
2932/01.
— ”Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”)
(Elefsinas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”)
(Igoumenitsas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Η. Α.Ε.”)
(Heraklions hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”)
(Kalavas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”)
(Kerkiras hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”)
(Lavrions hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— ”Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”)
(Patras hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
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— ”Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.”)
(Rafinas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
— Andra hamnar som omfattas av presidentdekret 649/1977 om ledning, organisation, drift och administrativ kontroll av hamnar
Spanien
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco
y Valencia
Frankrike
— Port autonome de Paris, inrättad enligt loi no 68-917 om Port autonome de
Paris
— Port autonome de Strasbourg, inrättad enligt avtalet av den 20 maj 1923
mellan staten och staden Strasbourg om anläggandet av rhenhamnen i Strasbourg och utvidgningen av denna hamn, godkänt genom lagen av den 26
april 1924
— Självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna L.111-1 ff. enligt code des
ports maritimes
— Icke självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna R-121-1 ff. enligt code
des ports maritimes
— Hamnar som drivs av regionala eller lokala myndigheter eller bedriver verksamhet enligt koncession utfärdad av de regionala eller lokala myndigheterna enligt artikel 6 i loi no 83-8 av den 22 juli 1983 som kompletterar loi no
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83-8 av den 7 januari 1983 om fördelning av behörigheter mellan kommuner,
departement och staten
— Voies navigables de France, offentlig institution i enlighet med bestämmelserna i artikel 124 i den ändrade loi no 90-1168 av den 29 december 1990
Irland
— Hamnar verksamma enligt Harbours Acts 1946 to 2000
— Hamnen i Rosslare Harbour verksam enligt Fishguard and Rosslare Railways
and Harbours Act 1899
Italien
— Statliga hamnar och andra hamnar som förvaltas av Capitanerie di Porto i
enlighet med Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942,
nr 327
— Autonoma hamnar (hamnorgan) inrättade genom speciallagar i enlighet med
artikel 19 i Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr
327
Luxemburg
— Port de Mertert inrättad och verksam enligt den ändrade lagen av den 22 juli
1963 om inrättande och drift av en flodhamn vid Mosel
Nederländerna
— ►C1 Upphandlande enheter ◄ på området för yttre och inre hamnar, eller
andra terminalfaciliteter
Österrike
— Inre hamnar fullständigt eller delvis ägda av Länder och/eller Gemeinden
Portugal
— APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. enligt DecretoLei no 335/98, av den 3 november 1998
— APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A. enligt Decreto-Lei no 336/98
av den 3 november 1998
— APS – Administração do Porto de Sines, S.A. enligt Decreto-Lei no 337/98,
av den 3 november 1998
— APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. enligt Decreto-Lei no 338/98 av den 3 november 1998
— APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A. enligt Decreto-Lei no 339/98
av den 3 november 1998
— IPN – Instituto Portuário do Norte enligt Decreto-Lei no 242/99 av den 28
juni 1999
— ICP – Instituto Portuário do Centro enligt Decreto-Lei no 243/99 av den 28
juni 1999
— IPS – Instituto Portuário do Sul enligt Decreto-Lei no 244/99 av den 28 juni
1999
— IDN – Instituto de Navegabilidade do Douro enligt Decreto-Lei no 138-A/97
av den 3 juni

▼M4
Rumänien
— Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Maritime’ SA Constanţa
— Compania Naţională ”Administraţia Canalelor Navigabile SA”
— Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ”RADIONAV” SA
— Regia Autonomă ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”
— Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime”
— Compania Naţională ”Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA
— Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală — ARISN
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele;
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Finland
— Hamnar som är verksamma i enlighet med
lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) samt
hamnar som har anlagts med stöd av ett tillstånd enligt 3 §
lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)
— Saimaan kanavan hoitokunta/
Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Sverige
— Hamnar och terminalanläggningar i enlighet med lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn samt
förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal
Förenade kungariket
— En lokal myndighet verksam i ett geografiskt område som skall tillhandahålla
yttre och inre hamnar eller andra terminalanläggningar för befraktare till havs
eller på inre vattenvägar
— En hamnmyndighet enligt avsnitt 57 i Harbours Act 1964
— British Waterways Board
— En hamnmyndighet enligt avsnitt 38.1 i Harbours Act (Northern Ireland)
1970
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BILAGA X
UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET
FLYGPLATSFACILITETER
Belgien
— Belgocontrol
— Brussels International Airport Company
— Luchthaven van Deurne
— Luchthaven van Oostende
— SA Brussels South Charleroi Airport
— SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

▼M4
Bulgarien
— Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация” (General Directorate ”Civil Aviation Administration”)
— ДП ”Ръководство на въздушното движение”
— Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване,
определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Flygplatsoperatörer för civila flygplatser för allmän trafik, beslutade av ministerrådet i enlighet med artikel 43.3 i lagen om civil luftfart, offentliggjord i
Bulgariens officiella tidning nr 94/1.12.1972)
— ”Летище София” ЕАД
— ”Летище Варна” ЕАД
— ”Летище Бургас” ЕАД
— ”Летище Пловдив” ЕАД
— ”Летище Русе” ЕООД
— ”Летище Горна Оряховица” ЕАД

▼B
Danmark
— Flygplatser som drivs med stöd av tillstånd enligt § 55.1 i lov om luftfart,
jfr lovbekendtgørelse nr. 543 av den 13 juni 2001
Tyskland
— Flygplatser sådana som avses i § 38.2 nr 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av den 19 juni 1964, senast ändrad den 21 augusti 2002
Grekland
— ”Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (”ΥΠΑ”) (den civila luftfartstjänsten),
verksamt enligt lagdekret 714/70, ändrat enligt lag 1340/83, och vars organisation fastställs genom presidentdekret 56/89 i dess senare ändrade lydelse
— Företaget ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” (Atens internationella flygplats) i
Spata, verksamt enligt lag 2338/95 ”Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου
Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα”, inrättande av företaget
”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, godkännande av miljökrav och andra
bestämmelser
— ”Φορείς Διαχείρισης” (förvaltningsorgan) enligt presidentdekret 158/02
”Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)
Spanien
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Frankrike
— Flygplatser som drivs av offentliga organ enligt artiklarna L. 125-1, L.260-1
och L.270-1 i code de l'aviation civile
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— Flygplatser som drivs inom ramen för koncession som beviljats av staten
enligt artikel R.223-2 i code de l'aviation civile
— Flygplatser som drivs enligt arrêté préfectoral om tillstånd för tillfälligt utnyttjande
— Flygplatser som inrättats av ett offentligt kollektiv och omfattas av ett avtal
enligt artikel L.221-1 i code de l'aviation civile
Irland
— Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon, som drivs avAer Rianta –
Irish Airports
— Flygplatser som drivs med stöd av public use licence utfärdat enligt Irish
Aviation Authority Act 1993, ändrad genom Air Navigation and Transport
(Amendment) Act, 1998 och där all reguljär flygtrafik genomförs av flygplan
med allmän transport av passagerare, post eller frakt
Italien
— AAAVTAG
— Organ för förvaltning av speciallagar
— Organ som förvaltar flygplatsanläggningar på koncessionsbasis enligt art. 694
i Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr. 327
— R.A.I. Registro Aeronautico Italiano
Luxemburg
— Aéroport du Findel
Nederländerna
— Civila flygplatser i bruk enligt artikel 18 och följande i Luchtvaartwet
Österrike
— ►C1 Enheter ◄ med befogenhet enligt Luftfahrgesetz, BGB1 Nr.
253/1957 i gällande version att tillhandahålla en flygplats
Portugal
— ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., inrättad enligt Decreto-Lei no 404/98
av den 18 december 1998
— NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E.P., inrättad
genom Decreto-Lei no 404/98 av den 18 december 1998
— ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., inrättad enligt
Decreto-Lei no 453/91 av den 11 december 1991

▼M4
Rumänien
— Compania Naţională ”Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” —
SA
— Societatea Naţională ”Aeroportul Internaţional Bucureşti — Băneasa” — SA
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— Societatea Naţională ”Aeroportul Internaţional Constanţa” — SA
— Societatea Naţională ”Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia” —
SA
— Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian —
ROMATSA”
— Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
— Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:
— Regia Autonomă Aeroportul Arad
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iaşi
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

▼B
Finland
— Flygplatser som drivs avIlmailulaitos/
Luftfartsverket, en kommun eller ett offentligt företag med stöd av
luftfartslagen (281/1995)
Sverige
— Allmänna flygplatser som drivs enligt luftfartslagen (1957:297)
— Privata flygplatser som drivs med stöd av driftstillstånd i enlighet med den
lag, där detta tillstånd motsvarar kriterierna i artikel 2.3 i direktivet
Förenade kungariket
— En lokal myndighet som är verksam i ett geografiskt område med att tillhandahålla flygplatsfaciliteter eller andra terminalfaciliteter för luftbefraktare
— En flygplatsoperatör enligt Airports Act 1986 som förvaltar en flygplats enligt
economic regulation i Part IV i denna Act
— Highland and Islands Airports Limited
— En flygplatsoperatör enligt Airports (Northern Ireland) Order 1994
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BILAGA XI
FÖRTECKNING ÖVER DEN GEMENSKAPSLAGSTIFTNING SOM
AVSES I ARTIKEL 30.3
A. TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (1)
B. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV EL
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el (2)
C. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN
—
D. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER
—
E. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER
BUSSAR
—
F. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om
gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (3)
G. UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt
undersökning och utvinning av kolväten (4)
H. UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA
BRÄNSLEN
—
I. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET KUSTHAMNAR ELLER
INLANDSHAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER
—
J. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET FLYGPLATSFACILITETER
—

(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 1.
(2) EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.
(3) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/39/EG (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21).
(4) EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
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BILAGA XII
FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1.2 b (1)
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp

Grupp

BYGGVERKSAMHET
Undergrupp

45

CPV-kod
Benämning

Byggverksamhet

45.1

Anm.

Omfattar:
— nybyggnad, renovering och normal
reparation

Mark- och grundarbeten
45.11

Rivning av hus; markarbeten

45000000

45100000
Omfattar:
— rivning och rasering av byggnader
och andra anläggningar
— röjning av byggplatser
— markarbeten: schaktning, deponering, nivellering och planering av
byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.
— iordningställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser
som innehåller mineraler

45110000

Omfattar även:
— dränering av byggplatser
— dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark
45.12

Markundersökning

Omfattar:
— provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska,
geologiska eller liknande ändamål

45120000

Omfattar inte:
— borrning av källor för produktion av
råpetroleum eller naturgas, jfr 11.20
— brunnsborrning, jfr 45.25
— schaktsänkning, jfr 45.25
— spårning av olje- och naturgasfält,
utförande av geofysiska, geologiska
och seismiska undersökningar,
jfr 74.20
45.2

Bygg- och anläggningsarbeten
45.21

Uppförande av hus och
andra byggnadsverk

45200000
Omfattar:
— byggande av alla slags byggnader
— byggande av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.:
— broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar
och tunnelbanor
— rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommunikation
— rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
samt därmed förknippade arbeten

(1) Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, skall NACE-nomenklaturen tilllämpas.

45210000
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NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp

Grupp

BYGGVERKSAMHET
Undergrupp

CPV-kod
Benämning

Anm.

— montering och uppförande på
plats
av
monteringsfärdiga
byggnader
Omfattar inte:
— tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning,
jfr 11.20
— uppförande av kompletta prefabricerade
anläggningar
från
egentillverkade delar som inte
är av betong, jfr avdelning 20,
26 och 28
— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra
idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, jfr
45.23
— bygginstallationer, jfr 45.3
— slutbehandling av byggnader,
jfr 45.4
— arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, jfr 74.20
— projektledning för byggande,
jfr 74.20
— projektledning för byggande,
jfr 74.20
45.22

Takarbeten

Omfattar:
— byggande av tak
— taktäckning
— impregnering

45220000

45.23

Anläggning av vägar,
flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:
— anläggning av vägar, gator samt
andra kör- och gångvägar
— anläggning av järnvägar
— anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av
byggnader
— målning av vägmarkeringar och
markeringar på parkeringsplatser

45230000

Omfattar inte:
— förberedande markarbeten, jfr 45.11
45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:
— anläggning av:
vattenleder, hamn- och flodarbeten,
småbåtshamnar (marinor), slussar
etc.
— dammar, diken o.d.
— muddring
— undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och anläggningsarbeten

Omfattar:
— bygg- eller anläggningsverksamhet
som är specialiserad inom något

45250000
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NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp

Grupp

BYGGVERKSAMHET
Undergrupp

CPV-kod
Benämning

Anm.

för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:
grundläggning inklusive pålning
borrning och byggande av brunnar,
schaktsänkning
uppförande av icke egentillverkade stålelement
bockning av stål
murning och stenläggning
resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar
och arbetsplattformar
uppförande av skorstenar och industriugnar
Omfattar inte:
— uthyrning av byggnadsställningar
utan resning och nedmontering,
jfr 71.32
45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer

Omfattar:
— installation i byggnader och andra
anläggningar av:
elkablar och elarmatur
telekommunikationssystem
elvärmesystem
antenner
brandlarm
tjuvlarm
hissar och rulltrappor
åskledare etc.

45310000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
— installation i byggnader och andra
anläggningar av värme-, ljud- eller
vibrationsisolering

45320000

Omfattar inte:
– impregnering, jfr 45.22
45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
— installation i byggnader och andra
anläggningar av:
vattensystem samt sanitetsutrustning
gasarmaturer
värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrust-ning inklusive ledningar
sprinklersystem
Omfattar inte:
— installation
jfr 45.31

45.34

Andra bygginstallationer

av

45330000

elvärmesystem,

Omfattar:
— installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

45340000
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NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp

Grupp

BYGGVERKSAMHET
Undergrupp

CPV-kod
Benämning

Anm.

— installation i byggnader och andra
anläggningar av andra armaturer
och anordningar
45.4

Slutbehandling av byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

Omfattar:
— på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig
puts och stuck inklusive närstående
basmaterial för putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeri-arbeten

Omfattar:
— installation av icke egentillverkade
dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor butiksinredning o.d., av trä eller
andra material
— invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av
trä och flyttbara skiljeväggar

45420000

Omfattar inte:
— läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr 45.43
45.43

Golv- och väggbeläggnings-arbeten

Omfattar:
— läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:
vägg- eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen sten
parkett och andra golvbeläggningar av
trä
mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
tapeter

45430000

45.44

Måleri- och glasmästeriarbeten

Omfattar:
— invändig och utvändig målning av
byggnader
— målning av anläggningar inom vägoch vattenbyggnad o.d.
— installation av glas, speglar etc.

45440000

Omfattar inte:
— installation av fönster, jfr 45.42
45.45

Annan slutbehandling av
byggnader

Omfattar:
— installation av privata simbassänger
— rengöring med ånga, blästring och
liknande behandling av fasader
— annan slutbehandling av byggnader

45450000

Omfattar inte:
— invändig rengöring av byggnader
och andra konstruktioner, jfr 74.70
45.5

45500000
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NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp

Grupp

BYGGVERKSAMHET
Undergrupp

CPV-kod
Benämning

Anm.

Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
45.50

(1)

Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare

Omfattar inte:
— uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, jfr 71.32

Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen
(EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 av den 24 mars
1993 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).
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BILAGA XIII
INFORMATION

SOM

SKALL FINNAS I
UPPHANDLING

MEDDELANDEN

OM

A. ÖPPET FÖRFARANDE
1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt
telefon-, telex- och faxnummer.
2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för
skyddad anställning.
3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om
det gäller ett ramavtal) eller ett dynamiskt inköpssystem.
Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna
(referensnummer enligt nomenklaturen).
I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp,
leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.
4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.
5. För varor och byggentreprenader:
a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt
nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och, om
möjligt, en uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av optionen samt
antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt
anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling
för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).
b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.
Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i
flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.
c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller
kontraktet när det senare även innebär projektering.
6. För tjänster:
a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt
option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den
tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om
möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de
tjänster som skall upphandlas.
b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är
förbehållet en viss yrkesgrupp.
c) Hänvisning till lagar och andra författningar.
d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer
på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.
e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna
ifråga.
7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.
8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och
om möjligt datum för påbörjandet.
9. a) Adress från vilken kontraktshandlingar och förfrågningsunderlag kan beställas.
b) I förekommande fall, belopp och betalningssätt, om avgift skall erläggas
för sådana dokument.
10. a) Sista datum för mottagande av anbud eller preliminära anbud när det rör
sig om införandet av ett dynamiskt inköpssystem.
b) Adress till vilken begäran skall skickas.
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c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.
11. a) I förekommande fall, personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.
b) Datum, tid och plats för öppnandet.
12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.
13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till
de texter som innehåller villkoren.
14. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som
tilldelas kontrakt skall anta.
15. Ekonomiska och tekniska minimikrav på den marknadsaktör som tilldelas
kontraktet.
16. Den tid anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.
17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.
18. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av
kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning,
eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår
av specifikationerna eller i anbudsinfordran.
19. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens
officiella tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om
offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.
20. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande, eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
21. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.
22. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).
23. Övriga upplysningar.
B. SELEKTIVT FÖRFARANDE
1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt
telefon-, telex- och faxnummer.
2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för
skyddad anställning.
3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om
det gäller ett ramavtal).
Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna
(referensnummer enligt nomenklaturen).
I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp,
leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.
4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.
5. För varor och byggentreprenader:
a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt
nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och, om
möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande
av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för
ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag
och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).
b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.
Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i
flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 107
▼B
c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller
kontraktet när det senare även innebär projektering.
6. För tjänster:
a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt
option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den
tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om
möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de
tjänster som skall upphandlas.
b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är
förbehållet en viss yrkesgrupp.
c) Hänvisning till lagar och andra författningar.
d) Angivande av huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsten.
e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna
ifråga.
7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.
8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och
om möjligt datum för påbörjandet.
9. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som
tilldelas kontrakt skall anta.
10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.
b) Adress till vilken begäran skall skickas.
c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.
11. Sista datum för avsändande av inbjudan att lämna anbud.
12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.
13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till
de texter som innehåller villkoren.
14. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.
15. De kriterier som avses i artikel 55 och som skall användas vid tilldelning av
kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning,
eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår
av specifikationerna eller i anbudsinfordran.
16. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.
17. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens
officiella tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om
offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.
18. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
19. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.
20. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).
21. Övriga upplysningar.
C. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE
1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt
telefon-, telex- och faxnummer.
2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för
skyddad anställning.
3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om
det gäller ett ramavtal).
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Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna
(referensnummer enligt nomenklaturen).
I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp,
leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.
4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.
5. För varor och byggentreprenader:
a) Slag och mängd av de produkter som skall levereras (referensnummer
enligt nomenklaturen). Ange särskilt option på kompletterande köp och,
om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband
med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas
eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av
arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).
b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.
Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i
flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller alla delar.
c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller
kontraktet när det senare även innebär projektering.
6. För tjänster:
a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt
option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den
tid som står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande kontrakt anges, om
möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de
tjänster som skall upphandlas.
b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är
förbehållet en viss yrkesgrupp.
c) Hänvisning till lagar och andra författningar.
d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer
på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.
e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna.
7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.
8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och
om möjligt datum för påbörjandet.
9 I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som
tilldelas kontrakt skall anta.
10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.
b) Adress till vilken begäran skall skickas.
c) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.
11. I förekommande fall, begärda säkerheter eller garantier.
12. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till
de texter som innehåller villkoren.
13. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.
14. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av
kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning,
eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de inte framgår
av specifikationerna eller i inbjudan att förhandla.
15. I förekommande fall, namn och adress till de ekonomiska aktörer som den
upphandlande enheten redan utsett.
16. I förekommande fall, datum för tidigare offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning.
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17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.
18. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska unionens
officiella tidning av det periodiska meddelandet eller meddelandet om offentliggörande av detta meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.
19. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
20. Datum då den upphandlande enheten avsände meddelandet.
21. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).
22. Övriga upplysningar.
D. MEDDELANDE OM FÖRENKLAT ANBUDSFÖRFARANDE INOM RAMEN FÖR ETT DYNAMISKT INKÖPSSYSTEM (1)
1. Land där den upphandlande enheten finns.
2. Den upphandlande enhetens namn och e-postadress.
3. Hänvisning till offentliggörandet av det meddelande om upphandling som rör
ett dynamiskt inköpssystem.
4. E-postadress där de specifikationer och de kompletterande handlingar som rör
ett dynamiskt inköpssystem finns tillgängliga.
5. Föremålet för upphandlingen: Beskrivning genom hänvisningsnumren i CPVnomenklaturen och mängden eller omfattningen av de kontrakt som skall
tilldelas.
6. Tidsperiod inom vilken de preliminära anbuden skall lämnas in.

(1) Bör införlivas i systemet för att senare ge möjlighet att deltaga när konkurrensen släpps
fri på specifika marknader.
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BILAGA XIV
INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM ATT
DET FINNS ETT KVALIFICERINGSSYSTEM
1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt
telefon-, telex- och faxnummer.
2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för
skyddad anställning.
3. Syftet med kvalificeringssystemet (beskrivning av de varor, tjänster eller
byggentreprenader eller kategorier av dessa som skall inköpas med hjälp av
detta system – referensnummer enligt nomenklaturen).
4. De villkor som ekonomiska aktörer skall uppfylla med tanke på deras kvalificering enligt det system och de metoder med vilka vart och ett av dessa
villkor skall kontrolleras. Om beskrivningen av villkoren och kontrollmetoderna är omfattande och bygger på dokument som intresserade ekonomiska
aktörer har tillgång till, räcker det med en sammanfattning av
de huvudsakliga villkoren och metoderna och en hänvisning till dessa dokument.
5. Den tid kvalificeringssystemet gäller och formaliteter för förnyande av systemet.
6. Uppgift om att meddelandet fungerar som inbjudan till anbudsgivning.
7. Adress från vilken ytterligare information och dokumentation om kvalificeringssystemet kan erhållas (när denna adress inte är densamma som i punkt 1).
8. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
9. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning
av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De
kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras
viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de
inte framgår av specifikationerna eller anbudsinfordran eller inbjudan att förhandla.
10. I förekommande fall, övriga upplysningar.
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BILAGA XV A
A.

INFORMATION

SOM SKALL FINNAS
MEDDELANDEN

I

PERIODISKA

I. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS
1. Namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer
till den upphandlande enheten eller till den enhet från vilken ytterligare information kan erhållas.
2. a) För varukontrakt: Slag och mängd eller värde avseende de tjänster eller
produkter som skall levereras; referensnummer enligt nomenklaturen.
b) För byggentreprenadkontrakt: slag och omfattning av de tjänster som skall
utföras, allmän beskrivning av arbetet eller delar därav; referensnummer
enligt nomenklaturen.
c) För tjänstekontrakt: planerad total upphandling i var och en av tjänstekategorierna enligt bilaga XVI A; referensnummer enligt nomenklaturen.
3. Datum då meddelandet avsänts eller då meddelandet om offentliggörande av
detta meddelande om upphandlarprofil avsänts.
4. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).
5. I förekommande fall, övriga upplysningar.
II. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS NÄR MEDDELANDET FUNGERAR SOM MEDDELANDE OM UPPHANDLING ELLER
NÄR DET MÖJLIGGÖR EN FÖRKORTAD TIDSFRIST FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ELLER ANBUD
6. Uppgift om att intresserade leverantörer skall meddela den upphandlande
enheten sitt intresse för kontraktet eller kontrakten.
7. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess fullgörande är reserverat inom ramen för program för
skyddad anställning.
8. Tidsfrist för mottagande av begäran om att få en inbjudan att lämna anbud
eller att förhandla.
9. Slag och mängd av de varor som skall levereras eller allmän beskrivning av
arbetet eller tjänstekategorin ►C2 enligt bilaga XVII A ◄ samt benämning
och angivande av om ett eller flera ramavtal planeras. Ange särskilt option på
kompletterande köp och en uppskattning av den tid som står till förfogande
för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband
med återkommande kontrakt anges även preliminär tidsplan för ytterligare
upphandling.
10. Ange om det gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa.
11. Tidsfrister för leverans eller utförande eller kontraktets varaktighet och om
möjligt datum för påbörjandet.
12. Adress till vilken intresserade företag skall vända sig för att skriftligen visa
sitt intresse.
Sista datum för mottagande av intresseanmälningar.
Det eller de språk som tillåts för inlämnande av ansökan eller anbud.
13. Villkor av ekonomisk eller teknisk natur, finansiella och tekniska garantier
som krävs av leverantörerna.
14. a) Preliminärt datum (om känt) när förfarandet för tilldelning av kontraktet
eller kontrakten skall inledas.
b) Typ av tilldelningsförfarande (selektivt eller förhandlat).
c) Belopp och betalningssätt om avgift skall erläggas för dokument om hur
tilldelningen sker.
15. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets eller kontraktens fullgörande.
16. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överkla-
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gande eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
17. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning
av kontrakt: ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. De
kriterier som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt deras
viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall anges, om de
inte framgår av specifikationerna eller inte finns angivna i inbjudan att bekräfta intresset enligt artikel 47.5 eller i anbudsinfordran eller inbjudan att
förhandla.
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BILAGA XV B
INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM
OFFENTLIGGÖRANDE I ETT FÖRHANDSMEDDELANDE AV EN
UPPHANDLARPROFIL OM UPPHANDLING INTE UTNYTTJAS
1. Land där den upphandlande enheten finns.
2. Den upphandlande enhetens namn.
3. Internetadress för upphandlarprofilen (URL).
4. Referensnummer enligt CPV-nomenklaturen.
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BILAGA XVI
INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM
TILLDELADE KONTRAKT
I. Information som skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning
( 1)
1. Den upphandlande enhetens namn och adress.
2. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenader eller tjänster och referensnummer
enligt nomenklaturen samt angivande av om det gäller ett ramavtal).
3. Åtminstone en kort beskrivning av slag och mängd/omfattning av de varor,
arbeten eller tjänster som skall levereras.
4. a) Form av konkurrensutsättning (meddelande om kvalificeringssystemet, periodiskt meddelande, anbudsförfarande).
b) Hänvisning till offentliggörandet av meddelandet i Europeiska unionens
officiella tidning.
c) Om kontrakt tilldelats utan konkurrensutsättning: de relevanta bestämmelserna enligt artiklarna 40.3 eller 32.
5. Förfarande vid tilldelning av kontrakt (öppet, selektivt eller förhandlat).
6. Antal mottagna anbud.
7. Datum för tilldelning av kontrakt.
8. Priset vid förmånliga inköp enligt artikel 39.3 j.
9. Namn och adress till den eller de ekonomiska aktörer som utsetts.
10. Ange i förekommande fall om ett kontrakt har blivit eller eventuellt kan bli
uppdelat på underleverantörer.
11. Erlagt pris eller högsta och lägsta anbud som har beaktats vid tilldelningen av
kontraktet.
12. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
13. Valfria upplysningar:
— Värde och omfattning av den del av kontraktet som har blivit eller eventuellt kan bli utlagt på tredje man.
— Kriterier för tilldelning av kontrakt.
II. Information som inte är avsedd att offentliggöras
14. Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats mellan flera leverantörer).
15. Värdet av varje tilldelat kontrakt.
16. Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom eller utom gemenskapen, i det senare fallet med angivande av tredje land).
17. Tillämpade tilldelningskriterier (det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,
lägsta pris).
18. Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som föreslagit alternativ enligt artikel 36.3?
19. Förkastades några anbud enligt artikel 57 på grund av att de var alltför låga?
20. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.
21. För kontrakt som gäller tjänster enligt bilaga XVI B: den upphandlande enhetens samtycke till att meddelandet offentliggörs (artikel J.4).

(1) Uppgifterna i rubrikerna 6, 9 och 11 skall betraktas som upplysningar som inte skall
publiceras när den upphandlande enheten anser att en publicering skulle skada ett känsligt kommersiellt intresse.
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BILAGA XVII A (1)
TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 31
Kategori

Beskrivning

CPC-referensnummer (1)

1

Underhålls- och reparationstjänster

6112, 6122, 633,
886

Från 50100000 till 50982000

Landtransport (2), även
säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

712
71235),
87304

Från 60112000-6 till 60129300-1

Flygtransport av passagerare och gods,
med undantag av postbefordran

73 (utom 7321)

Postbefordran på land
(2) och i luften

71235, 7321

Telekommunikationstjänster

752

2

3

4

5

(utom
7512,

CPV-referensnummer

(utom 50310000 till 50324200 och
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

50116510-9,

(utom 60121000 till 60121600, 60122200-1, 60122230-0)
och från 64120000-3 till 64121200-2

Från 62100000-3 till 62300000-5
(utom 62121000-6, 62221000-7)

60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7
Från 64200000-8 till 64228200-2,
72318000-7 och
från 72530000-9 till 72532000-3

6

Finansiella tjänster:

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till 66430000-3 och
från 67110000-1 till 67262000-1 (1)

a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investeringstjänster (3)

7

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

84

Från 50300000-8 till 50324200-4
Från 72100000-6 till 72591000-4
(utom 72318000-7 och från 72530000-9 till 72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklingstjänster (4)

85

9

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

862

Från 74121000-3 till 74121250-0

10

Marknads- och opinionsundersökningar

864

Från 74130000-9 till 74133000-0 och

Organisationskonsulttjänster (5) och därmed
sammanhängande
tjänster

865, 866

11

Från 73000000-2 till 73300000-5
(utom 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

74423100-1, 74423110-4
Från 73200000-4 till 73220000-0
Från 74140000-2 till 74150000-5
(utom 74142200-8) och
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

(1) Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.
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CPC-referensnummer (1)

Kategori

Beskrivning

12

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster
och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande
vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och
analys

867

Reklamtjänster

871

13

CPV-referensnummer

Från 74200000-1 till 74276400-8 och
från 74310000-5 till 74323100-0, och 74874000-6

Från 74400000-3 till 74422000-3
(utom 74420000-9 och 74421000-6)

14

Fastighetsstädning och
fastighetsförvaltning

874,
82206

82201–

Från 70300000-4 till 70340000-6 och

15

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 78000000-7 till 78400000-1

16

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering
och liknande tjänster

94

Från 90100000-8 till 90320000-6 och

från 74710000-9 till 74760000-4

50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

(1) CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.
(2) Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
(3) Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra
finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor,
av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som
tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, skall dock omfattas av detta direktiv.
(4) Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess
egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.
(5) Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
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BILAGA XVII B
TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 32
Kategori

Beskrivning

17

Hotell- och restaurangtjänster

64

Järnvägstransport

711

18

CPC-referensnummer

CPV-referensnummer

Från 55000000-0 till 55524000-9 och
från 93400000-2 till 93411000-2
60111000-9 och
från 60121000-2 till 60121600-8

19

Sjötransport

72

Från 61000000-5 till 61530000-9 och
från 63370000-3 till 63372000-7

20

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter

74

62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1
Från 63000000-9 till 63600000-5
(utom 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7) och
74322000-2, 93610000-7

21

Juridiska tjänster

861

Från 74110000-3 till 74114000-1

22

Rekrytering och urval
av personal (1)

872

Från 74500000-4 till 74540000-6
(utom 74511000-4) och
från 95000000-2 till 95140000-5

23

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

873
(utom 87 304)

Från 7460 00 00-5 till 7462 00 00-1

24

Undervisning och yrkesutbildning

92

Från 8010 00 00-5 till 8043 00 00-7

25

Hälsovård och socialtjänster

93

74511000-4, och

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

96

26

från 85000000-9 till 85323000-9 (utom 85321000-5 och
85322000-2)
Från 74875000-3 till 74875200-5 och
från 92000000-1 till 92622000-7
(utom 92230000-2)

27
(1)

Övriga tjänster

Med undantag av anställningskontrakt.

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 118
▼B
BILAGA XVIII
INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM
PROJEKTTÄVLINGAR
1. Namn, post-, telegram- och e-postadress, telefon-, telex- och faxnummer till
den upphandlande enheten och till den enhet från vilken relevanta handlingar
kan erhållas.
2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).
3. Typ av projekttävling: öppen eller selektiv.
4. Vid en öppen projekttävling: slutdatum för mottagande av bidrag.
5. Vid en selektiv projekttävling:
a) Planerat antal deltagare eller största och minsta antal deltagare.
b) I tillämpliga fall, namn på redan utvalda deltagare.
c) Kriterier för att välja ut deltagare.
d) Slutdatum för mottagande av begäran om deltagande.
6. I tillämpliga fall, uppgift om när deltagande är förbehållet en viss yrkeskategori.
7. Kriterier för bedömning av bidragen.
8. I tillämpliga fall, namn på utvalda juryledamöter.
9. Uppgift om jurybeslut är bindande för den upphandlande enheten.
10. I tillämpliga fall, antal och värde av de priser som delas ut.
11. I tillämpliga fall, uppgifter angående ersättning till samtliga deltagare.
12. Uppgift om prisvinnarna är berättigade att tilldelas eventuella följdkontrakt.
13. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
14. Datum då meddelandet avsänts.
15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.
16. Övriga upplysningar.
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BILAGA XIX
INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM
RESULTATET AV EN PROJEKTTÄVLING
1. Den upphandlande enhetens namn, post- och telegramadress, telefon-, telexoch faxnummer.
2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).
3. Totalt antal deltagare.
4. Antal utländska deltagare.
5. Vinnare av tävlingen.
6. I förekommande fall, priset/priserna.
7. Övriga upplysningar.
8. Hänvisning till meddelandet om tävling.
9. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i
förekommande fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan erhållas.
10. Datum då meddelandet avsänts.
11. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.
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▼B
BILAGA XX
KARAKTERISTIKA FÖR OFFENTLIGGÖRANDET
1. Offentliggörande av meddelanden
a) ►M2 De upphandlande enheterna skall översända de meddelanden som
avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 till Byrån för Europeiska gemenskapernas
officiella publikationer i det format som fastställs i de tillämpningsföreskrifter
som kommissionen skall anta i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 68.2. ◄ De som avses i artikel 41 första stycket om upphandlarprofil
enligt artikel 34.2 b skall även följa detta format, liksom även meddelandet
om detta offentliggörande.
b) De meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 skall offentliggöras
av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer eller av de
upphandlande enheterna vid periodiska meddelanden om upphandlarprofil
enligt artikel 41.1 första stycket.
De upphandlande enheterna kan därutöver offentliggöra denna information på
Internet i form av den ”upphandlarprofil” som avses i punkt 2 b.
c) Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall till de
upphandlande enheterna sända en bekräftelse på det offentliggörande som
avses i artikel 44.8.
2. Offentliggörande av kompletterande upplysningar
a) De upphandlande enheterna kan offentliggöra samtliga specifikationer och
kompletterande handlingar på Internet.
b) Upphandlarprofilen kan innehålla de periodiska meddelanden som avses i
artikel 41.1, uppgifter om pågående inbjudningar att lämna anbud, planerade
inköp, tecknade kontrakt, annullerade förfaranden samt all annan information
av allmänt intresse, t.ex. kontaktpersoner, telefon- och faxnummer, post- och
e-postadress.
3. Format och förfaranden för överföring av meddelanden på elektronisk väg
Format och förfaranden för överföring av meddelanden på elektronisk väg är
tillgängliga på följande Internetadress: ”http://simap.eu.int”.

2004L0017 — SV — 01.01.2007 — 004.001 — 121
▼B
BILAGA XXI
DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONER
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
1. a) teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, miljöprestandanivåer, formgivning
för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den
beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsförfaranden och -metoder liksom förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.
b) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med
angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en
vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett
sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande enhetens planerade
användning. De tekniska kraven skall omfatta miljöprestandanivåer, formgivning med tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade), bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller
dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll, terminologi, symboler, tester och testmetoder, förpackning, märkning och etikettering,
bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De
skall även innefatta bestämmelser om projektering och kostnad, provningsoch kontrollregler, villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller
metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor
som den upphandlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda
förordningar har möjlighet att föreskriva i fråga om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.
2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kategorier:
— ”Internationell standard”: standard som fastställts av ett internationellt
standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.
— ”Europeisk standard”: standard som fastställts av ett europeiskt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.
— ”Nationell standard”: standard som fastställts av ett nationellt standardiseringsorgan och som är allmänt tillgänglig.
3. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande om användningen
av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämpning och användning. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall utfärdas av ett organ för
godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.
4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som upprättats enligt
ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma
enhetlig tillämpning i alla medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder, som
framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden
som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.
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▼B
BILAGA XXII
ÖVERSIKT ÖVER DE TIDSFRISTER SOM AVSES I ARTIKEL 45
Öppet förfarande
Tidsfrist för mottagande av anbud – utan periodiskt meddelande i förhand
Tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt 7,
andra stycket

52

45

47

40

Ingen

ingen

Med offentliggörande av periodiskt meddelande i förhand
A: Generell
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt 7,
andra stycket

36

29

31

24

Ingen

ingen

B: Minsta tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt 7,
andra stycket

22

15

17

10

Tidsfristen på
10 dagar
ändras till 15
dagar

Tidsfristen på
17 dagar ändras till 22 dagar

Selektivt och förhandlat förfarande
Tidsfrist för mottagande av begäran om deltagande
Generell tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

37

30

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

ej tillämplig

Minsta tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

22

15

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

ej tillämplig

Minsta tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

15

8

ej tillämplig

ej tillämplig

Tidsfristen på
8 dagar ändras till 15 dagar

ej tillämplig
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▼B
Tidsfrist för mottagande av anbud
A: Generell
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt
punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

24

ej tillämplig

19

ej tillämplig

ej tillämplig

ingen

B: Minsta tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt
punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

10

ej tillämplig

5

ej tillämplig

ej tillämplig

Tidsfristen på
5 dagar ändras
till 10 dagar

C: Avtalad
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av meddelandet

Kontraktshandlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt ”elektroniska” kontraktshandlingar

Effekt
punkt 8, första stycket

Effekt punkt 8,
andra stycket

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig

ej tillämplig
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▼B
BILAGA XXIII
BESTÄMMELSER I INTERNATIONELL ARBETSRÄTT I DEN
MENING SOM AVSES I ARTIKEL ►C1 ARTIKEL 59.4 ◄
— Konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
— Konvention nr 98 om tillämpning av principerna för organisationsrätten och
den kollektiva förhandlingsrätten
— Konvention nr 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete
— Konvention nr 105 om avskaffande av tvångsarbete
— Konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete
— Konvention nr 111 om diskriminering i anställning och yrkesutövning
— Konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde
— Konvention nr 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete
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▼B
BILAGA XXIV
KRAV PÅ UTRUSTNING FÖR ELEKTRONISK MOTTAGNING AV
ANBUD, ANBUDSANSÖKNINGAR, KVALIFICERINGSANSÖKNINGAR
ELLER RITNINGAR OCH PLANER I PROJEKTTÄVLINGARNA
Utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar skall, i fråga om
teknik och lämpliga förfaranden, åtminstone garantera att
a) de elektroniska signaturerna för anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar överensstämmer med de
nationella bestämmelserna enligt direktiv 1999/93/EG (1),
b) exakt tid och dag för mottagandet av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar samt ritningar och planer kan fastställas noggrant,
c) det inom rimliga gränser kan säkerställas att ingen har tillträde till de uppgifter som överförts enligt dessa krav före utgången av de fastställda tidsfristerna,
d) det vid överträdelse av detta förbud mot tillträde finns rimliga garantier för att
överträdelsen klart kan spåras,
e) endast behöriga personer får fastställa eller ändra datum för öppnande av
insända uppgifter,
f) tillträde till samtliga eller en del av de insända uppgifterna i de olika etapperna av kvalificeringsprocessen, förfarandet för kontraktstilldelning eller av
projekttävlingen endast är möjlig om de behöriga personerna agerar samtidigt,
g) de insända uppgifterna inte kan göras tillgängliga förrän efter det fastställda
datumet vid ett samtidigt agerande av de behöriga personerna,
h) de uppgifter som mottagits och öppnats enligt dessa krav är tillgängliga endast
för de personer som har behörighet att få kännedom om dem.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).
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▼B
BILAGA XXV
TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE OCH TILLÄMPNING
Time-limits for implementation

Directive

Time-limits for transposition

93/38/EEC (OJ L 199,
9.8.1993, p. 84)

1.7.1994

Spain: 1.1.1997; Greece
and Portugal: 1.1.1998

98/4/EC (OJ L
1.4.1998, p. 1)

16.2.1999

Greece and
16.2.2000

101,

Portugal:
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▼B
BILAGA XXVI
JÄMFÖRELSETABELL (1)
Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

Artikel 1.1

Artikel 1.1, första meningen

Artikel 1.2.a

Artikel 1.4, första meningen,

Anpassad

Artikel 1.2.b, första meningen

Artikel 1.4.b, första meningen

Ändrad

Artikel 1.2.b, andra meningen

Artikel 14.10, andra meningen

Anpassad

Artikel 1.2.c, första stycket

Artikel 1.4.a

Anpassad

Artikel 1.2.c, andra stycket

Ny

Artikel 1.2.d, första stycket

Artikel 1.4.c, första delen

Anpassad

Artikel 1.2.d, andra stycket

Artikel 1.4, andra stycket

Anpassad

Artikel 1.2.d, tredje stycket

Ny

Artikel 1.3.a

Ny

Artikel 1.3.b

Ny

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Anpassad

Artikel 1.5

Ny

Artikel 1.6

Ny

Artikel 1.7, första stycket

Artikel 1.6, in fine

Artikel 1.7, andra stycket
Artikel 1.7, tredje stycket

Ändrad
Ny

Artikel 1.6, första meningen

Artikel 1.8

Anpassad
Ny

Artikel 1.9.a - c

Artikel 1.7

Anpassad

Artikel 1.10

Artikel 1.16

Anpassad

▼C1

Artikel 1.11

Ny

Artikel 1.12

Ny

Artikel 1.13

Ny

▼B
Artikel 1.14 och.15

Upphävd

Artikel 2.1.a

Artikel 1.1

Artikel 2.1.b

Artikel 1.2

Artikel 2.2

Artikel 2.1

Anpassad

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Ändrad

Artikel 3.1

Artikel 2.2.a.iii

Anpassad

Artikel 3.2

Artikel 2.5.b

Anpassad

Artikel 3.3

Artikel 2.2.a.ii

Anpassad

(1) ”Anpassad” innebär att ordalydelsen har ändrats utan att räckvidden av bestämmelsen i
det upphävda direktivet ändrats. Om räckvidden av bestämmelser i det upphävda direktivet har ändrats, markeras detta med ordet ”ändrad”.
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▼B
Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

Artikel 3.4

Artikel 2.5.a

Anpassad

Artikel 4.1

Artikel 2.2.a.i

Anpassad

Artikel 4.2

Artikel 6.2

Anpassad

Artikel 4.3

Artikel 2.5.a

Anpassad

Artikel 5.1

Artikel 2.2.c

Ändrad

Artikel 5.2

Artikel 2.4

Ändrad

Artikel 6
Artikel 7

Artikel 8

Ny
Artikel 2.2.b
Artikel 2.2.d

Upphävd

Artikel 2.6

Ändrad

Artikel 9

Ny

Artikel 10

Artikel 4.2

Artikel 11.1, första stycket

Artikel 33.2

Artikel 11.1, andra stycket

Artikel 33.3

Ändrad

Artikel 11.2

Artikel 33.1

Ändrad

Artikel 12

Artikel 42.a

Artikel 13.1

Artikel 4.3

Artikel 13.2

Artikel 4.4

Artikel 14

Artikel 5

Artikel 15

Ändrad

Ändrad

Ny

Artikel 16

Artikel 14.1

Ändrad

Artikel 17.1

Artikel 14.2 och 6

Ändrad

Artikel 17.2

Artikel 14.13

Anpassad

Artikel 17.3

Artikel 14.9

Ändrad

Artikel 17.4

Artikel 14.11

Anpassad

Artikel 17.5

Artikel 14.12

Anpassad

Artikel 17.6.a, första stycket

Artikel 14.10, tredje meningen

Ändrad

Artikel 17.6.a, andra stycket

Artikel 14.10, andra stycket,
andra meningen

Anpassad

Artikel 17.6.a, tredje stycket

Artikel 14.10, andra stycket,
tredje meningen

Ändrad

Artikel 17.6.b, första stycket

Artikel 14.10, andra stycket,
första meningen

Ändrad

Artikel 17.6.b, andra stycket

Artikel 14.10, andra stycket,
andra meningen

Anpassad

Artikel 17.6.b, tredje stycket

Ny

Artikel 17.7

Artikel 14.7

Artikel 17.8

Artikel 14.8

Artikel 17.9

Artikel 14.4

Ändrad

Ändrad
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▼B
Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

Artikel 17.10

Artikel 14.3

Artikel 17.11

Artikel 14.5

Artikel 18

Ändrad

Ny

Artikel 19

Artikel 7

Artikel 20

Artikel 6.1 och 3

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22.a

Artikel 12, 1

Artikel 22.b

Artikel 12, 2

Artikel 22.c

Artikel 12, 3

Artikel 23.1

Artikel 1.3

Artikel 23.2

Artikel 13.1, första stycket, leden a och b

Ändrad

Artikel 23.3, första stycket, punkt
a

Artikel 13.1, första stycket in
fine

Ändrad

Anpassad

Ändrad

Artikel 23, första stycket, punkterna b och c

Ny

Artikel 23.3, andra stycket

Ny

Artikel 23.3, tredje stycket

Artikel 13.1, andra stycket

Ändrad

Artikel 23.4.a

Artikel 13.1, första stycket,
punkt b

Ändrad

Artikel 23.4.b

Ny

Artikel 23.4 in fine

Ny

Artikel 23.5

Artikel 13.2

Artikel 24.a

Artikel 1.4.c.i

Artikel 24.b

Artikel 1.4.c.iii

Artikel 24.c

Artikel 1.4,c.iv

Artikel 24.d

Artikel 1 4.c.v

Artikel 24.e

Artikel 1.4.c,vi

Ändrad

Ändrad

Artikel 1.4.c.ii och bilaga XVI
A, fotnot 2

Upphävd

Artikel 25

Artikel 11

Ändrad

Artikel 26.a

Artikel 9.1,a

Anpassad

Artikel 26.b

Artikel 9.1,b

Anpassad

Artikel 9.2

Upphävd

Artikel 3.1

Upphävd

Artikel 3.2

Ändrad

Artikel 3.3 – 5

Upphävd

Artikel 27

Artikel 28

Ny

Artikel 29

Ny
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▼B
Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

Artikel 30

Ny
Artikel 8

Upphävd

Artikel 31

Artikel 15

Anpassad

Artikel 32

Artikel 16

Artikel 33

Artikel 17

Artikel 34

Artikel 18 och artikel 34.4

Ändrad

Artikel 35

Artikel 19

Anpassad

Artikel 36 första stycket

Artikel 34.3

Ändrad

Artikel 36.2
Artikel 37

Ny
Artikel 27

Artikel 38

Ändrad
Ny

Artikel 39.1

Artikel 29.1

Artikel 39.2

Artikel 29.2

Artikel 40.1

Artikel 4.1

Artikel 40.2 och 3

Artikel 20.1 och 2

Artikel 41.1, första stycket

Artikel 22.1

Artikel 41.1, andra – sjätte stycket

Ändrad

Ändrad
Ny

Artikel 41.2

Artikel 22.4

Artikel 41.3

Artikel 30.9

Artikel 42.1

Artikel 21.1

Artikel 42.2

Anpassad

Ny

Artikel 42.2.a och b

Artikel 21.2, a och b

Anpassad

Artikel 42.2.c, första meningen

Artikel 22.3, första meningen

Artikel 42.2.c, andra meningen

Artikel 22.3, andra meningen

Artikel 43.1

Artikel 24.1

Ändrad

Artikel 43.2

Artikel 24.2

Anpassad

Artikel 43.3

Artikel 24.3, första till tredje
meningarna

Anpassad

Artikel 43.4

Artikel 24.3, fjärde meningen

Anpassad

Artikel 43.5

Artikel 24.4

Anpassad

Artikel 44.1

Ny

Artikel 44.2

Ny

Artikel 44.3, första stycket

Ny

Artikel 44.3, andra stycket, första
meningen

Artikel 25.3, första meningen

Ändrad

Artikel 44.3, andra stycket, andra
meningen

Artikel 25.3, andra meningen

Anpassad

Artikel 44.4, första stycket

Artikel 25.2

Ändrad
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▼B
Detta direktiv

Direktiv 93/38/EEG

Artikel 44.4, andra stycket

Artikel 25.4

Artikel 44.5

Artikel 25.5

Artikel 44.6

Artikel 25.1

Ändrad

Artikel 44.7

Ny

Artikel 44.8

Ny
Artikel 25.3, tredje meningen

Artikel 45.1

Upphävd
Ny

Artikel 45.2

Artikel 26.1, första stycket,
första meningen

Artikel 45.3

Artikel 26.2

Anpassad

Artikel 45.4

Artikel 26.1, andra och tredje
meningarna

Anpassad

Artikel 45.5 – 8
Artikel 45.9

Ny
Artikel 28.3

Artikel 45.10

Ändrad
Ny

Artikel 46.1

Artikel 28.1

Ändrad

Artikel 46.2

Artikel 28.2

Ändrad

Artikel 47.1, första meningen

Artikel 28.4, första meningen

Artikel 47.1, andra meningen, första strecksatsen
Artikel 47.1, andra meningen,
andra strecksatsen

Ny
Artikel 28.4, andra meningen

Artikel 47.2

Ändrad
Ny

Artikel 47.3

Artikel 28.2

Ändrad

Artikel 47.4, a – d

Artikel 28.4, a – d och f

Anpassad

Artikel 28.4.f

Upphävd

Artikel 28.4.e

Ändrad

Artikel 47.4.e
Artikel 47.4.f)
Artikel 47.5, a – h

Ny
Artikel 21.2.c

Artikel 47.3, i
Artikel 48.1

Ny
Artikel 28.6 första och andra
meningarna
och
första strecksatsen

Artikel 48.2
Artikel 48.3

Anpassad

Ändrad

Ny
Artikel 28.6, andra och fjärde
strecksatserna

Ändrad

Artikel 48.4

Ny

Artikel 48.5

Ny

Artikel 48.6

Artikel 28.5

Ändrad

Artikel 49.1

Artikel 41.3

Ändrad
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Artikel 49.2, första stycket

Artikel 41.4, första stycket

Ändrad

Artikel 49.2, andra stycket

Artikel 41.2, andra stycket

Anpassad

Artikel 49.3

Artikel 30.4

Artikel 49.4

Artikel 30.6

Ändrad

Artikel 49.5

Artikel 30.8

Ändrad

Artikel 50.1

Artikel 41.1

Ändrad

Artikel 50.2

Artikel 41.2

Artikel 51

Ny

Artikel 52.1

Artikel 30.5

Ändrad

Artikel 52.2

Artikel 32

Ändrad

Artikel 52.3

Ny

Artikel 53.1

Artikel 30.1

Artikel 53.2

Artikel 30.2

Ändrad

Artikel 53.3

Ny

Artikel 53.4

Ny

Artikel 53.5

Ny

Artikel 53.6

Artikel 30.3

Artikel 53.7

Artikel 30.7

Artikel 53.8
Artikel 53.9

Ny
Artikel 21.3
Artikel 21.5

Artikel 54.1

Upphävd
Ny

Artikel 54.2

Artikel 31.1

Artikel 54.3

Artikel 31.3

Anpassad

Artikel 54.4, första stycket

Artikel 31.2

Anpassad

Artikel 54.4, andra stycket

Ny

Artikel 54.5

Ny

Artikel 54.6
Artikel 55.1

Artikel 34.1

Artikel 55.2

Artikel 34.2

Ändrad

Artikel 35.1 och 2

Upphävd

Artikel 56

Ny

Artikel 57.1 och 2

Artikel 34.5, första och andra
styckena

Ändrad

Artikel 57.3

Artikel 34.5, tredje stycke

Ändrad

Artikel 58.1 och 2

Artikel 36.1 och 2

Artikel 58.3

Artikel 36.3 och 4

Anpassad
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Artikel 58.4 och 5

Artikel 36.5 och 6

Artikel 59.1, 2, 3, 5 och 6

Artikel 37

Artikel 59.4

Anpassad
Ny

Artikel 60.1

Artikel 23.3

Artikel 60.2

Artikel 23.4

Artikel 61.1 och 2

Artikel 23.1 och 2

Ändrad

Artikel 62.1

Artikel 6.1, Artikel 12

Ändrad

Artikel 62.2

Ny

Artikel 63.1, första stycket

Artikel 21.4

Ändrad

Artikel 63.1, andra stycket

Artikel 24.1 och 2, andra meningen

Anpassad

Artikel 63.2

Artikel 25

Ändrad

Artikel 64

Ny

Artikel 65.1

Artikel 4.1

Artikel 65.2

Artikel 23.5

Artikel 65.3

Artikel 23.6, första stycket

Artikel 66

Artikel 23.6, andra stycket

Ändrad

Artikel 67

Artikel 42

Ändrad

Artikel 39

Upphävd

Artikel 40.5

Ändrad

Artikel 68.1

Anpassad

Artikel 68.2

Ny

Artikel 68.3

Ny

Artikel 69.1, första stycket

Artikel 14.15, första meningen

Ändrad

Artikel 69.1, andra stycket

Artikel 14.15, andra meningen

Ändrad

Artikel 69.2, första stycket

Ny

Artikel 69.2, andra stycket

Artikel 14.14, första och andra
meningarna

Ändrad

Artikel 69.3

Artikel 14.14, tredje meningen
och 15, tredje meningen

Anpassad

Artikel 70.1, punkt a

Artikel 40.1

Ändrad

Artikel 70.1, punkt b

Artikel 40.2

Anpassad

Artikel 70.1, punkt c

Artikel 40.3

Ändrad

Artikel 70.1, punkt d

Artikel 40.3

Ändrad

Artikel 70.1, punkt e

Ny

Artikel 70.1, punkterna f, g och h

Ny

Artikel 70.1, punkt i

Artikel 40.2 och 42.2

Anpassad

Artikel 70.1, punkt j

Artikel 14.16

Anpassad

Artikel 40.4

Upphävd
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Artikel 43 och artikel 44
Artikel 72

Upphävd
Ny

Bilaga I

Bilaga III

Anpassad

Bilaga II

Bilaga II

Anpassad

Bilaga III

Bilaga I

Anpassad

Bilaga IV

Bilaga VI

Anpassad

Bilaga V

Bilaga VII

Anpassad

Bilaga VI

Ny

Bilaga VII

Bilaga IV

Anpassad

Bilaga VIII

Bilaga V

Anpassad

Bilaga IX

Bilaga IX

Anpassad

Bilaga X

Bilaga VIII

Anpassad

Bilaga XI

Ny

Bilaga XII

Bilaga XI

Anpassad

Bilaga XIII, A till C

Bilaga XII

Ändrad

Bilaga XIII, D

Ny

Bilaga XIV

Bilaga XIII

Ändrad

Bilaga XV, A

Bilaga XIV

Ändrad

Bilaga XV, B

Ny

Bilaga XVI

Bilaga XV

Ändrad

Bilaga XVII A

Bilaga XVI A

Ändrad

Bilaga XVII B

Bilaga XVI B

Anpassad

Bilagorna XVIII och XIX

Bilagorna XVII och XVIII

Ändrad

Bilaga XX, punkt 1, a

Ny

Bilaga XX, punkt 1.b

Artikel 25.2

Ändrad

Bilaga XX, punkt 1.c

Ny

Bilaga XX, punkterna 2 och 3

Ny

Bilaga XXI, punkt 1

Artikel 1.8

Ändrad

Bilaga XXI, punkt 2, första meningen

Artikel 1.9

Anpassad

Bilaga
XXI,
första strecksatsen
Bilaga XXI,
strecksatsen

punkt

punkt

Bilaga
XXI,
tredje strecksatsen

2,

punkt

2,
andra

Ny
Artikel 1.10

2,

Ändrad
Ny

Bilaga XXI, punkt 3

Artikel 1.12

Bilaga XXI, punkt 4

Artikel 1.11
Artikel 1.13

Ändrad

Upphävd
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Ny

Bilaga XXIII
Bilaga XXIV

Ny

Bilaga XXV

Ny

Bilaga XXVI

Ny

