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8. Lopetettuaan sähköisen huutokaupan hankintaviranomaiset tekevät hankintasopimuksen

53 artiklan mukaisesti sähköisen huutokaupan tulosten perusteella.

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää sähköistä huutokauppaa väärin eikä siten, että sillä estetään,

rajoitetaan tai vääristetään kilpailua tai muutetaan hankintasopimuksen kohdetta siitä, jollaisena se on

kilpailutettu julkaistussa hankintailmoituksessa ja määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

55 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

1. Jos tiettyä hankintasopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen nähden

poikkeuksellisen alhaisilta, hankintaviranomaisen on, ennen kuin se voi hylätä tarjoukset, pyydettävä

kirjallisesti tiedot olennaisiksi katsomistaan tarjouksen pääkohdista.

Tällaiset tiedot voivat koskea erityisesti:

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden valmistusmenetelmän tai palvelun suorittamisen taloudellisia

näkökohtia;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai poikkeuksellisen edullisia, tarjoajan käytettävissä olevia urakan

toteuttamisen, tuotteiden toimittamisen tai palvelun suorittamisen ehtoja;

c) tarjoajan ehdottaman rakennusurakan, tuotteiden tai palvelujen omintakeisuutta;
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d) siellä voimassa olevien työsuojelua ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien velvoitteiden

noudattamista, missä suorituksen on määrä tapahtua;

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa valtiontukea.

2. Hankintaviranomainen tarkistaa tarjoajaa kuullen tarjouksen pääkohdat ottamalla huomioon

toimitetun näytön.

3. Jos hankintaviranomainen toteaa, että tarjous on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan saaman

valtiontuen takia, kyseinen tarjous voidaan hylätä pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen

jälkeen, ja jos tämä ei pysty hankintaviranomaisen vahvistamassa riittävässä ajassa näyttämään

toteen, että kyseessä oleva tuki on myönnetty laillisesti. Jos hankintaviranomainen hylkää

tarjouksen näissä olosuhteissa, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

III OSASTO

Julkisten käyttöoikeusurakoiden alaa koskevat säännöt

I LUKU

Julkisia käyttöoikeusurakoita koskeviin sopimuksiin sovellettavat säännöt

56 artikla

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan kaikkiin hankintaviranomaisten tekemiin julkisia käyttöoikeusurakoita

koskeviin sopimuksiin, joiden arvo on vähintään 6 242 000 euroa.
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Arvo määritellään 9 artiklassa vahvistettujen, julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin

sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

57 artikla

Soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen

Tämän osaston säännöksiä ei sovelleta julkisiin käyttöoikeusurakoihin:

a) jotka annetaan tämän direktiivin 13, 14 ja 15 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa julkisia

rakennusurakoita koskevia sopimuksia varten;

b) jotka yhtä tai useampaa direktiivin 2003/�/EY 3�7 artiklassa tarkoitettua toimintaa

harjoittava hankintaviranomainen antaa, silloin kun kyseiset käyttöoikeussopimukset annetaan

tämän toiminnan harjoittamiseksi.

Tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin edelleen yhtä tai useampaa direktiivin 2003/�/EY

6 artiklassa tarkoitettua toimintaa harjoittavien hankintaviranomaisten tätä toimintaa varten

tekemiin julkisiin hankintasopimuksiin niin kauan, kun asianomainen jäsenvaltio käyttää

hyödykseen mainitun direktiivin 71 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua mahdollisuutta

poiketa sen soveltamisesta.

58 artikla

Julkisista käyttöoikeusurakoista tehtäviä sopimuksia koskevan ilmoituksen julkaiseminen

1. Hankintaviranomaisten, jotka haluavat tehdä sopimuksen julkisesta käyttöoikeusurakasta, on

tehtävä aikeensa tiettäväksi ilmoituksella.

2. Julkisesta käyttöoikeusurakasta tehtävää sopimusta koskevan ilmoituksen on sisällettävä

liitteessä VII C mainitut tiedot ja tarvittaessa kaikki muut hankintaviranomaisen tarpeellisiksi

katsomat tiedot komission 77 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksymien

vakiolomakkeiden mukaisesti.
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3. Ilmoitus on julkaistava 36 artiklan 2�8 kohdan mukaisesti.

4 Ilmoitusten julkaisemista koskevaa 37 artiklaa sovelletaan myös julkisia käyttöoikeusurakoita

koskeviin sopimuksiin.

59 artikla

Määräajat

Kun hankintaviranomaiset haluavat tehdä julkista käyttöoikeusurakkaa koskevan sopimuksen,

määräaika sitä koskevien ehdokkuushakemusten esittämiselle on vähintään 52 päivää ilmoituksen

lähettämispäivästä lukien, paitsi 38 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Tältä osin sovelletaan 38 artiklan 7 kohtaa.

60 artikla

Alihankinta

Hankintaviranomainen voi:
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a) edellyttää, että julkisen käyttöoikeusurakan saaja tekee kolmansien kanssa sopimuksia, joiden

arvo on vähintään 30 prosenttia kyseisen urakan kohteena olevien töiden kokonaisarvosta, ja

antaa samalla ehdokkaille mahdollisuuden lisätä mainittua prosenttiosuutta; tämä

vähimmäisprosentti on mainittava käyttöoikeusurakkaa koskevassa sopimuksessa; tai

b) pyytää käyttöoikeusurakan ehdokkaita itse mainitsemaan tarjouksissaan niiden urakoiden

mahdollisen prosenttiosuuden kokonaisarvosta, jotka ne aikovat luovuttaa kolmansille.

61 artikla

Lisäurakkasopimusten tekeminen käyttöoikeusurakan saajien kanssa

Tätä direktiiviä ei sovelleta lisäurakoihin, jotka eivät sisälly alkuperäiseen hankkeeseen tai

alkuperäiseen sopimukseen ja jotka ovat ennalta arvaamattomista syistä tulleet välttämättömiksi

urakan toteuttamiseksi sellaisena kuin se on kuvattu, ja jotka hankintaviranomainen tekee

käyttöoikeusurakan saajan kanssa edellyttäen että sopimus lisäurakasta tehdään työn suorittavan

alkuperäisen taloudellisen toimijan kanssa:

� jos tällaista lisäurakkaa ei voida erottaa teknisesti tai taloudellisesti alkuperäisestä

sopimuksesta aiheuttamatta hankintaviranomaisille huomattavaa haittaa, tai

� jos lisäurakka, vaikka se voitaisiin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, on

ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi.

Lisäurakoista tehtyjen sopimusten yhteenlaskettu arvo saa kuitenkin olla enintään 50 prosenttia

sopimuksen kohteena olevan alkuperäisen urakkasopimuksen arvosta.
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II LUKU

Hankintaviranomaisina toimivien käyttöoikeusurakan saajien

tekemiin sopimuksiin sovellettavat säännöt

62 artikla

Sovellettavat säännöt

Kun käyttöoikeusurakan saaja itse on 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu hankintaviranomainen, sen

on noudatettava kolmansien toteuttamien rakennustöiden osalta julkisia rakennusurakoita koskevien

hankintasopimusten tekemiseen liittyviä tämän direktiivin säännöksiä.

III LUKU

Muiden kuin hankintaviranomaisina toimivien käyttöoikeusurakan saajien

tekemiin sopimuksiin sovellettavat säännöt

63 artikla

Julkaisemista koskevat säännöt: kynnysarvo ja poikkeukset

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että julkisen

käyttöoikeusurakan saajat, jotka eivät ole hankintaviranomaisia, soveltavat 64 artiklassa

määriteltyjä julkaisemista koskevia sääntöjä tehdessään vähintään 6 242 000 euron arvoisia

rakennusurakoita koskevia sopimuksia kolmansien kanssa.

Julkaisemista ei kuitenkaan vaadita, jos urakka täyttää 31 artiklassa luetellut edellytykset.

Sopimusten arvo lasketaan 9 artiklassa määriteltyjen, julkisia rakennusurakoita koskeviin

sopimuksiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
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2. Kolmansina ei pidetä yrityksiä, jotka ovat muodostaneet ryhmittymän saadakseen

käyttöoikeusurakan, eikä niihin sidossuhteessa olevia yrityksiä.

'Sidossuhteessa olevalla yrityksellä' tarkoitetaan yritystä, johon käyttöoikeusurakan saaja voi

suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa tai joka voi käyttää määräysvaltaa käyttöoikeusurakan

saajaan taikka joka yhdessä käyttöoikeusurakan saajan kanssa on toisen yrityksen määräysvallan

alainen omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella. Yrityksellä

katsotaan olevan määräysvalta toisessa yrityksessä, kun se suoraan tai välillisesti:

a) omistaa enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta; tai

b) hallitsee enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvasta äänioikeudesta; tai

c) voi nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

Käyttöoikeusurakkaa koskevaan hakemukseen on liitettävä täydellinen luettelo tällaisista

yrityksistä. Luetteloa on päivitettävä, jos yritysten väliset suhteet myöhemmin muuttuvat.

64 artikla

Ilmoituksen julkaiseminen

1. Julkisen käyttöoikeusurakan saajien, jotka eivät ole hankintaviranomaisia ja jotka haluavat

tehdä rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen kolmannen kanssa, on ilmoitettava

aikomuksestaan ilmoituksella.
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2. Ilmoituksen on sisällettävä liitteessä VII C mainitut tiedot ja tarvittaessa kaikki muut julkisen

käyttöoikeusurakan saajien tarpeellisiksi katsomat tiedot komission 77 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen hyväksymän vakiolomakkeen mukaisesti.

3. Ilmoitus on julkaistava 36 artiklan 2�8 kohdan mukaisesti.

4. Lisäksi sovelletaan ilmoitusten vapaaehtoista julkaisemista koskevaa 37 artiklaa.

65 artikla

Osallistumishakemusten ja tarjousten vastaanottamisen määräaika

Muiden kuin hankintaviranomaisina toimivien käyttöoikeusurakan saajien tekemissä

rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa käyttöoikeusurakan saajien on asetettava

osallistumishakemusten vastaanottamiselle vähintään 37 päivän pituinen määräaika

hankintailmoituksen lähettämispäivästä ja tarjousten vastaanottamiselle vähintään 40 päivän

pituinen määräaika hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Tältä osin sovelletaan 38 artiklan 5, 6 ja 7 kohtaa.

IV OSASTO

Suunnittelukilpailuihin palvelujen alalla sovellettavat säännöt

66 artikla

Yleiset säännökset

1. Suunnittelukilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen on oltava 66-74 a artiklan mukaiset, ja

ne on saatettava suunnittelukilpailuun osallistumisesta kiinnostuneiden saataville.



11029/3/02 REV 3 109
DG C II    FI

2. Suunnittelukilpailuun osallistumista ei saa rajoittaa:

a) jäsenvaltion alueeseen tai alueen osaan;

b) sillä perusteella, että sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa kilpailu järjestetään, osallistujien on

oltava joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

67 artikla

Soveltamisala

1. Tämän osaston säännöksiä sovelletaan suunnittelukilpailuihin, joita järjestävät:

a) hankintaviranomaiset, jotka ovat liitteessä IV lueteltuja keskushallinnon viranomaisia, kun

hankinnan kynnysarvo on vähintään 162 000 euroa,

b) muut kuin liitteessä IV luetellut hankintaviranomaiset, kun hankinnan kynnysarvo on

vähintään 249 000 euroa,

c) kaikki hankintaviranomaiset vähintään 249 000 euron kynnysarvosta lähtien, kun

suunnittelukilpailu koskee liitteen II A luokkaan 8 kuuluvia palveluja, luokkaan 5 kuuluvia

telepalveluja, joiden CPV-luokat vastaavat CPC-viitenumeroita 7524, 7525 ja 7526, ja/tai

liitteessä II B lueteltuja palveluja.

2. Tätä osastoa sovelletaan:

a) suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen

tekemiseen johtavan menettelyn osana;
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b) suunnittelukilpailuihin, joissa osallistujille maksetaan osallistumispalkkioita ja/tai maksuja.

Edellä a alakohdan osalta kynnysarvolla tarkoitetaan palveluhankintoja koskevan sopimuksen

arvioitua arvoa ilman arvonlisäveroa mahdolliset osallistumispalkkiot ja/tai maksut mukaan lukien.

Edellä b alakohdan osalta kynnysarvolla tarkoitetaan palkkioiden ja maksujen kokonaismäärää,

mukaan lukien myöhemmin 31 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti mahdollisesti tehtävän

palveluhankintoja koskevan sopimuksen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa, jos

hankintaviranomainen ei sulje pois kilpailuilmoituksessa tällaista sopimuksen tekoa.

68 artikla

Soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen

Tätä osastoa ei sovelleta:

a) direktiivissä 2003/�/EY tarkoitettuihin palveluja koskeviin suunnittelukilpailuihin, jotka ovat

yhtä tai useampaa mainitun direktiivin 3�7 artiklassa tarkoitettua toimintoa harjoittavan

hankintaviranomaisten järjestämiä ja jotka järjestetään kyseisen toiminnan harjoittamiseksi,

eikä mainitun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin kilpailuihin;

Tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin edelleen yhtä tai useampaa direktiivin 2003/�/EY

6 artiklassa tarkoitettua toimintaa harjoittavien hankintaviranomaisten tätä toimintaa varten

tekemiin julkisiin hankintasopimuksiin niin kauan, kun asianomainen jäsenvaltio käyttää

hyödykseen mainitun direktiivin 71 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua mahdollisuutta

poiketa sen soveltamisesta.

b) suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään tämän direktiivin 13, 14 ja 15 artiklassa

tarkoitetuissa tapauksissa julkisten palvelusopimusten osalta.
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69 artikla

Ilmoitukset

1. Hankintaviranomaisten, jotka haluavat järjestää suunnittelukilpailun, on julkaistava kilpailua

koskeva ilmoitus.

2. Hankintaviranomaisten, jotka ovat järjestäneet suunnittelukilpailun, on lähetettävä ilmoitus

kilpailun tuloksista 36 artiklan mukaisesti, ja niiden on voitava osoittaa, minä päivänä ilmoitukset

on lähetetty.

Jos suunnittelukilpailun tuloksia koskevan tiedon julkaiseminen estäisi lain soveltamista tai olisi

muuten yleisen edun vastaista taikka vaarantaisi tietyn julkisen tai yksityisen yrityksen oikeutettuja

kaupallisia etuja taikka voisi haitata palvelujen suorittajien välistä rehellistä kilpailua, tällaista tietoa

ei tarvitse julkaista.

3. Ilmoitusten julkaisemista koskevaa 37 artiklaa sovelletaan myös suunnittelukilpailuihin.

70 artikla

Kilpailuilmoitusten laatiminen ja julkaisemistapa

1. Edellä 69 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava liitteessä VII D mainitut tiedot

komission 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vahvistaman vakiolomakkeen

mukaisesti.

2. Ilmoitus on julkaistava 36 artiklan 2�8 kohdan säännösten mukaisesti.
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71 artikla

Viestintätavat

1. Kaikkien suunnittelukilpailuja koskevien ilmoitusten osalta sovelletaan 42 artiklan 1, 2 ja 4

kohtaa.

2. Tiedottamisessa, tietojenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa on varmistettava, että kaikkien

kilpailuun osallistujien toimittamien tietojen eheys ja luottamuksellisuus säilyy ja että

valintalautakunta saa tietää suunnitelmien ja hankkeiden sisällöstä vasta niiden esittämiselle

asetetun määräajan päätyttyä.

3. Suunnitelmien ja hankkeiden sähköiseen vastaanottamiseen käytettäviin laitteisiin sovelletaan

seuraavia sääntöjä:

a) suunnitelmien ja hankkeiden sähköiseen toimittamiseen tarvittavia eritelmiä, myös salausta,

koskevien tietojen on oltava asianomaisten käytettävissä. Suunnitelmien ja hankkeiden

sähköiseen vastaanottamiseen käytettävien laitteiden on lisäksi oltava liitteen X vaatimusten

mukaisia;

b) jäsenvaltiot voivat perustaa tai ylläpitää vapaaehtoisuuteen perustuvia

akkreditointijärjestelmiä, joiden tarkoituksena on parantaa kyseisiin laitteisiin liittyvien

varmennepalvelujen tasoa.

72 artikla

Kilpailevien tarjoajien valinta

Jos suunnittelukilpailun osallistujien määrä on rajoitettu, hankintaviranomaisten on vahvistettava

selvät ja syrjimättömät valintaperusteet. Kaikissa tapauksissa on suunnittelukilpailuun kutsuttava

osallistumaan riittävä määrä ehdokkaita todellisen kilpailun varmistamiseksi.
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73 artikla

Valintalautakunnan kokoonpano

Valintalautakuntaan voi kuulua vain luonnollisia henkilöitä, jotka ovat riippumattomia

suunnittelukilpailuun osallistujista. Jos suunnittelukilpailuun osallistujilta vaaditaan tiettyä

ammatillista pätevyyttä, vähintään kolmasosalla valintalautakunnan jäsenistä on oltava sama tai

vastaava pätevyys.

74 artikla

Valintalautakunnan päätökset

1. Valintalautakunnan on oltava päätöksissään tai lausunnoissaan riippumaton.

2. Sen on tarkasteltava hakijoiden esittämiä ehdotuksia nimettöminä ja yksinomaan

kilpailuilmoituksessa esitetyillä perusteilla.

3. Sen on merkittävä määrittelemänsä hankkeiden paremmuusjärjestys pöytäkirjaan, jonka sen

jäsenet allekirjoittavat ja joka on laadittu kunkin hankkeen ansioiden perusteella, ja lisättävä siihen

huomautuksensa ja mahdolliset selventämistä vaativat seikat.

4. Nimettömyyden suojaa on noudatettava siihen saakka, kun valintalautakunta on antanut

lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä.

5. Hakijoita voidaan tarvittaessa pyytää vastaamaan valintalautakunnan pöytäkirjaansa

merkitsemiin kysymyksiin hankkeisiin liittyvien näkökohtien selventämiseksi.

6. Valintalautakunnan jäsenten ja hakijoiden välisestä vuoropuhelusta on laadittava täydellinen

pöytäkirja.
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V OSASTO

Tilastoja koskevat velvollisuudet, täytäntöönpanovalta ja loppusäännökset

75 artikla

Tilastoja koskevat velvollisuudet

Tämän direktiivin soveltamisen tuottamien tulosten arvioimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava

komissiolle joka vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta erilliset 76 artiklan mukaisesti laaditut

tilastoselvitykset hankintaviranomaisten edellisenä vuonna tekemistä tavarahankintoja,

palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskevista sopimuksista.

76 artikla

Tilastoselvitysten sisältö

1. Kunkin liitteessä IV luetellun hankintaviranomaisen osalta tilastoselvityksessä on

täsmennettävä ainakin:

a) tehtyjen ja tämän direktiivin piiriin kuuluvien hankintasopimusten lukumäärä ja arvo;

b) niiden hankintasopimusten lukumäärä ja kokonaisarvo, jotka on tehty julkisia hankintoja

koskevan sopimuksen sisältämien poikkeusten nojalla.

Ensimmäisen kohdan a alakohdan tiedot ryhmitellään mahdollisuuksien mukaan seuraavasti:

a) käytetyt hankintamenettelyt;
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b) kunkin menettelyn osalta CPV-nimikkeistön luokkien avulla kuvatut liitteessä I esitetyt

rakennusurakat ja liitteessä II esitetyt tuotteet ja palvelut;

c) sen taloudellisen toimijan kansalaisuus, jonka kanssa sopimus on tehty.

Jos hankintasopimukset on tehty neuvottelumenettelyllä, ensimmäisen kohdan a alakohdassa

tarkoitetut tiedot ryhmitellään lisäksi 30 ja 31 artiklassa tarkoitettujen olosuhteiden mukaan ja niissä

täsmennetään tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo kunkin jäsenvaltion ja kolmannen maan

osalta, josta sopimuksen tehnyt urakoitsija on peräisin.

2. Kunkin muun kuin liitteessä IV mainitun hankintaviranomaisen luokan osalta

tilastoselvityksessä on täsmennettävä ainakin:

a) tehtyjen hankintasopimusten lukumäärä ja arvo 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

ryhmiteltynä;

b) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sisältämien poikkeusten nojalla tehtyjen

hankintasopimusten kokonaisarvo.

3. Tilastoselvityksessä on täsmennettävä kaikki muut julkisia hankintoja koskevan sopimuksen

mukaan vaadittavat tilastotiedot.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on määritettävä 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

menettelyn mukaisesti.
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77 artikla

Neuvoa-antava komitea

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksen 71/306/ETY 1 artiklalla perustettu julkisia

hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea1, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

78 artikla

Kynnysarvojen tarkistus

1. Komissio tarkastaa 7 artiklassa vahvistetut kynnysarvot kahden vuoden välein tämän

direktiivin voimaantulosta ja tarkistaa ne tarvittaessa 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä

noudattaen.

Näiden kynnysarvojen laskeminen perustuu euron erityisnosto-oikeuksina ilmaistuun ja 1 päivänä

tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän

24 kuukauden jakson keskimääräiseen päivänkurssiin. Tällä tavoin tarkistettu kynnysarvo

pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään tuhanteen euroon laskennan tuloksena saadusta luvusta,

jotta varmistetaan julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa määrättyjen voimassa olevien,

erityisnosto-oikeuksina ilmaistujen kynnysarvojen noudattaminen.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyn tarkistuksen yhteydessä komissio mukauttaa 77 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

                                                
1 EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä

77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977, s. 15).
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a) 8 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa, 56 artiklassa ja 63 artiklan 1 kohdan

ensimmäisessä alakohdassa säädetyt kynnysarvot julkisia rakennusurakoita koskeviin

sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi;

b) 8 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa ja 67 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt

kynnysarvot liitteessä IV tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiin julkisia

palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi;

c) 67 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt kynnysarvot muiden kuin liitteessä IV

tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiin julkisia palveluhankintoja koskeviin

sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistettujen kynnysarvojen vasta-arvoja niiden jäsenvaltioiden

kansallisina valuuttoina, jotka eivät osallistu rahaliittoon, tarkistetaan periaatteessa joka toinen

vuosi 1 päivästä tammikuuta 2004 lukien. Näiden vasta-arvojen laskeminen perustuu kyseisten

valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä

päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen euroina ilmaistavaan päivänkurssiin.

4. Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut tarkistetut kynnysarvot ja niiden 3 kohdassa

tarkoitetut vasta-arvot kansallisina valuuttoina Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä niiden

tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.
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79 artikla

Muutokset

Komissio voi 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa:

a) 78 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen laskentamenetelmien

teknisiä yksityiskohtia;

b) 35, 58, 64 ja 69 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten sekä 35 artiklan 4 kohdan neljännessä

alakohdassa sekä 75 ja 76 artiklassa tarkoitettujen tilastoselvitysten laatimista, lähettämistä,

vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

c) ilmoituksissa käytettävän CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin tehtävissä viittauksissa

noudatettavia yksityiskohtaisia sääntöjä;

d) liitteessä III tarkoitettuja julkisoikeudellisista laitoksista tai niiden ryhmistä laadittuja

luetteloja silloin, kun nämä osoittautuvat jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella tarpeellisiksi;

e) liitteessä IV tarkoitettuja keskushallinnon viranomaisista laadittuja luetteloja niiden

mukautusten mukaan, jotka ovat tarpeellisia julkisia hankintoja koskevan sopimuksen

noudattamiseksi;

f) liitteessä I olevan nimikkeistön viitenumeroita siltä osin kuin tämän direktiivin aineellinen

soveltamisala ei siitä muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa

olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin;
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g) liitteessä II olevan nimikkeistön viitenumeroita siltä osin kuin tämän direktiivin aineellinen

soveltamisala ei siitä muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa

olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin mainitussa liitteessä

lueteltujen palvelujen luokissa;

h) liitteessä VIII tarkoitettuja, tietojen toimittamista ja julkaisemista koskevia menettelytapoja

tekniseen kehitykseen liittyvistä tai hallinnollisista syistä;

i) liitteessä X olevassa a, f ja g kohdassa tarkoitettuja sähköisten vastaanottojärjestelmien

teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia.

80 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään � päivänä � kuuta � *. Niiden on ilmoitettava

tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset

tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

                                                
* 21 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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81 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 92/50/ETY, lukuun ottamatta sen 41 artiklaa, sekä direktiivit 93/36/ETY ja

93/37/ETY 80 artiklassa säädetystä päivästä alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä XI

olevia kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen ja soveltamisen määräaikoja koskevia

jäsenvaltioiden velvoitteita.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä XII olevan

vastaavuustaulukon mukaisesti.

82 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

83 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

____________
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LIITE I

LUETTELO 1 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA
TOIMINNOISTA1

NACE2 CPV-koodi

Pääluokka
F

RAKENTAMINEN

2-
numero-
taso

3-
numero-
taso

4-
numero-
taso

Kuvaus Huomautukset

45 Rakentaminen Tälle kaksinumerotasolle kuuluu:
uudisrakentaminen, entisöinti ja
tavanomainen korjaaminen

45000000

45.1 Rakennusalueen
pohjarakentaminen

45100000

45.11 Rakennusten purku
ja raivaus; maansiirto

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- rakennusten ja muiden
rakenteiden purku
- rakennusalueen raivaus
- maansiirto: rakennusalueen
maankaivuu, täyttö- ja tasaustyöt,
ojankaivu, louhintatyöt,
räjäytystyöt jne.
- maanperän rakentaminen
kaivostoimintaa varten:
irtomaan poisto ja muut kaivosten
ja kaivosalueiden perustyöt ja
esirakentaminen
Tälle nelinumerotasolle kuuluu
myös:
- rakennusalueen salaojitustyöt
- maa- tai metsätalousmaan ojitus

45110000

                                                
1 Jos CPV:n ja NACE:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan NACE-nimikkeistöä.
2 Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 päivänä lokakuuta 1990 annettu

neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90 (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), asetus sellaisena kuin
se on muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 761/93 (EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1).



11029/3/02 REV 3 2
LIITE I DG C II    FI

45.12 Koeporaus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- koeporaus, koekairaus ja
näytteenotto rakennus-,
geofysikaalisiin, geologisiin tai
vastaaviin tarkoituksiin
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- öljy- tai kaasulähteiden poraus,
vrt. 11.20
- vesikaivon poraus, vrt. 45.25
- kuilun syvennys, vrt. 45.25
- öljy- ja kaasukenttien tutkimus,
geofysikaalinen, geologinen ja
seisminen tutkimus, vrt. 74.20

45120000

45.2 Rakennusten tai
niiden osien
rakentaminen;

45200000

45.21 Rakennustyöt Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Kaikenlaisten rakennusten
rakentaminen
Maa- ja vesirakennustyöt:
- siltojen, myös eritasoteiden,
tunneleiden, metrotunneleiden
rakentaminen
- putkijohtojen, tietoliikenne-
kaapelien ja voimalinjojen
kaukoverkostojen rakentaminen
- putkijohtojen,
tietoliikennekaapelien ja voima-
linjojen kunnallisverkostojen
rakentaminen; siihen liittyvät
asennustyöt
- tehdasvalmisteisten rakennusten
kokoaminen ja pystyttäminen
rakennuspaikalla
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- öljyn ja kaasun tuotantoon
liittyvät palvelut, vrt. 11.20
- itsevalmistetuista, muista kuin
betonisista osista koostuvien
kokonaisten valmiiden rakenteiden
pystyttäminen, vrt. 20, 26, 28
urheilukenttien, uima-altaiden,
urheilusalien, tenniskenttien,
golfratojen ja muiden
urheilualueiden rakentaminen
lukuun ottamatta rakennusten
pystyttämistä, vrt. 45.23
- rakennusasennus, vrt. 45.3
- rakennusten viimeistely, vrt. 45.4
- arkkitehti- ja insinööripalvelut,
vrt. 74.20
- rakentamisen projektinhallinta,
vrt. 74.20

45210000
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45.22 Katto-rakenteiden
pystyttäminen ja
kattaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- kattorakenteiden asennustyöt
- katteiden asennustyöt
- vesitiivistystyöt

45220000

45.23 Teiden, katujen,
lentokenttien ja
urheilualueiden
rakentaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- teiden, katujen, muiden ajoneuvoille ja
jalankulkijoille tarkoitettujen
liikenneväylien rakentaminen
- rautateiden rakentaminen
- kiitoratojen rakentaminen
- urheilukenttien, uima-altaiden,
urheilusalien, tenniskenttien, golfratojen
ja muiden urheilualueiden rakentaminen
lukuun ottamatta rakennusten
pystyttämistä
- ajoratamerkintöjen maalaustyöt teillä
ja paikoitusalueilla
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- alustavat maansiirtotyöt, vrt. 45.11

45230000

45.24 Vesi-rakentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavat rakennustyöt:
- vesiväylien, satamien ja jokien,
huvivenesatamien, sulkujen jne.
rakentaminen
- patojen ja aallonmurtajien
rakentaminen
Ruoppaustyöt
Vedenalaiset rakennustyöt

45240000

45.25 Muu rakentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Erilaisille rakenteille yhteiseen
piirteeseen erikoistunut rakentaminen,
joka edellyttää erityistaitoja tai -laitteita:
- perustuksien rakentaminen, mukaan
lukien paalutustyöt
- kaivojen poraus ja rakentaminen,
kuilun syvennys
- muiden kuin itsevalmistettujen
teräsrunkorakenteiden pystyttäminen
- teräksen taivuttaminen
- muuraustyöt ja katukiveyksen
laskeminen
- rakennustelineiden ja työtasojen
asentaminen ja purku, mukaan lukien
telineiden ja tasojen vuokraus
- savupiippujen ja teollisuusuunien
pystytys
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- rakennustelineiden vuokraus ilman
asennusta ja purkamista, vrt. 71.32

45250000
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45.3 Rakennusasennus 45300000
45.31 Sähköjohtojen ja

-laitteiden asennus
Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavien laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen:
- sähköjohdot ja -laitteet
- tietoliikennejärjestelmät
- sähkölämmitysjärjestelmät
- taloantennit
- palohälyttimet
- varashälyttimet
- hissit ja liukuportaat
- ukkosenjohdattimet jne.

45310000

45.32 Eristystyöt Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Lämpö-, ääni- tai
tärinäeristeiden
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
- vesitiivistystyöt, vrt. 45.22

45320000

45.33 Putkityöt Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavien laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen:
- vesi- ja viemärilaitteet ja
-kalusteet
- kaasulaitteet
- lämmitys-, tuuletus-,
jäähdytys- tai ilmastointilaitteet
ja -putket
- palosammutusjärjestelmät
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
- sähkölämmitysjärjestelmien
asennus, vrt. 45.31

45330000

45.34 Muu asentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- valaistus- ja
merkinantolaitteistojen asennus
teille, rautateille, lentokentille ja
satamiin
- muualla luokittelemattomien
laitteiden ja laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen

45340000
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45.4 Rakennusten
viimeistely

45400000

45.41 Rappaus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- rakennusten tai muiden rakenteiden
sisä- tai ulkopintojen rappaustyöt
laastilla tai stukilla sekä vastaavilla
rappausaineilla

45410000

45.42 Rakennus-
puusepän
asennustyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- muiden kuin itsevalmistettujen,
puusta tai muista aineista
valmistettujen ovien, ikkunoiden,
oven- ja ikkunankarmien,
sovitettujen keittiöiden, portaikkojen,
myymäläkalusteiden asennus
- sisätilojen viimeistelytyöt kuten
sisäkattojen päällystys, seinien
panelointi, siirrettävien väliseinien
asennus jne.
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- parketin ja muiden puisten
lattiapäällysteiden asennus, vrt. 45.43

45420000

45.43 Lattianpäällystys
ja seinien verhoilu

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Rakennusten tai muiden rakenteiden
päällystäminen tai laatoittaminen
- keraamisilla, betonisilla tai kivisillä
seinä- tai lattiatiilillä tai -kivillä
- parketilla tai muulla puisella
lattiapäällysteellä
- kokolattiamatoilla tai linoleumilla,
myös kumisella tai muovisella
lattiapäällysteellä
- mosaiikkisilla, marmorisilla,
graniittisilla tai liuskekivisillä seinä-
tai lattiapäällysteillä
- tapetilla

45430000

45.44 Maalaus ja lasitus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- rakennusten sisä- ja ulkomaalaus
- muiden rakenteiden ulkomaalaus
- lasien, peilien jne. asennus
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- ikkunoiden asennus, vrt. 45.42

45440000
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45.45 Muu rakennusten
viimeistely

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
- yksityisten uima-altaiden
rakentaminen
- rakennusten ulkopintojen
puhdistaminen höyryllä,
hiekkapuhaltamalla ja vastaavalla
tavalla
- muut muualla luokittelemattomat
rakennusten viimeistelytyöt
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- rakennusten ja muiden
rakenteiden siivous, vrt. 74.70

45450000

45.5 Rakennus- tai
purkulaitteiden
vuokraus
käyttäjineen

45500000

45.50 Rakennus- tai
purkulaitteiden
vuokraus
käyttäjineen

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
- rakennus- tai purkukoneiden ja
-laitteiden vuokraus ilman
käyttäjää, vrt. 71.32

__________________
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LIITE II

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN d ALAKOHDASSA TARKOITETUT PALVELUT

LIITE II A 1

Ryhmät Palvelujen kuvaus CPC-viitenumero2
CPV-viitenumero

1 Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633,
886

50100000 � 50982000
(paitsi 50310000�50324200 ja 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2 Maakuljetuspalvelut3, myös
panssariautopalvelut ja
kuriiripalvelut, paitsi
postinkuljetus

712 (paitsi 71235),
7512, 87304

60112000-6 � 60129300-1
(paitsi 60121000 � 60121600, 60122200-1,
60122230-0) ja
64120000-3 � 64121200-2

3 Ilmaliikenteen henkilö- ja
tavarankuljetuspalvelut, paitsi
postinkuljetus

73 (paitsi 7321) 62100000-3 � 62300000-5
(paitsi 62121000-6, 62221000-7)

4 Maaliikenteen4 ja
ilmaliikenteen postinkuljetus

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5 Teleliikennepalvelut 752 64200000-8 � 64228200-2,
72318000-7 ja
72530000-9 � 72532000-3

                                                
1 Jos CPV:n ja CPC:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan CPC-nimikkeistöä.
2 CPC-nimikkeistöä (väliaikainen) käytetty direktiivin 92/50/ETY soveltamisalan määrittelyyn.
3 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut.
4 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut.
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6 Rahoituspalvelut:

a) vakuutuspalvelut:

b) pankki- ja
sijoituspalvelut1

ex 81, 812, 814 66100000-1 � 66430000-3 ja
67110000-1 � 67262000-11

7 Tietojenkäsittelypalvelut ja
niihin liittyvät palvelut

84 50300000-8 � 50324200-4,
72100000-6 � 72591000-4
(paitsi 72318000-7 ja 72530000-9 �
72532000-3)

8 Tutkimus- ja
kehittämispalvelut2

85 73000000-2 � 73300000-5
(paitsi 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9 Laskentatoimen palvelut,
tilintarkastus- ja
kirjanpitopalvelut

862 74121000 � 74121250-0

10 Markkinatutkimus- ja
otantatutkimuspalvelut

864 74130000-9 � 74133000-0 ja
74423100-1, 74423110-4

11 Liikkeenjohdon
konsulttipalvelut3 ja niihin
liittyvät palvelut

865, 866 73200000-4 � 73220000-0,
74140000-2 � 74150000-5
(paitsi 74142200-8) ja
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

12 Arkkitehtipalvelut; tekniset
suunnittelupalvelut ja tekniset
kokonaispalvelut;
kaupunkisuunnittelu- ja
maisemasuunnittelu-palvelut;
edellisiin liittyvät tieteelliset ja
tekniset konsulttipalvelut;
tekniset testaus- ja
analysointipalvelut

867 74200000-1 � 74276400-8 ja
74310000-5 � 74323100-0 ja 74874000-6

                                                
1 Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, myyntiin, ostoon tai

siirtoon liittyvät rahoituspalvelut sekä keskuspankkipalvelut.
Ei sovelleta myöskään maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden
hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia
koskeviin palveluihin; tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn
osto- tai vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin
rahoituspalveluihin.

2 Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalvelut kuin ne, joiden hyöty koituu yksinomaan
hankintaviranomaisen käytettäväksi tämän omassa toiminnassa ja joiden osalta
hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

3 Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut.
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13 Mainospalvelut 871 74400000-3 � 74422000-3
(paitsi 74420000-9 ja 74421000-6)

14 Rakennusten
puhtaanapitopalvelut ja
isännöinti- ja
kiinteistönhoitopalvelut

874, 82201�82206 70300000-4 � 70340000-6 ja
74710000-9 � 74760000-4

15 Palkkio- tai
sopimusperustaiset julkaisu- ja
painamispalvelut

88442 78000000-7 � 78400000-1

16 Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut:
puhtaanapito ja vastaavat
palvelut

94 90100000-8 � 90320000-6 ja
50190000-3, 50229000-6
50243000-0

LIITE II B

Ryhmät Palvelujen kuvaus CPC-viitenumero CPV-viitenumero
17 Hotelli- ja ravintolapalvelut 64 55000000-0 � 55524000-9 ja

93400000-2 � 93411000-2

18 Rautatiekuljetuspalvelut 711 60111000-9 ja
60121000-2 � 60121600-8

19 Vesikuljetuspalvelut 72 61000000-5 � 61530000-9 ja
63370000-3 � 63372000-7

20 Tuki- ja avustavat
kuljetuspalvelut

74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,
63000000-9 � 63600000-5
(paitsi 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7) ja
74322000-2, 93610000-7

21 Oikeudelliset palvelut 861 74110000-3 � 74114000-1
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22 Työnvälitys- ja
henkilöstönhankinta-palvelut1

872 74500000-4 � 74540000-6
(paitsi 74511000-4) ja
95000000-2 � 95140000-5

23 Tutkinta- ja
turvallisuuspalvelut paitsi
panssariautopalvelut

873 (paitsi 87304) 74600000-5 � 74620000-1

24 Koulutuspalvelut ja
ammatilliset koulutuspalvelut

92 80100000-5 � 80430000-7

25 Terveydenhoito- ja
sosiaalipalvelut

93 74511000-4 ja
85000000-9 � 85323000
(paitsi 85321000-5 � 85322000-2)

26 Virkistys-, kulttuuri- ja
urheilupalvelut

96 74875000-3 � 74875200-5 ja
92000000-1 � 92622000-7
(paitsi 92230000-2)

27 Muut palvelut 2

________________

                                                
1 Paitsi työsopimukset.
2 Paitsi radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa

koskevat sopimukset sekä radiolähetysaikaa koskevat sopimukset.
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LIITE III

LUETTELO 1 ARTIKLAN 9 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA

JULKISOIDEUDELLISISTA LAITOKSISTA JA NIIDEN RYHMISTÄ

I - BELGIASSA

Laitokset

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile � Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire � Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire � Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces � Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

Astrid

B

- Banque nationale de Belgique � Nationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert Ier � Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté � Net�Brussel � Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge � Belgisch Interventie � en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du Plan � Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage � Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
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- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité � Hulpkas voor Ziekte � en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins � Hulp � en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges � Kas der geneeskundige
Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamités � Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les
Entreprises de Batellerie � Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der
Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les
Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères,
Entrepôts et Stations (tavallisesti nimellä "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des
Régions maritimes") � Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd
door Ladings � en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en
Stations (tavallisesti nimellä « Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten »)

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire � Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale � Centrum voor Informatica voor het Brusselse
Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme � Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz � Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'Energie � Nationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'Economie � Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du Travail � Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la Justice � Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises � Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
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- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belge � Belgische technische Coöperatie

D

- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culurele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement - Zilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgente � Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom � Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail � Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles � Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises � Fonds tot Vergoeding van
de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale � Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires � Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
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- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers � Nationaal Waarborgfonds inzake
Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers � Fonds voor Financiering van de Leningen aan
Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des Mousses � Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales � Brussels gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation � Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications � Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement � Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatiale � Instituut voor Ruimte - aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationaux � Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaire � Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique nationale � Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine � Instelling voor de Ontwikkeling van -
ondergrondse Vergassing-

- Institution royale de Messine � Koninklijke Gesticht van Mesen
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- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande � Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française � Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité � Rijksinstituut voor Ziekte � en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants � Rijksinstituut voor de sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives � Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail � Nationaal Onderzoeksinstituut voor
Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre � Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioéléments � Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie � Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail � Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles � Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel � Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de Belgique � Koninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur � Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid � Louis
Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique � Nationale Plantentuin van België

K

-Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale � Nationale Loterij
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M

- Mémorial national du Fort de Breendonk � Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centrale � Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'Histoire � Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique � Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique � Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense � Centrale Dienst voor sociale en
culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances � Controledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités � Controledienst voor de
Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer � Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for foreign Investors in Wallonie

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés � Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers

- Office national de l'Emploi � Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité sociale � Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales � Rijksdienst voor sociale
Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des Pensions � Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles � Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire � Nationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'Emploi � Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
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- Orchestre national de Belgique � Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles � Nationale Instelling voor radioactief Afval
en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts � Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande � Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des Bâtiments � Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale � Brusselse hoofdstedelijk
Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développement � Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées � Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico
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T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la Monnaie � De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio - en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit � en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
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- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II - TANSKASSA

Laitokset

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Ryhmät

- De Almene Boligorganisationer (kunnallisten asuntojen hallinnointielimet),

- Lokale kirkelige myndigheder (kirkon paikallishallinto),

- Andre forvaltningssubjekter (muut hallinnolliset yksiköt).

III - SAKSASSA

1. Ryhmät

Valtion, osavaltioiden (Länder) tai paikallisten viranomaisten perustamat julkisoikeudelliset yhteisöt, laitokset ja

säätiöt, jotka toimivat erityisesti seuraavilla aloilla:

1.1. Yhteisöt
� Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (tieteelliset korkean asteen oppilaitokset ja

lakisääteiset opiskelijajärjestöt),

� berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte-

und Apothekerkammern) [ammatilliset järjestöt (asianajajien/oikeusavustajien, notaarien, veroneuvojien,

tilintarkastajien, arkkitehtien, lääkärien ja apteekkarien liitot ja yhdistykset)],
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� Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,

Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [taloudelliset ryhmittymät (maatalous- ja ammattijärjestöt, kauppa-

ja teollisuuskamarit, ammatilliset käsityöläisjärjestöt, käsityöläisosuuskunnat)],

� Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [sairasvakuutukset (sairaskassat,

tapaturma- ja eläkevakuutuslaitokset)],

� kassenärztliche Vereinigungen (sairaskassalääkäreiden järjestöt),

� Genossenschaften und Verbände (osuuskunnat ja liitot).

1.2. Laitokset ja säätiöt

Muuta kuin teollista tai kaupallista, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat valtion valvonnassa olevat yksiköt, jotka

toimivat erityisesti seuraavilla aloilla:

� Rechtsfähige Bundesanstalten (oikeuskelpoiset liittovaltion virastot)

� Versorgungsanstalten und Studentenwerke (kansalliset yhteisvastuujärjestöt sekä yliopisto- ja koulujärjestöt)

� Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kulttuuri-, hyväntekeväisyys- ja avustussäätiöt).

2. Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt

Muuta kuin teollista tai kaupallista, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat valtion valvonnassa olevat yksiköt, mukaan

lukien Kommunale Versorgungsunternehmnen (julkiset kunnalliset palvelut), jotka toimivat erityisesti seuraavilla

aloilla:

� Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs-

und Tierkörperbeseitigungsantalten) [terveys (sairaalat, hoitolaitokset, lääketieteelliset tutkimuslaitokset,

tutkimuslaboratoriot ja teurastuslaitokset)],

� Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)

[kulttuuri (julkiset teatterit, orkesterit, museot, kirjastot, arkistot, eläin- ja kasvitieteelliset puutarhat)],

� Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jungenheime,

Freizeiteinrictungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte)

[sosiaalitoimi (lastentarhat, päiväkodit, lepokodit, lasten- ja nuorisokodit, vapaa-ajankeskukset,

kokoontumistilat, naistentalot, vanhainkodit, asunnottomien asuntolat)],

� Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrictungen) [urheilu (uimahallit, urheilutilat ja -laitokset)],

� Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [turvallisuus (palo- ja pelastustoimi)],

� Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrictungen, Volkshochschulen) [koulutus

(ammatilliset uudelleenkoulutuskeskukset, perus-, täydennys- ja jatkokursseja järjestävät laitokset,

kansankorkeakoulut)],

� Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und

Vereine, Wissenschaftsförderung) [tiede, tutkimus ja kehitys (suuret tutkimuskeskukset, tieteelliset seurat ja

yhdistykset, tieteen edistäminen)],

� Entsorgung (Straßenreinigng, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [puhtaanapito (katujen puhtaanapito, jäte- ja

jätevesihuolto)],

� Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtenwicklung, Wohnungsunternehmen,

Wohnraumvermittlung) [rakennus- ja asuntotoiminta (kaupunkisuunnittelu, kaupunkien kehittäminen,

asuntoyritykset, asuntovälitys)],

� Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (talous: talouden edistämisestä vastaavat yhteisöt),

� Friedhofs- und Bestattungswesen (hautausmaat ja hautauspalvelut),
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� Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,

Ausbildung) [kehitysyhteistyö (rahoitus, tekninen yhteistyö, kehitysapu, koulutus)].

IV - KREIKASSA

Ryhmät

a) Julkiset yritykset sekä julkisoikeudelliset yhteisöt

b) Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, jotka kuuluvat valtiolle tai saavat asianomaisten säännösten mukaisesti
säännöllistä tukea siten, että vähintään 50 % niiden vuosittaisesta talousarviosta rahoitetaan valtion varoista tai
valtio omistaa vähintään 51 % niiden yhtiöpääomasta.

c) Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, jotka kuuluvat julkisoikeudellisille oikeushenkilöille, eri tason paikallisille
yhteisöille, kuten Kreikan paikallisyhteisöjen keskusjärjestölle (K.E.∆.K.E), kunnallisille paikallisjärjestölle sekä
julkisoikeudellisille yrityksille ja elimille sekä b kohdassa tarkoitetuille tai näiden säännöllisesti rahoittamille
oikeushenkilöille silloin, kun tällä tavoin rahoitetaan asianomaisten säännösten tai kyseisten oikeushenkilöiden
omien sääntöjen perusteella vähintään 50 % niiden vuosittaisesta talousarviosta, tai silloin, kun edellä tarkoitetut
oikeushenkilöt omistavat vähintään 51 % kyseisten julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden yhtiöpääomasta.

V - ESPANJASSA

Ryhmät

ne "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" -lain piiriin kuuluvat julkisoikeudelliset laitokset ja elimet,

jotka eivät kuulu valtion yleishallintoon (Administración General del Estado),

ne "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" -lain piiriin kuuluvat julkisoikeudelliset laitokset ja elimet,

jotka eivät kuulu autonomisten alueiden hallintoon (Administración de las Comunidades Autónomas),

ne "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" -lain piiriin kuuluvat julkisoikeudelliset laitokset ja elimet,

jotka eivät kuulu paikallisyhteisöihin (Corporaciones Locales),

Entidades Gestoras y Servicos Comunes de la Seguridad Social (sosiaalipalvelujen hallinnolliset yksiköt ja yleiset

palvelut).

VI - RANSKASSA

Laitokset

� Collège de France

� Conservatoire national des arts et métiers

� Observatoire de Paris

� Institut national d'histoire de l'art (INHA)

� Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

� Institut national de la recherche agronomique (INRA)

� Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

� Institut de recherche pour le développement (IRD)

� Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
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� Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

� Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

� Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

� Compagnies et établissements consulaires : chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture

� Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Ryhmät
1. Kansalliset julkiset laitokset

- vesilaitokset,

- arkkitehtikoulut,

- yliopistot,

- opettajankoulutuslaitokset.
2. Alueelliset, paikalliset tai departementtitason julkishallinnolliset laitokset

- keskiasteen koulut,

- lukiot,

- julkiset sairaalat,

- julkiset kohtuuhintaisia asuntoja välittävät toimistot (OPHLM).
3. Alueviranomaisten ryhmittymät

- paikallisviranomaisten yhteenliittymät,

- departementtien ja alueiden yhteiset laitokset.

VII - IRLANNISSA

Laitokset

Enterprise Ireland [markkinoinnin, teknologian ja yritysten kehittäminen],

Forfás [yritys-, kauppa-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka ja -neuvonta],

Industrial Development Authority,

Enterprise Ireland,

FÁS [teollisuus- ja työllisyyskoulutus],

Health and Safety Authority,

Bord Fáilte Éireann [matkailun edistämiskeskus],

CERT [hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutus],

Irish Sports Council,

National Roads Authority,
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Údarás na Gaeltachta [gaelinkielisten alueiden viranomainen],

Teagasc [maatalouden tutkimus, koulutus ja kehitys],

An Bord Bia [elintarviketeollisuuden edistäminen],

An Bord Glas [puutarha-alan edistäminen],

Irish Horseracing Authority,

Bord na gCon [vinttikoirakilpailujen tukeminen ja kehittäminen],

Marine Institute,

Bord Iascaigh Mhara [kalastusalan kehittäminen],

Equality Authority,

Legal Aid Board.

Ryhmät

Regional Health Boards (alueelliset sairaalaneuvostot)

Hospitals and similar institutions of a public character (sairaalat ja muut vastaavat luonteeltaan julkiset laitokset)

Vocational Education Committees (teknisen ja ammatillisen koulutuksen komiteat)

Colleges and educational institutions of a public character (julkiset keskiasteen oppilaitokset)

Central and Regional Fisheries Boards (keskus- ja alueelliset kalastusneuvostot)

Regional Tourism Organisations (alueelliset matkailuelimet)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas]
(Kansalliset sääntely- ja valituselimet [mm. televiestinnän, energia- ja kaupunkisuunnittelun alalla)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare
Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board,
Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and
Social Research Institute, National Standards Authority etc.] (laitokset, joiden tarkoituksena on vastata
erityistoiminnoista tai julkisen sektorin tarpeista, [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector
Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National
Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards
Authority jne])

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1
(7) of this Directive. (muut julkiset elimet, jotka vastaavat tämän direktiivin 1 artiklan 7 kohdassa olevaa
julkishallinnollisen elimen määritelmää)

VIII - ITALIASSA

Laitokset

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile � ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV
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Ryhmät

− Enti portuali e aeroportuali (satama- ja lentokenttäviranomaiset)

− Consorzi per le opere idrauliche (vesilaitosten yhteenliittymät)

− Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (valtion yliopistot,

valtion yliopistojen laitokset, yliopistojen kehittämisyhteenliittymät)

− Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (julkiset sosiaaliapu- ja hyväntekeväisyyslaitokset)

− Istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (korkeammat

tiede- ja kulttuurilaitokset, tähtitieteelliset, avaruusfysikaaliset, geofysikaaliset tai vulkanologiset observatoriot)

− Enti di ricerca e sperimentazione (tutkimus- ja koelaitokset)

− Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (pakollisen sosiaaliturvan ja

sosiaaliaputoiminnan virastot)

− Consorzi di bonifica (maanraivausyhteenliittymät)

− Enti di sviluppo e di irrigazione (kehitys- ja keinokastelulaitokset)

− Consorzi per le aree industriali (teollisuusalueiden yhteenliittymät)

− Comunità montane (vuoristoalueiden kuntien ryhmittymät)

− Enti preposti a servizi di pubblico interesse (yleishyödylliset palvelujärjestöt)

− Enti pubblici proposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (julkiset viihde-, urheilu-,

matkailu- ja vapaa-ajantoimintaa harjoittavat elimet)

− Enti culturali e di promozione artistica (kulttuurin ja taiteen edistämiselimet)

IX - LUXEMBURGISSA

Ryhmät

− hallituksen jäsenen valvomat valtion laitokset

− kuntien valvomat julkiset laitokset

23 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain nojalla perustetut kuntien yhteenliittymät

X - ALANKOMAISSA

Laitokset

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (sisäasiain ja kuningaskunnan sisäisten suhteiden ministeriö)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Alankomaiden palomies- ja
pelastusopisto)

- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Alankomaiden palomiestutkintotoimisto)

- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (poliisien kansallinen valinta- ja koulutusinstituutti)

- 25 afzonderlijke politieregio's (25 yksittäistä poliisipiiriä)

- Stichting ICTU (ICTU-säätiö)

Ministerie van Economische Zaken (talousministeriö)

- Stichting Syntens (Syntens-säätiö))

- Van Swinden Laboratorium B.V. (Van Swinden Laboratorium -osakeyhtiö)
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- Nederlands Meetinstituut B.V. (Mitta- ja teknologiainstituutti -osakeyhtiö)

Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

(Alankomaiden ilmailu- ja avaruusvirasto)

- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Alankomaiden matkailunedistämiskeskus)

- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Pohjois-Alankomaiden aluehallitusten yhteistyöelin)

- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderlandin kehitysyhtiö)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (Overijsselin kehitysyhtiö)

- LIOF (Limburgin investointien kehitysyhtiö)

- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (Pohjoinen kehitysyhtiö)

- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Brabantin kehitysyhtiö)

- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Riippumaton posti- ja televiestintäviranomainen)

Ministerie van Financiën (Valtiovarainministeriö)

- De Nederlandse Bank N.V. (Alankomaiden keskuspankki)

- Autoriteit Financiële Markten (Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomainen)

- Pensioen- & Verzekeringskame (Alankomaiden eläke- ja vakuutusvalvontaviranomainen)

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

- Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Alankomaiden kuntoutusvirasto)

- Stichting VEDIVO (VEDIVO-säätiö, lasten- ja nuorisonhuolto)

- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (lastenhuoltolaitokset)

- Stichting Halt Nederland (SHN) (Alankomaiden Halt-säätiö)

- Particuliere Internaten (yksityiset sisäoppilaitokset)

- Particuliere Jeugdinrichtingen (yksityiset nuorisorikollisten kasvatuslaitokset)

- Schadefonds Geweldsmisdrijven (väkivaltarikosten korvausrahasto)

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (turvapaikanhakijoiden vastaanottovirasto)

- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (kansallinen tuki- ja huoltovirasto)

- Landelijke organisaties slachtofferhulp (kansallinen rikoksen uhrien tukijärjestö)

College Bescherming Persoongegevens (Alankomaiden tietosuojaviranomainen)

- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (oikeudenkäytön tutkimuksen keskussäätiö)

- Raden voor de Rechtsbijstand (oikeusapulautakunnat)

- Stichting Rechtsbijstand Asiel (turvapaikanhakijoiden oikeusapukeskukset)
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- Stichtingen Rechtsbijstand (oikeusaputoimistot)

- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (kansallinen rotusyrjinnän vastainen virasto)

- Clara Wichman Instituut (Clara Wichmaan -instituutti)

- Tolkencentra (tulkkikeskukset)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (maatalous-, luonnonsuojelu- ja kalastusministeriö)

- Bureau Beheer Landbouwgronden (maatalousmaan käytöstä vastaava virasto)

- Faunafonds (eläimistön suojelusäätiö)

- Staatsbosbeheer (kansallinen metsävirasto)

- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Alankomaiden ravinto- ja ravitsemustiedotusvirasto)

- Universiteit Wageningen (Wageningenin yliopisto ja tutkimuskeskus)

- Stichting DLO (maatalouden tutkimusosasto)

- (Hoofd) productschappen (tuotelautakunnat)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö)

A. Yleiset määritelmät

- perusopetusta koskevan lain mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista rahoitettavat yksityiskoulut, joissa
annetaan perusopetusta

- erityisoppilaitoksia koskevan lain mukaiset julkiset tai julkisista varoista rahoitettavat koulut, joissa annetaan
erityisopetusta tai toisen asteen erityisopetusta sekä oppilaitokset, joissa annetaan sekä erityisopetusta että toisen
asteen opetusta

- toisen asteen opetusta koskevan lain mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista rahoitettavat yksityiskoulut tai
oppilaitokset, joissa annetaan toisen asteen opetusta

- yleissivistävää ja ammatillista opetusta koskevan lain mukaiset julkiset oppilaitokset tai julkisista varoista
rahoitettavat yksityiset oppilaitokset

- opetuskokeiluja koskevan lain mukaiset julkiset koulut tai julkisista varoista rahoitettavat yksityiskoulut

- korkea-asteen opetusta ja tieteellistä tutkimusta koskevan lain mukaiset rahoitettavat yliopistot ja korkeakoulut,
avoin yliopisto ja yliopistolliset sairaalat sekä kansainvälistä opetusta antavat oppilaitokset, joiden menoista yli
50 % rahoitetaan julkisista varoista

- perusopetusta koskevan lain tai erityisoppilaitoksia koskevan lain mukaiset koulutukipalvelut

- kansallisten opetusta tukevien toimien rahoitustukea koskevan lain mukaiset kansalliset koulutuskeskukset

- tiedotusvälineitä koskevan lain mukaiset radio- ja televisiolähetystoimintaa harjoittavat yhteenliittymät

- erityistä kulttuuripolitiikkaa koskevan lain mukaiset rahastot

- ammatillisen opetuksen kansalliset elimet

- itsenäisen aseman antamista valtiollisten museoiden eri osastoille koskevan lain mukaiset säätiöt

- muut museot, joiden menoista opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö rahoittaa vähintään 50 %
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- muut opetus-, kulttuuri- ja tiedealan järjestöt ja oppilaitokset, joiden menoista opetus-, kulttuuri- ja
tiedeministeriö rahoittaa vähintään 50 %

B. Nimetyt kohteet

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting-

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
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- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo,Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Bookprojects

- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sosiaali- ja työllisyysministeriö)

- Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki)



11029/3/02 REV 3 19
LIITE III DG C II    FI

- Arbeidsvoorzieningsorganisatie (työllistämisyksikkö)

- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (kivipölykeuhkoa sairastavien eläkkeellä olevien kaivosmiesten säätiö)

- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Alankomaiden eläkkeiden ja vakuutusten valvontaviranomainen)

- Sociaal Economische Raad (SER) (Alankomaiden sosiaali- ja talousneuvosto)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (työ- ja toimeentuloneuvosto)

- Centrale organisatie voor werk en inkomen (työ- ja toimeentulo keskusjärjestö)

- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (palkansaajien vakuutusjärjestelmien täytäntöönpanoelin)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (liikenne- ja yleisten töiden ministeriö)

- RDW Voertuig informatie en toelating (ajoneuvojen tiedotus- ja hallinnointiyksikkö)

- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (ilmailulaitos)

- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Alankomaiden meriluotsijärjestö)

- Regionale Loodsencorporatie (RLC) (alueellinen meriluotsijärjestö)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö)

- Kadaster (maa- ja julkinen rekisteri)

- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (keskusasuntorahasto)

- Stichting Bureau Architectenregister (arkkitehtirekisteri)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (lääkeaineiden arviointivirasto)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (kansallinen sairaalainfrastruktuurien kehittämislautakunta)

- Zorgonderzoek Nederland (ZON) (terveyden tutkimus- ja kehittämisneuvosto)

- Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO-sertifikaatit)

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (kansallinen sairaalainfrastruktuurilautakunta)

- College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (sairausvakuutuslautakunta)

- Nationaal Comité 4 en 5 mei (kansallinen toukokuun 4. ja 5. päivän komitea)

- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (eläke- ja etuuslautakunta)

- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (terveydenhoidon kustannusten valvontalautakunta)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
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- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (kansanterveyden ja ympäristön
puhtauden edistämissäätiö)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin-veripankkisäätiö)

- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (työterveyslaitosten
rekisteröinnistä vastaavien sairausvakuutuslautakuntien valvontaelin)

- Ziekenfondsen (sairausvakuutusrahasto)

- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Alankomaiden elinsiirtorahasto)

- Regionale Indicatieorganen (RIO's) (alueelliset tuentarpeen arviointilautakunnat).

XI - ITÄVALLASSA

Kaikki laitokset, joiden talousarviota valvoo "Rechnungshof" (tilintarkastustuomioistuin) ja jotka eivät harjoita teollista

tai kaupallista toimintaa.

XII - PORTUGALISSA

Ryhmät

� Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat
julkiset laitokset),

� Serviços públicos personalizados (oikeushenkilöksi katsottavat julkiset palvelut),

� Fundações públicas (julkiset säätiöt),

� Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (julkiset koulutus- ja
terveydenhuoltolaitokset sekä julkiset tieteelliset tutkimuslaitokset).

XIII - SUOMESSA

Julkiset tai julkisessa valvonnassa olevat laitokset tai yritykset, jotka eivät harjoita teollista tai kaupallista toimintaa.
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XIV - RUOTSISSA

Kaikki muut kuin kaupalliset laitokset, joiden julkiset hankinnat ovat julkisista hankinnoista vastaavan kansallisen

viraston valvonnan alaisia.

XV - YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA

Laitokset

� Design Council,

� Health and Safety Executive,

� National Research Development Corporation,

� Public Health Laboratory Service Board,

� Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

� Commission for the New Towns,

� National Blood Authority,

� National Rivers Authority,

� Scottish Enterprise,

� Scottish Homes,

� Welsh Development Agency.

Ryhmät

� Maintained schools (avustuksia saavat koulut),

� Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities (pääasiassa muiden
hankintayksiköiden rahoittamat yliopistot ja oppilaitokset),

� National Museums and Galleries (kansallismuseot ja -galleriat),

� Research Councils (tutkimusneuvostot),

� Fire Authorities (palontorjuntaviranomaiset),

� National Health Service Strategic Health Authorities (kansallisen terveydenhuoltoyksikön strategiset
terveydenhuoltoviranomaiset),

� Police Authorities (poliisiviranomaiset),

� New Town Development Corporations (uusien kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt),

� Urban Development Corporations (kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt).

_________________
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LIITE IV

KESKUSHALLINNON VIRANOMAISET1

BELGIA

- l'Etat - de Staat - valtio

- les communautés - de gemeenschappen - yhteisöt

- les commissions
communautaires

- de gemeenschapscommissies - yhteisöjen toimikunnat

- les régions - de gewesten - alueet

- les provinces - de provincies - maakunnat

- les communes - de gemeenten - kunnat

- les centres publics d'aide
sociale

- de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

- julkiset sosiaaliapukeskukset

- les fabriques d'églises et les
organismes chargés de la
gestion du temporel des autres
cultes reconnus

- de kerkfabrieken en de
instellingen die belast zijn met
het beheer van de temporalïen
van de erkende erediensten

- kirkkoneuvostot ja elimet, jotka
vastaavat muiden
tunnustettujen uskontojen
maallisten asioiden hoidosta

- les sociétés de développement
régional

- de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen

- alueelliset kehitysyhtiöt

- les polders et wateringues - de polders en wateringen - polderit ja vesiväylät

- les comités de remembrement
des biens ruraux

- de ruilverkavelingscomités - maataloushyödykkeiden
uudelleenjaosta vastaavat
komiteat

- les zones de police - de politiezones - poliisivyöhykkeet

- les associations formées par
plusieurs des pouvoirs
adjudicateurs ci-dessus.

- de verenigingen gevormd door
een of meerdere
aanbestedende overheden
hierboven.

- useiden edellä mainittujen
hankintayksiköiden
muodostamat yhteenliittymät

TANSKA

1. Folketinget - Tanskan parlamentti Rigsrevisionen - Valtion tilintarkastusvirasto

2. Statsministeriet - Pääministerin kanslia

3. Udenrigsministeriet - Ulkoasiainministeriö

4. Beskæftigelsesministeriet - Työministeriö 5 styrelser og institutioner - 5 virastoa ja laitosta

5. Domstolsstyrelsen - Tuomioistuinten hallinto

                                                
1 Tässä direktiivissä 'keskushallinnon viranomaisilla' tarkoitetaan tässä liitteessä ohjeellisesti

mainittuja viranomaisia ja jos kansallisella tasolla on tehty korjauksia, muutoksia tai
tarkistuksia, niiden tilalla olevia viranomaisia.
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6. Finansministeriet - Valtiovarainministeriö 5 styrelser og institutioner - 5 virastoa ja laitosta

7. Forsvarsministeriet - Puolustusministeriö Adskillige institutioner - Useita laitoksia

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Sisäasiain- ja

terveysministeriö

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens

Serum Institut - Useita virastoja ja laitoksia, muun

muassa valtion seerumi-instituutti

9. Justitsministeriet - Oikeusministeriö Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser

- Poliisiylijohtaja, 2 keskusvirastoa sekä joukko muita

virastoja

10. Kirkeministeriet - Kirkkoministeriö 10 stiftsøvrigheder - 10 hiippakuntaviranomaista

11. Kulturministeriet - Kulttuuriministeriö Departement samt et antal statsinstitutioner - virasto

sekä joukko valtion laitoksia

12. Miljøministeriet - Ympäristöministeriö 6 styrelser - 6 virastoa

13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og

Integration - Pakolais-, maahanmuutto- ja

integraatioministeriö

1 styrelse -1 osasto

14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri -

Elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriö

9 direktorater og institutioner - 9 keskusvirastoa ja

laitosta

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder

Udvikling - Tiede-, teknologia- ja kehitysministeriö

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter

Risø og Statens uddannelsesbygninger -Useita

virastoja ja laitoksia, muun muassa Risøn

tutkimuskeskus sekä Tanskan valtion tutkimus- ja

koulutuslaitoksia

16. Skatteministeriet - Veroministeriö 1 styrelse og institutioner - 1 virasto ja useita laitoksia

17. Socialministeriet - Sosiaaliministeriö 3 styrelser og institutioner - 3 virastoa ja useita

laitoksia

18. Trafikministeriet - Liikenneministeriö 12 styrelser og institutioner, herunder

Øresundsbrokonsortiet - 12 virastoa ja laitosta, muun

muassa Øresundsbrokonsortiet
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19. Undervisningsministeriet - Opetusministeriö 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre

institutioner - 3 virastoa, 4 oppilaitosta ja 5 muuta

laitosta

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet - Talous- ja

elinkeinoministeriö

Adskillige styrelser og institutioner � Useita virastoja

ja laitoksia

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

Auswärtiges Amt Liittovaltion ulkoasiainministeriö

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Liittovaltion sisäasiainministeriö (vain

siviilitarvikkeet)

Bundesministerium der Justiz Liittovaltion oikeusministeriö

Bundesministerium der Finanzen Liittovaltion valtiovarainministeriö

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung

und Landwirtschaft

Liittovaltion kuluttajansuoja-, elintarvike- ja

maatalousministeriö

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö

Bundesministerium der Verteidigung (keine

militärischen Güter)

Liittovaltion puolustusministeriö (muut kuin

sotilastarvikkeet)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend

Liittovaltion perhe-, vanhus-, nais- ja nuorisoasiain

ministeriö

Bundesministerium für Gesundheit Liittovaltion terveysministeriö

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen

Liittovaltion liikenne-, rakennus- ja asuntoministeriö

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

Liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu- ja

reaktoriturvallisuusministeriö

Bundesministerium für Bildung und Forschung Liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriö

Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

Liittovaltion taloudellisen yhteistyön ja kehityksen

ministeriö

KREIKKA

1. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης

Sisäasiain, hallinnon ja hallinnon hajauttamisen

ministeriö

2. Υπουργείο Εξωτερικών Ulkoasiainministeriö

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Talous- ja valtiovarainministeriö

4. Υπουργείο Ανάπτυξης Kehitysministeriö

5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης Oikeusministeriö

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Opetus- ja uskontoasioiden ministeriö

7. Υπουργείο Πολιτισµού Kulttuuriministeriö

8. Υπουργείο Υγείας � Πρόνοιας Terveys- ja sosiaalihuoltoministeriö

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

∆ηµοσίων Έργων

Ympäristön ja aluesuunnittelun sekä yleisten töiden

ministeriö
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10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Työ- ja sosiaaliturvaministeriö

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Liikenne- ja viestintäministeriö

12. Υπουργείο Γεωργίας Maatalousministeriö

13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Kauppamerenkulkuministeriö

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Makedonian ja Traakian asiain ministeriö

15. Υπουργείο Αιγαίου Egeanmeren asiain ministeriö

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής

Ενηµέρωσης

Lehdistö- ja viestintäministeriö

17. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Nuorisoasioiden pääsihteeristö

18. Γενική Γραµµατεία Ισότητας Tasa-arvoasioiden pääsihteeristö

19. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Sosiaaliturva-asioiden pääsihteeristö

20. Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού Ulkokreikkalaisten asioiden pääsihteeristö

21. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Teollisuusalan pääsihteeristö

22. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Tutkimus- ja teknologia-alan pääsihteeristö

23. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Urheiluasioiden pääsihteeristö

24. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων Yleisten töiden pääsihteeristö

25. Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Ελλάδος

Valtion tilastokeskus

26. Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας Kansallinen sosiaaliturvajärjestö

27. Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας Työntekijöiden asuntojärjestö

28. Εθνικό Τυπογραφείο Valtion painatuskeskus

29. Γενικό Χηµείο του Κράτους Valtion keskuslaboratorio

30. Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας Kreikan maantierahasto

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ateenan yliopisto

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Thessalonikin yliopisto

33. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Traakian yliopisto

34. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Egean yliopisto

35. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ioanninan yliopisto

36. Πανεπιστήµιο Πατρών Patraksen yliopisto

37. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Makedonian yliopisto

38. Πολυτεχνείο Κρήτης Kreetan polytekninen oppilaitos

39. Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και

Επαγγελµάτων

Teknillinen ja ammatillinen oppilaitos Sivitanidios

40. Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Eginitio-sairaala

41. Αρεταίειο Νοσοκοµείο Areteio-sairaala

42. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Valtionhallinnon keskus

43. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού Α.Ε. Julkisen aineiston hallintajärjestö

44. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Maatalousvakuutusjärjestö

45. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Koulurakennusjärjestö
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46. Γενικό Επιτελείο Στρατού 1 Maavoimien yleisesikunta

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 2 Laivaston yleisesikunta

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 3 Ilmavoimien yleisesikunta

49. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας Kreikan atomienergiakomissio

50. Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Aikuiskoulutusasioiden pääsihteeristö

ESPANJA

Presidencia del Gobierno Pääministerin kanslia

Ministerio de Asuntos Exteriores Ulkoasiainministeriö

Ministerio de Justicia Oikeusministeriö

Ministerio de Defensa Puolustusministeriö

Ministerio de Hacienda Valtiovarainministeriö

Ministerio de Interior Sisäasiainministeriö

Ministerio de Fomento Alueellisen kehityksen ministeriö

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Työ- ja sosiaaliministeriö

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriö

Ministerio de la Presidencia Varapääministerin kanslia

Ministerio de Administraciones Públicas Hallintoministeriö

Ministerio de Sanidad y Consumo Terveys- ja kuluttajansuojaministeriö

Ministerio de Economía Talousministeriö

Ministerio de Medio Ambiente Ympäristöministeriö

Ministerio de Ciencia y Tecnología Tiede- ja teknologiaministeriö

RANSKA

1. Ministères 1. Ministeriöt

- Services du Premier ministre - Valtioneuvoston kanslia

- Ministère des affaires étrangères - Ulkoasiainministeriö

- Ministère des affaires sociales, du travail et de
la solidarité

- Sosiaali-, työ- ja yhteisvastuuministeriö

- Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche et des affaires rurales

- Maatalous-, elintarvike-, kalastus- ja
maaseudun asiain ministeriö

- Ministère de la culture et de la communication - Kulttuuri- ja viestintäministeriö

- Ministère de la défense2 - Puolustusministeriö

- Ministère de l'écologie et du développement
durable

- Ympäristöasiain ja kestävän kehityksen
ministeriö

- Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie

- Talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriö

                                                
1 Liitteessä V mainitut muut kuin sotilastarvikkeet.
2 Liitteessä V mainitut muut kuin sotilastarvikkeet.
3 Liitteessä V mainitut muut kuin sotilastarvikkeet.
2 Muut kuin sotilastarvikkeet.
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- Ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer

- Perusrakenne-, liikenne-, asunto-, matkailu- ja
meriministeriö

- Ministère de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire

- Hallinnon, valtionhallinnon uudistamisen ja
aluesuunnittelun ministeriö

- Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales

- Sisäasiain-, sisäisen turvallisuuden ja paikallisen
itsehallinnon ministeriö

- Ministère de la justice - Oikeusministeriö
- Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale

et de la recherche
- Nuoriso-, opetus- ja tutkimusministeriö

- Ministère de l�outre-mer - Merentakaisten asioiden ministeriö
- Ministère de la santé, de la famille et des

personnes handicapées
- Terveys-, perhe- ja vammaisten asiain ministeriö

- Ministère des sports - Urheiluministeriö

2. Établissements publics nationaux 2. Julkiset laitokset

- Académie de France à Rome - Ranskan akatemia Roomassa
- Académie de marine - Merenkulkuakatemia
- Académie des sciences d'outre-mer - Merentakaisten alueiden tiedeakatemia
- Agence centrale des organismes de sécurité

sociale (ACOSS)
- Sosiaaliturvajärjestöjen keskusvirasto

- Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (ANACT)

- Työolojen kehittämisvirasto

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH)

- Asuinolojen kehittämisvirasto

- Agence nationale pour l'indemnisation des
français d'outre-mer (ANIFOM)

- Merentakaisilla alueilla asuvien ranskalaisten
vahingonkorvausvirasto

- Assemblée permanente des chambres
d'agriculture (APCA)

- Maatalouden keskuskauppakamari

- Bibliothèque nationale de France - Ranskan kansalliskirjasto
- Bibliothèque nationale et universitaire de

Strasbourg
- Strasbourgin kansallinen yliopistokirjasto

- Bibliothèque publique d'information - Julkinen tietokirjasto
- Caisse des dépôts et consignations - Talletus- ja vakuuskassa
- Caisse nationale des autoroutes (CNA) - Valtion moottoritierahasto
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale

(CNMSS)
- Sotilashenkilöstön sosiaaliturvarahasto

- Centre des monuments nationaux (CMN) - Kansallisten muistomerkkien keskus
- Caisse de garantie du logement locatif social - Sosiaalisen vuokra-asumisen takuurahasto
- Casa de Velasquez - Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique - Eläinjalostuksen koulutuskeskus
- Centre d'études du milieu et de pédagogie

appliquée du ministère de l'agriculture
- Maatalousministeriön ympäristö- ja sovelletun

kasvatustieteen koulutuskeskus
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale - Sosiaaliturva-alan korkea-asteen opintokeskus
- Centres de formation professionnelle agricole - Maatalousoppilaitos
- Centre national d'art et de culture Georges

Pompidou
- Georges Pompidou -taide- ja kulttuurikeskus

- Centre national de la cinématographie - Valtion elokuvasäätiö
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- Centre national d'études et de formation pour
l'enfance inadaptée

- Sopeutumattomien lasten opinto- ja koulutuskeskus

- Centre national d'études et d'expérimentation du
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
des forêts (CEMAGREF)

- Maatalouskoneiden ja -tekniikan sekä vesi- ja
metsävarojen tutkimus- ja kokeilukeskus

- Centre national des lettres - Kirjallisuustieteen keskus

- Centre national de documentation pédagogique - Kasvatustieteellisen aineiston keskus

- Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires (CNOUS)

- Opiskelija-asioiden keskus

- Centre hospitalier des Quinze-Vingts - Quinze-Vingts -sairaala

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat - Marmilhatin maaseudun kehittämiskeskus

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) - Urheilu- ja kansanvalistuskeskukset

- Centres régionaux des �uvres universitaires
(CROUS)

- Korkeakouluopiskelijoiden alueelliset keskukset

- Centres régionaux de la propriété forestière - Alueelliset metsäkeskukset

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants - Siirtotyöläisten sosiaaliturvakeskus

- Commission des opérations de bourse - Pörssitoimikunta

- Conseil supérieur de la pêche - Kalastusneuvosto

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres

- Rannikko- ja järvenranta-alueiden suojelukeskus

- Conservatoire national supérieur de musique de
Paris

- Pariisin konservatorio

- Conservatoire national supérieur de musique de
Lyon

- Lyonin konservatorio

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Näyttämötaiteen korkeakoulu

- École centrale � Lyon - Lyonin korkeakoulu

- École centrale des arts et manufactures - Taideteollinen korkeakoulu

- Ecole du Louvre - Louvren korkeakoulu

- École française d'archéologie d'Athènes - Ateenan ranskalainen arkeologiaoppilaitos

- École française d'Extrême-Orient - Kaukoidän ranskalainen tutkimuslaitos

- École française de Rome - Rooman ranskalainen tutkimuslaitos

- École des hautes études en sciences sociales - Yhteiskuntatieteellinen korkeakoulu

- École nationale d'administration - Hallintokorkeakoulu

- École nationale de l'aviation civile (ENAC) - Siviili-ilmailun korkeakoulu

- École nationale des Chartes - Arkistonhoitajien korkeakoulu

- École nationale d'équitation - Ratsastusoppilaitos

- École nationale du génie rural des eaux et des
forêts (ENGREF)

- Maa- ja metsätieteellinen korkeakoulu

� Écoles nationales d'ingénieurs � Teknilliset korkeakoulut

� École nationale d'ingénieurs des techniques des
industries agricoles et alimentaires

� Maatalous- ja elintarvikealan teknillinen korkeakoulu
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� Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles � Maataloustöiden teknillinen korkeakoulu

� Ecole nationale du génie de l�eau et de
l�environnement de Strasbourg

� Strasbourgin vesitalous- ja ympäristöteknologian
korkeakoulu

� École nationale de la magistrature � Tuomarikorkeakoulu

� Écoles nationales de la marine marchande � Kauppamerenkulun oppilaitokset

� École nationale de la santé publique (ENSP) � Kansanterveystieteellinen korkeakoulu

� École nationale de ski et d'alpinisme � Valtion hiihto- ja vuorikiipeilykoulu

� École nationale supérieure agronomique � Montpellier � Maatalouskorkeakoulu - Montpellier

� École nationale supérieure agronomique � Rennes � Maatalouskorkeakoulu - Rennes

� École nationale supérieure des arts décoratifs � Teollisen muotoilun korkeakoulu

� École nationale supérieure des arts et industries �
Strasbourg

� Taideteollinen korkeakoulu - Strasbourg

� École nationale supérieure des arts et industries
textiles � Roubaix

� Tekstiilialan taideteollinen korkeakoulu - Roubaix

� Écoles nationales supérieures d'arts et métiers � Insinööritaitojen korkeakoulu

� École nationale supérieure des beaux-arts � Taideakatemia

� École nationale supérieure des bibliothécaires � Kirjastotieteen korkeakoulu

� École nationale supérieure de céramique industrielle � Teollisuuskeramiikan korkeakoulu

� École nationale supérieure de l'électronique et de ses
applications (ENSEA)

� Sähkötekninen korkeakoulu

� École nationale supérieure des industries agricoles
alimentaires

� Elintarvikealan korkeakoulu

� École nationale supérieure du paysage � Maisemasuunnittelun korkeakoulu

� Écoles nationales vétérinaires � Eläinlääketieteelliset korkeakoulut

� École nationale de voile � Purjehdusoppilaitos

� Écoles normales nationales d'apprentissage � Opettajakoulutuslaitokset

� Écoles normales supérieures � Korkea-asteen opettajankoulutuslaitokset

� École polytechnique � Tekninen erityiskorkeakoulu

� École technique professionnelle agricole et forestière
de Meymac (Corrèze)

� Meymacin maa- ja metsätalousammattikorkeakoulu
(Corrèze)

� École de sylviculture - Crogny (Aube) � Metsäoppilaitos - Crogny (Aube)

� École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche 
(Gironde)

� Tour-Blanchen viininviljely- ja viinitieteen oppilaitos
(Gironde)

� École de viticulture - Avize (Marne) � Viininviljelyoppilaitos - Avize (Marne)

� Hôpital national de Saint-Maurice � Saint-Mauricen sairaala

� Établissement national des invalides de la marine
(ENIM)

� Merimiesten sosiaaliturvajärjestö

� Établissement national de bienfaisance Koenigswarter � Koenigswarterin kansallinen hyväntekeväisyyslaitos
� Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux

culturels (EMOC)
� Kulttuurialan töiden työnjohtolaitos
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� Établissement public du musée et du domaine national
de Versailles

� Versaillesin museon ja linnan hallintalaitos

� Fondation Carnegie � Carnegie-säätiö

� Fondation Singer-Polignac � Singer-Polignac -säätiö

� Fonds d�action et de soutien pour l�intégration et la
lutte contre les discriminations

� Sopeuttamisen ja syrjinnänvastaisten tukitoimien
rahasto

� Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des
pays tropicaux (IEMVPT)

� Trooppisten maiden karjankasvatus- ja
eläinlääketieteellinen instituutti

� Institut français d'archéologie orientale du Caire � Ranskan itämaisen arkeologian Kairon instituutti

� Institut français de l�environnement � Ranskan ympäristöinstituutti

� Institut géographique national � Maantieteellinen instituutti

� Institut industriel du Nord � Pohjoinen teollisuusinstituutti

� Institut national agronomique de Paris-Grignon � Paris-Grignonin maatalousinstituutti

� Institut national des appellations d'origine (INAO) � Alkuperänimitysten instituutti

� Institut national d'astronomie et de géophysique
(INAG)

� Astronomian ja geofysiikan instituutti

� Institut national de la consommation (INC) � Kulutusasioiden instituutti

� Institut national d'éducation populaire (INEP) � Kansanvalitusinstituutti

� Institut national d'études démographiques (INED) � Väestötutkimusinstituutti

� Institut national des jeunes aveugles � Paris � Nuorten sokeiden instituutti - Pariisi

� Institut national des jeunes sourds � Bordeaux � Nuorten kuurojen instituutti - Bordeaux

� Institut national des jeunes sourds � Chambéry � Nuorten kuurojen instituutti - Chambéry

� Institut national des jeunes sourds � Metz � Nuorten kuurojen instituutti - Metz

� Institut national des jeunes sourds � Paris � Nuorten kuurojen instituutti - Pariisi

� Institut national du patrimoine � Kansallisomaisuuden instituutti

� Institut national de physique nucléaire et de physique
des particules (I.N2.P3)

� Ydinfysiikka- ja hiukkasfysiikkainstituutti

� Institut national de la propriété industrielle � Teollisoikeuksien instituutti

� Institut national de recherches archéologiques
préventives

� Ehkäisevän arkeologisen tutkimuksen instituutti

� Institut national de recherche pédagogique (INRP) � Kasvatustieteellisen tutkimuksen instituutti

� Institut national des sports et de l�éducation physique � Urheilu- ja liikuntakasvatusinstituutti

� Instituts nationaux polytechniques � Polytekniset instituutit

� Instituts nationaux des sciences appliquées � Sovellettujen tieteiden tutkimuslaitokset

� Institut national supérieur de chimie industrielle de
Rouen

� Rouenin kemianteollisuuden tutkimuslaitos

� Institut national de recherche en informatique et en
automatique (INRIA)

� Tietotekniikan ja automatiikan tutkimuslaitos

� Institut national de recherche sur les transports et leur
sécurité (INRETS)

� Liikenteen ja liikenneturvallisuuden tutkimuslaitos
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� Instituts régionaux d'administration � Alueelliset hallinto-oppilaitokset

� Institut supérieur des matériaux et de la construction
mécanique de Saint-Ouen

� Saint-Ouenin materiaali- ja koneenrakennusoppilaitos

� Musée Auguste-Rodin � Auguste-Rodin -museo

� Musée de l'armée � Armeijamuseo

� Musée Gustave-Moreau � Gustave-Moreau -museo

� Musée du Louvre � Louvren museo

� Musée du quai Branly � Branlyn museo

� Musée national de la marine � Valtion merenkulkumuseo

� Musée national J.-J.-Henner � J.-J.-Hennerin kansallismuseo

� Musée national de la Légion d'honneur � Kunnialegioonalaisten kansallismuseo

� Muséum national d'histoire naturelle � Luonnonhistorian kansallismuseo

� Office de coopération et d'accueil universitaire � Yliopistojen yhteistyö- ja vastaanottovirasto

� Office français de protection des réfugiés et apatrides � Ranskan pakolaisten ja kansalaisuudettomien
henkilöiden suojeluvirasto

� Office national de la chasse et de la faune sauvage � Metsästys- ja luonnonvaraisten eläinten virasto

� Office national d'information sur les enseignements et
les professions (ONISEP)

� Koulutus- ja ammattitietouden tiedotusvirasto

� Office des migrations internationales (OMI) � Kansainvälisen siirtolaisuuden virasto

� Office universitaire et culturel français pour l'Algérie � Ranskan Algerian yliopisto- ja kulttuurivirasto

� Palais de la découverte � Tiedekeskus

� Parcs nationaux � Kansallispuistot

� Syndicat des transports parisiens d�Ile-de-France � Ile-de-Francen julkisen liikenteen liitto

� Thermes nationaux - Aix-les-Bains � Kansalliset kylpylälaitokset � Aix-les-Bains

3. Autre organisme public national 3. Muu julkinen laitos

� Union des groupements d'achats publics (UGAP) � Julkisten hankintojen ryhmittymien liitto

IRLANTI

President�s Establishment Presidentin kanslia

Houses of the Oireachtas [Parliament] and European
Parliament

Irlannin parlamentti ja Euroopan parlamentti

Department of the Taoiseach [Prime Minister] Pääministerin kanslia

Central Statistics Office Tilastovirasto

Department of Finance Valtiovarainministeriö

Office of the Comptroller and Auditor General Valtiontalouden tarkastusvirasto

Office of the Revenue Commissioners Verovirasto

Office of Public Works Yleisten töiden virasto
State Laboratory Valtion laboratorio
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Office of the Attorney General Oikeuskanslerin virasto
Office of the Director of Public Prosecutions Virallisen syyttäjän virasto
Valuation Office Kiinteistörekisteri
Civil Service Commission Julkishallinnon rekrytointivirasto
Office of the Ombudsman Oikeusasiamiehen toimisto
Chief State Solicitor�s Office Apulaisoikeuskanslerin virasto
Department of Justice, Equality and Law Reform Oikeus-, tasa-arvo- ja lainuudistusministeriö
Courts Service Tuomioistuinten hallintovirasto
Prisons Service Vankeinhoitovirasto
Office of the Commissioners of Charitable Donations and
Bequests

Hyväntekeväisyys- ja testamenttilahjoitusten
valvontaviranomainen

Department of the Environment and Local Government Ympäristö- ja paikallishallintoministeriö
Department of Education and Science Opetus- ja tiedeministeriö
Department of Communications, Marine and Natural
Resources

Viestintä-, meri- ja luonnonvaraministeriö

Department of Agriculture and Food Maatalous- ja elintarvikeministeriö
Department of Transport Liikenneministeriö
Department of Health and Children Terveys- ja lapsiasiainministeriö
Department of Enterprise, Trade and Employment Yritys-, kauppa- ja työministeriö
Department of Arts, Sports and Tourism Taide-, urheilu- ja matkailuministeriö
Department of Defence Puolustusministeriö
Department of Foreign Affairs Ulkoasiainministeriö
Department of Social and Family Affairs Sosiaali- ja perheasioiden ministeriö
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic
speaking regions] Affairs

Kunnallis- ja maaseudunasiain sekä gaelinkielisen alueen
ministeriö

Arts Council Taideneuvosto
National Gallery. Kansallinen taidegalleria

ITALIA

1. Hankkijaelimet

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Pääministerin kanslia
2. Ministero degli Affari Esteri Ulkoasiainministeriö
3. Ministero dell�Interno Sisäasiainministeriö
4. Ministero della Giustizia Oikeusministeriö
5. Ministero della Difesa 3 Puolustusministeriö3

6. Ministero dell�Economia e delle Finanze Talous- ja valtiovarainministeriö
7. Ministero delle Attività Produttive Elinkeinoministeriö (entinen teollisuus-, kauppa-,

käsityö- ja matkailuministeriö sekä
ulkomaankauppaministeriö)

8. Ministero delle Comunicazioni Viestintäministeriö (entinen posti- ja
televiestintäministeriö)

9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Maa- ja metsätalousministeriö (entinen maatalouden
resurssien ministeriö)

                                                
3 Muut kuin sotilastarvikkeet.
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10. Ministero dell�Ambiente e tutela del Territorio Ympäristö- ja luonnonsuojeluministeriö (entinen
ympäristöministeriö)

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Infrastruktuuri- ja liikenneministeriö (entinen
liikenneministeriö ja yleisten töiden ministeriö)

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Työ- ja sosiaaliministeriö (entinen työ- ja
sosiaaliturvaministeriö)

13. Ministero della Salute Terveysministeriö
14. Ministero dell�Istruzione, Università e Ricerca Opetus-, korkeakoulu- ja tiedeministeriö
15. Ministero per i Beni e le attività culturali Kulttuuriperintö- ja kulttuuriministeriö

2. Muu kansallinen julkinen elin :

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
4

CONSIP (Valtion atk-laitteiden ja -ohjelmistojen
toimituspalvelu)

LUXEMBURG

1. Ministère de l�Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural: Administration des services
techniques de l�agriculture.

1. Maatalouden, viininviljelyn ja maaseudun
kehittämisen ministeriö: Maatalousteknisten
yksikköjen hallinto

2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur, de la Coopération et de la Défense:
Armée.

2. Ulkoasiain-, ulkomaankaupan, yhteistyön ja
puolustusministeriö: Armeija

3. Ministère de l'Education nationale, de la
Formation professionnelle et des Sports: Lycées
d�enseignement secondaire et d�enseignement
secondaire technique.

3. Opetus-, ammattikoulutus- ja urheiluministeriö:
Lukiot ja toisen asteen tekniset
ammattioppilaitokset

4. Ministère de l�Environnement: Administration de
l�environnement.

4. Ympäristöministeriö: Ympäristöasioiden hallinto

5. Ministère d�Etat, département des
Communications: Entreprise des P et T (Postes
seulement).

5. Valtakunnallisten asioiden ministeriö:
Viestintäosasto: Posti- ja televiestintäyritys
(ainoastaan Posti)

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et
de la Jeunesse: Maisons de retraite de l�Etat,
Homes d�enfants.

6. Perhe-, yhteisvastuu- ja nuorisoministeri: valtion
vanhainkodit, lastenkodit

7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
administrative: Centre informatique de l�Etat,
Service central des imprimés et des fournitures de
bureau de l�Etat.

7. Hallinto- ja hallinnonuudistusministeriö: Valtion
atk-keskus, valtion painatus- ja
toimistotarvikekeskus

8. Ministère de la Justice: Etablissements
pénitentiaires.

8. Oikeusministeriö: Rangaistuslaitokset

9. Ministère de l�Intérieur: Police grand-ducale,
Service national de la protection civile.

9. Sisäasiainministeriö: Suurherttuakunnan poliisi,
kansallinen pelastuspalveluyksikkö

10. Ministère des Travaux publics: Administration des
bâtiments publics; Administration des ponts et
chaussées.

10. Julkisten töiden ministeriö: Julkisten rakennusten
hallinto; Siltojen ja teiden hallinnointi

                                                
4 Kyseinen valtion elin vastaa keskitetysti kaikkien ministeriöiden ja pyydettäessä myös muiden julkisten elinten

hankinnoista yleisen hankinta- tai puitesopimuksen pohjalta.
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ALANKOMAAT

Ministerie van Algemene Zaken (Pääministerin kanslia)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Hallituksen neuvoa-antava neuvosto)

- Rijksvoorlichtingsdienst: (Valtion tiedotuspalvelu)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Sisäasiainministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Hallintohenkilöstön tiedotustoimisto)

- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Keskusarkisto)

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Valtion tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu)

- Beheerorganisatie GBA (Henkilö- ja matkustusasiakirjavirasto)

- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Tiedotus- ja viestintäteknologiajärjestö)

- Korps Landelijke Politiediensten (Kansallinen poliisivirasto)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ulkoasiainministeriö)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Aluepolitiikan ja konsuliasioiden
pääosasto)

- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Poliittisten asioiden pääosasto)

- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Kansainvälisen yhteistyön pääosasto)

- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Euroopan yhteistyön pääosasto)

- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Kehitysmaista tapahtuvan tuonnin
edistämiskeskus)

- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (Pääsihteerin ja varapääsihteerin alaisuuteen kuuluvat
tukipalvelut)

- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (Ulkomaanedustustot)

Ministerie van Defensie (Puolustusministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Aselajien välisen esikunnan henkilöstö)

- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Puolustustelematiikan elin)

- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Puolustusinfrastruktuurien keskuvirasto)

- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
(Puolustusinfrastruktuurien paikallisvirastot)
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- Directie Materieel Koninklijke Marine (Alankomaiden laivaston tarvikkeistohallinto)

- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Alankomaiden maavoimien tarvikkeistohallinto)

- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Alankomaiden ilmavoimien tarvikkeistohallinto)

- Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Alankomaiden maavoimien
varusteluvirasto)

- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Puolustusvoimien öljyjohtoverkosto)

- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Alankomaiden ilmavoimien logistiikkakeskus)

- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Alankomaiden laivaston huoltolaitos)

Ministerie van Economische Zaken (Talousministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Alankomaiden tilastokeskus)

- Centraal Planbureau (CPB) (Keskussuunnitteluvirasto)

- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Teollisoikeuksien virasto)

- Senter (Senter)

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Valtion kaivostenvalvontavirasto)

- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Alankomaiden kilpailuviranomainen)

- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Alankomaiden ulkomaankauppavirasto)

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Energia- ja ympäristövirasto)

- Agentschap Telecom (Televiestintävirasto)
Ministerie van Financiën (Valtiovarainministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Verohallinnon tietojenkäsittelykeskus)

- Belastingdienst (Verohallinto):

- de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (Verohallinnon paikallisosastot)

- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Verotiedotus- ja
tutkimusyksikkö (taloustutkimusyksikkö mukaan lukien))

- Belastingdienst Opleidingen (Verohallinnon koulutuskeskus)

- Dienst der Domeinen (Valtion omaisuuden hoitoyksikkö)

Ministerie van Justitie (Oikeusministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Dienst Justitiële Inrichtingen (Vankeinhoitolaitos)

- Raad voor de Kinderbescherming (Lapsiasioiden virasto)

- Centraal Justitie Incasso Bureau (Keskusperintätoimisto)
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- Openbaar Ministerie (Yleisen syyttäjän virasto)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Maahanmuutto- ja kansalaistamisyksikkö)

- Nederlands Forensisch Instituut (Alankomaiden rikostutkintavirasto)

- Raad voor de Rechtspraak (Oikeusasioiden neuvoa-antava elin)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Maatalous-, luonnonsuojelu- ja kalastusministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Kansallinen asetusten täytäntöönpanovirasto)

- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Kasvistonsuojeluvirasto)

- Algemene Inspectiedienst (AID) (Yleinen tarkastusyksikkö)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Alueelliset poliittiset osastot)

- Agentschap Bureau Heffingen (Keskusverovirasto)

- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Maaseudun kehitysvirasto)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Alueelliset poliittiset osastot)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Opetus-, kulttuuri- ja tiedeministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Inspectie van het Onderwijs (Koulutarkastusvirasto)

- Inspectie Cultuurbezit (Kulttuuriperinnön valvontavirasto)

- Centrale Financiën Instellingen (Kulttuurilaitosten keskusrahoitusvirasto)

- Nationaal archief (Kansallisarkisto)

- Rijksdienst voor de archeologie (Valtion arkeologian virasto)

- Rijksarchiefinspectie (Valtion arkistojentarkastusvirasto)

- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Tiede- ja teknologiapolitiikan neuvoa-antava elin)

- Onderwijsraad (Koulutusneuvosto)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Valtiollinen sotadokumentointi-instituutti)

- Instituut Collectie Nederland (Alankomaiden kulttuuriperintöinstituutti)

- Raad voor Cultuur (Kulttuurineuvosto)

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Muistomerkkien kunnossapitovirasto)

- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Valtion arkeologiayksikkö)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Työ- ja sosiaaliministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Liikenne- ja yleisten töiden ministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)
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- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Siviili-ilmailun pääosasto)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Tavaraliikenteen pääosasto)

- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Matkustajaliikenteen pääosasto)

- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Yleisten töiden ja vesihallinnon pääosasto)

- Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Yleisten töiden ja vesihallinnon päävirasto)

- De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Yleisten töiden ja vesihallinnon aluevirastot)

- De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Yleisten töiden ja vesihallinnon
erikoisyksiköt)

- Directoraat-Generaal Water (Vesiasioiden pääosasto)

- Inspecteur-Generaal , Inspectie Verkeer en Waterstaat (Liikenne-, yleisten töiden ja vesitietarkastusviraston
päätarkastaja)

- Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Liikenne-, yleisten
töiden ja vesitietarkastusviraston päätarkastusviraston siviili-ilmailuviranomainen)

- Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Liikenne-, yleisten
töiden ja vesitietarkastusviraston päätarkastusviraston liikennetarkastusviranomainen)

- Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Liikenne-, yleisten
töiden ja vesitietarkastusviraston päätarkastusviraston laivojentarkastusviranomainen)

- Centrale Diensten (Keskusyksiköt)

- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) ( Alankomaiden ilmatieteen instituutti)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Directoraat-Generaal Wonen (Asuntoasioiden pääosasto)

- Directoraat-Generaal Ruimte (Tilankäytön pääosasto)

- Directoraat General Milieubeheer (Ympäristönsuojelun pääosasto)

- Rijksgebouwendienst (Hallituksen rakennusvirasto)

- VROM inspectie (Ministeriön tarkastusosasto)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö)

- Bestuursdepartement (Keskushallinto)

- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Kansanterveys- ja
eläinlääkintätarkastusvirasto)

- Inspectie Gezondheidszorg (Terveydenhoidon tarkastusvirasto)

- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Nuorisoasiain ja nuorison suojelun tarkastusvirasto)
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- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Valtion kansanterveys- ja ympäristöinstituutti)

- Sociaal en Cultureel Planbureau (Sosiaali- ja kulttuurisuunnitteluvirasto)

- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Lääkevalvontavirasto)
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kongressin alahuone)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kongressin ylähuone)

Raad van State (Valtioneuvosto)

Algemene Rekenkamer (Alankomaiden tilintarkastustuomioistuin)

Nationale Ombudsman (Kansallinen oikeusasiamies)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Alankomaiden ritarikuntien kanslia)

Kabinet der Koningin (Kuningattaren kabinetti)

ITÄVALTA

1. Bundeskanzleramt Liittokanslerinvirasto

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Liittovaltion ulkoasiainministeriö

3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und

Kultur

Liittovaltion opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriö

4. Bundesministerium für Finanzen Liittovaltion valtiovarainministeriö

5. Bundesministerium für Inneres Liittovaltion sisäasiainministeriö

6. Bundesministerium für Justiz Liittovaltion oikeusministeriö

7. Bundesministerium für Landesverteidigung Liittovaltion puolustusministeriö

8. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umweltschutz und Wasserwirtschaft

Liittovaltion maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja

vesihallintoministeriö

9. Bundesministerium für öffentliche Leistung und

Sport

Liittovaltion hallinto- ja urheiluministeriö

10. Bundesministerium für soziale Sicherheit und

Generationen

Liittovaltion sosiaaliturva- ja ikäkausiasioiden

ministeriö

11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und

Technologie

Liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja

teknologiaministeriö

12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Liittovaltion talous- ja työministeriö

13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Liittovaltion kalibrointi- ja mittausvirasto

14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum

Arsenal Gesellschaft m.b.H

Itävallan tutkimus- ja koekeskus Arsenal osakeyhtiö

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Liittovaltion ajoneuvojen testauslaitos

16. Bundesbeschaffung GmbH Liittovaltion hankintaosakeyhtiö

17. Bundesrechenzentrum GmbH Liittovaltion tietojenkäsittelykeskus osakeyhtiö
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PORTUGALI

- Presidência do Conselho de Ministros ; Pääministerin kanslia

- Ministério das Finanças ; Valtiovarainministeriö

- Ministério da Defesa Nacional ;5 Puolustusministeriö

- Ministério dos Negócios Estrangeiros e das
Comunidades Portuguesas ;

Ulkoasiain ja portugalilaisten yhteisöjen ministeriö

- Ministério da Administração Interna ; Sisäasiainministeriö

- Ministério da Justiça ; Oikeusministeriö

- Ministério da Economia ; Talousministeriö

- Ministério da Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Pescas;

Maatalous- ja kalastusasiain sekä maaseudun

kehittämisen ministeriö

- Ministério da Educação; Opetusministeriö

- Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Tieteen ja korkea-asteen opetuksen ministeriö

- Ministério da Cultura; Kulttuuriministeriö

- Ministério da Saúde; Terveysministeriö

- Ministério da Segurança Social e do
Trabalho;

Työ- ja sosiaaliturvaministeriö

- Ministério das Obras Públicas, Transportes
e Habitação;

Yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministeriö

- Ministério das Cidades, Ordenamento do
Território e Ambiente.

Kaupunki-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö

SUOMI

OIKEUSKANSLERINVIRASTO �

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ �

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Kuluttajavirasto � Konsumentverket

Kilpailuvirasto � Konkurrensverket

Kuluttajavalituslautakunta � Konsumentklagonämnden

Patentti- ja rekisterihallitus �

Patent- och registerstyrelsen

                                                
5 Liitteessä V mainitut muut kuin sotilastarvikkeet.
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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ �

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

Viestintävirasto � Kommunikationsverket

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ �

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Elintarvikevirasto � Livsmedelsverket

Maanmittauslaitos � Lantmäteriverket

OIKEUSMINISTERIÖ � JUSTITIEMINISTERIET

Tietosuojavaltuutetun toimisto � Dataombudsmannens

byrå

Tuomioistuimet � domstolar

Korkein oikeus � Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus � Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet � hovrätter

Käräjäoikeudet � tingsrätter

Hallinto-oikeudet �förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin � Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus � Försäkringsdomstolen

Vankeinhoitolaitos � Fångvårdsväsendet

OPETUSMINISTERIÖ �

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Opetushallitus � Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo � Statens

filmgranskningsbyrå

PUOLUSTUSMINISTERIÖ �

FÖRSVARSMINISTERIET

Puolustusvoimat6� Försvarsmakten

SISÄASIAINMINISTERIÖ � INRIKESMINISTERIET

Väestörekisterikeskus �Befolkningsregistercentralen

                                                
6 Muut kuin sotilastarvikkeet.
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Keskusrikospoliisi � Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi � Rörliga polisen

Rajavartiolaitos7 �Gränsbevakningsväsendet

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Työttömyysturvalautakunta � Arbetslöshetsnämnden

Tarkastuslautakunta � Prövningsnämnden

Lääkelaitos � Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus �

Rättsskyddscentralen för hälsovården

Tapaturmavirasto � Olycksfallsverket

Säteilyturvakeskus � Strålsäkerhetscentralen

TYÖMINISTERIÖ � ARBETSMINISTERIET

Valtakunnansovittelijain toimisto �

Riksförlikningsmännens byrå

Valtion turvapaikanhakijoiden

vastaanottokeskukset � Statliga förläggningar för

asylsökande

Työneuvosto � Arbetsrådet i Finland

ULKOASIAINMINISTERIÖ � UTRIKESMINISTERIET

VALTIOVARAINMINISTERIÖ �

FINANSMINISTERIET

Valtiontalouden tarkastusvirasto � Statens

revisionsverk

Valtiokonttori � Statskontoret

Valtion työmarkkinalaitos � Statens

arbetsmarknadsverk

Verohallinto � Skatteförvaltningen

Tullilaitos � Tullverket

Valtion vakuusrahasto � Statsgarantifonden

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ � MILJÖMINISTERIET

                                                
7 Muut kuin sotilastarvikkeet.
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RUOTSI
A

Akademien för de fria konsterna Taideakatemia

Alkoholinspektionen Alkoholitarkastuslaitos

Alkoholsortimentsnämnden Alkoholijuomien luokittelulautakunta

Allmänna pensionsfonden Kansallinen eläkerahasto

Allmänna reklamationsnämnd Kansallinen kuluttajalautakunta

Ambassader Suurlähetystöt

Arbetsdomstolen Työtuomioistuin

Arbetsgivarverk, statens Valtion työnantajavirasto

Arbetslivsfonden Työelämän rahasto

Arbetslivsinstitutet Kansallinen työelämän instituutti

Arbetsmarknadsstyrelsen Työmarkkinahallitus

Arbetsmiljöfonden Työympäristörahasto

Arbetsmiljöinstitutet Työympäristöinstituutti

Arbetsmiljönämnd, statens Valtion työntekijöiden työympäristölautakunta

Arbetsmiljöverket Työympäristövirasto

Arkitekturmuseet Arkkitehtuurimuseo

Arrendenämnder (12) Vuokratuomioistuimet (12)

B

Banverket Rautatielaitos
Barnombudsmannen Lasten oikeusasiamies
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik,
statens

Valtion terveydenhoidon valvontalautakunta

Besvärsnämnden för rättshjälp Oikeusapulautakunta
Biografbyrå, statens Valtion elokuvatarkastamo
Biografiskt lexikon, svenskt
Birgittaskolan Birgitta-koulu
Blekinge tekniska högskola Blekingen teknillinen korkeakoulu
Bokföringsnämnden Tilintarkastuslautakunta
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Valtion asuntoluottolautakunta
Boverket Asuntovirasto
Brottsförebyggande rådet Rikostenehkäisyneuvosto
Brottsoffermyndigheten Rikosuhriviranomainen
Brottsskadenämnden Rikosvahinkolautakunta
Byggforskningsrådet Rakennustutkimusneuvosto
C

Centrala försöksdjursnämnden Keskuskoe-eläinlautakunta
Centrala studiestödsnämnden Keskusopintotukilautakunta
Centralnämnden för fastighetsdata Kiinteistötietojen keskuslautakunta
D

Danshögskolan Tanssikorkeakoulu



11029/3/02 REV 3 22
LIITE IV DG C II    FI

Datainspektionen Tietotarkastusvirasto

Delegationen för utländska investeringar Sverige,

ISA

Ulkomaisten sijoitusten lautakunta

Departementen Ministeriöt

Domstolsverket Tuomioistuinlaitos

Dramatiska institutet Teatterikorkeakoulu

E

Ekeskolan Eke-koulu
Ekobrottsmyndigheten Talousrikosviranomainen
Ekonomistyrningsverket Taloushallintolaitos
Elsäkerhetsverket Sähköturvallisuuskeskus
Energimyndigheten, statens Valtion energiaviranomainen
EU/FoU-rådet EU- ja TK-neuvosto
Exportkreditnämnden Vientiluottolautakunta
Exportråd, Sveriges Ruotsin vientineuvosto
F

Fastighetsmäklarnämnden Kiinteistönvälittäjälautakunta
Fastighetsverk, statens Valtion kiinteistövirasto
Fideikommissnämnden Sääntöperintötilalautakunta
Finansinspektionen Rahoitustarkastuslaitos
Fiskeriverket Kalastusvirasto
Flygmedicincentrum Ilmailulääketieteen keskus
Flygtekniska försöksanstalten Ilmailutekniikan tutkimuslaitos
Folkhälsoinstitut,statens Valtion kansanterveyslaitos
Fonden för fukt- och mögelskador Kosteus- ja homevauriorahasto
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas

Ympäristö-, maatalous- ja kaavoitustutkimusneuvosto

Fortifikationsverket Linnoituslaitos
Förlikningsmannaexpedition, statens Valtion sovittelijanvirasto
Försvarets forskningsanstalt Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Försvarets materielverk Puolustusvoimien materiaalihallinto
Försvarets radioanstalt Puolustusvoimien radiolaitos
Försvarshistoriska museer, statens Valtion sotahistorialliset museot
Försvarshögskolan Maanpuolustuskorkeakoulu
Försvarsmakten Puolustusvoimat
Försäkringskassorna (21) Sosiaalivakuutuskassat (21)
G

Gentekniknämnden Geeniteknologialautakunta

Geologiska undersökning, Sveriges Ruotsin geologian tutkimuslaitos

Geotekniska institut, statens Ruotsin geotekniikan instituutti

Giftinformationscentralen Myrkytystiedotuskeskus
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Glesbygdsverket Haja-asutusaluevirasto

Grafiska institutet och institutet för högre

kommunikation- och reklamutbildning

Graafinen instituutti ja tiedotus- ja

mainontakorkeakoulu

Granskningsnämnden för radio och TV Radio- ja TV-tarkastuslautakunta

Göteborgs universitet Göteborgin yliopisto

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd Kauppalaivaston kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto

Handelsflottans pensionsanstalt Kauppalaivaston eläkelaitos

Handikappombudsmannen Vammaisasiamies

Handikappråd, statens Valtion vammaistukivirasto

Haverikommission, statens Valtion onnettomuustutkimuslautakunta

Historiska museer, statens Valtion historialliset museot

Hjälpmedelsinstitutet Vammaistukivälinelaitos

Hovrätterna (6) Hovioikeudet (6)

Hyresnämnder (12) Vuokralautakunnat (12)

Häktena (30) Tutkintavankilat (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Terveydenhoidon vastuulautakunta

Högskolan Dalarna Taalainmaan korkeakoulu

Högskolan i Borås Boråsin korkeakoulu

Högskolan i Gävle Gävlen korkeakoulu

Högskolan i Halmstad Halmstadin korkeakoulu

Högskolan i Kalmar Kalmarin korkeakoulu

Högskolan i Karlskrona/Ronneby Karlskronan / Ronnebyn korkeakoulu

Högskolan i Kristianstad Kristianstadin korkeakoulu

Högskolan i Skövde Skövden korkeakoulu

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Trollhättanin / Uddevallan korkeakoulu

Högskolan på Gotland Gotlannin korkeakoulu

Högskoleverket Korkeakoululaitos

Högsta domstolen Korkein oikeus

I

Idrottshögskolan i Stockholm Tukholman urheilukorkeakoulu

Inspektionen för strategiska produkter Strategisten tuotteiden tarkastuskeskus

Institut för byggnadsforskning, statens Valtion rakennustutkimuslaitos

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Valtion kestävän ekologian tutkimuslaitos

Institut för kommunikationsanalys, statens Valtion liikenne- ja viestintätutkimuslaitos

Institut för psykosocial miljömedicin, statens Valtion psykososiaalisen lääketieteen tutkimuslaitos

Institut för särskilt utbildningsstöd Erikoisavustajien koulutustukilaitos
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Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Työmarkkinapolitiikan seurantalaitos

Institutet för rymdfysik Avaruusfysiikan instituutti

Institutionsstyrelse, Statens Valtion hoitolaitosvirasto

Insättnigsgarantinämnden Talletusvakuuslautakunta

Integrationsverket Kotouttamisvirasto

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Valtion kansainvälisiä adoptioita käsittelevä lautakunta

Internationella programkontoret för

utbildningsområdet

Kansainvälisten koulutusohjelmien keskus

J

Jordbruksverk, statens Valtion maatalousvirasto

Justitiekanslern Oikeuskansleri

Jämställdhetsombudsmannen Tasa-arvoasioiden oikeusasiamies

K

Kammarkollegiet Kamarikollegio
Kammarrätterna (4) Kamarioikeudet (4)
Karlstads universitet Karlstadin yliopisto
Karolinska Institutet Karoliininen instituutti
Kemikalieinspektionen Kemikaalien tarkastusvirasto
Kommerskollegium Kauppakamari
Koncessionsnämnden för miljöskydd Ympäristönsuojelun toimilupalautakunta
Konjunkturinstitutet Taloustutkimuslaitos
Konkurrensverket Kilpailuvirasto
Konstfack Taideteollinen korkeakoulu
Konsthögskolan Taidekorkeakoulu
Konstmuseer, statens Valtion taidemuseot
Konstnärsnämnden Taiteilija-apurahalautakunta
Konstråd, statens Valtion taideneuvosto
Konsulat Konsulaatit
Konsumentverket Kuluttajavirasto
Kriminaltekniska laboratorium, statens Valtion oikeuslääketieteen laboratorio
Kriminalvårdens regionkanslier (4) Vankeinhoidon aluekansliat (4)
Kriminalvårdsanstalterna (35) Vankilat (35)
Kriminalvårdsstyrelsen Vankilalaitos
Kristinaskolan Kristina-koulu
Kronofogdemyndigheterna (10) Veroviranomaiset (10)
Kulturråd, statens Valtion kulttuurineuvosto
Kungl. Biblioteket Kuninkaallinen kirjasto
Kungl. Konsthögskolan Kuninkaallinen taidekorkeakoulu
Kungl. Musikhögskolan Kuninkaallinen musiikkikorkeakoulu
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Kungl. Tekniska högskolan Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu
Kustbevakningen Rannikkovartiolaitos
Kvalitets- och kompetensråd, statens Valtion laatu- ja kehitysneuvosto
Kärnkraftinspektion, statens Valtion ydinvoimatarkastuslaitos
L

Lagrådet Lainsäädäntöneuvosto

Lantbruksuniveritet, Sveriges Ruotsin maatalousyliopisto

Lantmäteriverket Maanmittauslaitos

Linköpings universitet Linköpingin yliopisto

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska

museet

Varuskamari, Skoklosterin linna ja Hallwylin museo

Livsmedelsverk, statens Valtion elintarvikevirasto

Ljud- och bildarkiv, statens Valtion ääni- ja kuva-arkisto

Lotteriinspektionen Rahapelitarkastuslaitos

Luftfartsverket Ilmailulaitos

Luleå tekniska universitet Luulajan teknillinen korkeakoulu

Lunds universitet Lundin yliopisto

Läkemedelsverket Lääkelaitos

Länsarbetsnämnderna (20) Läänien työvoimavirastot (20)

Länsrätterna (23) Lääninoikeudet (23)

Länsstyrelserna (21) Lääninhallitukset (21)

Lärarhögskolan i Stockholm Tukholman opettajakorkeakoulu

M

Malmö högskola Malmön yliopisto

Manillaskolan Manilla-koulu

Marknadsdomstolen Markkinatuomioistuin

Medlingsinstitutet Valtionsovittelijanvirasto

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos

Migrationsverket Maahanmuuttovirasto

Militärhögskolor Sotakorkeakoulut

Mitthögskolan Keski-Ruotsin yliopisto

Moderna museet Nykytaiteen museo

Museer för världskultur, statens Valtion maailmankulttuurin museot

Musiksamlingar, statens Valtion musiikkikirjasto

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Ammatillisen täydennyskoulutuksen virasto

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Ruotsin etäopetusviranomainen

Mälardalens högskola Mälardalenin korkeakoulu
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N

Nationalmuseum Kansallismuseo

Nationellt centrum för flexibelt lärande Kansallinen joustavan oppimisen keskus

Naturhistoriska riksmuseet Luonnonhistorian museo

Naturvårdsverket Ympäristönsuojeluvirasto

Nordiska Afrikainstitutet Pohjoismaiden Afrikka-instituutti

Notarienämnden Notaarilautakunta

Nämnden för offentlig upphandling Julkisten hankintojen lautakunta

O

Ombudsmannen mot diskriminering på

grundav sexuell läggning

Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää tutkiva

oikeusasiamies

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Etnistä syrjintää tutkiva oikeusasiamies

Operahögskolan i Stockholm Tukholman oopperakorkeakoulu

P

Patent- och registreringsverket Patentti- ja rekisterihallitus

Patentbesvärsrätten Patenttivetoomustuomioistuin

Pensionsverk, statens Valtion työntekijöiden eläkelaitos

Person- och adressregisternämnd, statens Valtion väestö- ja osoiterekisteri

Pliktverk, Totalförsvarets Maanpuolustusalan velvoitetyö

Polarforskningssekretariatet Napa-alueiden tutkimusvirasto

Polismyndigheter (21) Poliisiviranomaiset (21)

Post- och telestyrelsen Posti- ja telehallitus

Premiepensionsmyndigheten Eläkevakuutusvirasto

Presstödsnämnden Lehdistötukilautakunta

R

Radio- och TV�verket Radio- ja TV-laitos

Regeringskansliet Hallitus

Regeringsrätten Korkein hallinto-oikeus

Revisorsnämnden Tilintarkastajavirasto

Riksantikvarieämbetet Kansallisperintövirasto

Riksarkivet Kansallisarkisto

Riksbanken Ruotsin pankki

Riksdagens förvaltningskontor Valtiopäivien hallinto-osasto

Riksdagens ombudsmän Valtiopäivien oikeusasiamies

Riksdagens revisorer Valtiopäivien tilintarkastajat

Riksförsäkringsverket Valtion vakuutuslaitos

Riksgäldskontoret Valtion rahoituslaitos

Rikspolisstyrelsen Valtion poliisi

Riksrevisionsverket Valtion tilintarkastusvirasto

Riksskatteverket Valtion verohallinto
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Rikstrafiken Valtion liikennevirasto

Riksutställningar, Stiftelsen Valtion taidenäyttelysäätiö

Riksåklagaren Yleisen syyttäjän virasto

Rymdstyrelsen Avaruustutkimushallinto

Råd för byggnadsforskning, statens Valtion rakennustutkimusneuvosto

Rådet för grundläggande högskoleutbildning Korkeakoulujen perustutkintoneuvosto

Räddningsverk, statens Valtion pelastuslaitos

Rättshjälpsmyndigheten Oikeusapuviranomainen

Rättsmedicinalverket Oikeuslääketieteen laitos

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Saamelaiskouluhallinto ja saamelaiskoulut

Sametinget Saamelaisparlamentti

Sjöfartsverket Merenkulkulaitos

Sjöhistoriska museer, statens Valtion merenkulkumuseot

Skattemyndigheterna (10) Verovirastot (10)

Skogsstyrelsen Metsähallitus

Skolverk, statens Valtion koululaitos

Smittskyddsinstitutet Tartuntatautien valvontavirasto

Socialstyrelsen Sosiaalihallitus

Specialpedagogiska institutet Erityispedagogian instituutti

Specialskolemyndigheten Erityiskouluviranomainen

Språk- och folkminnesinstitutet Kieli- ja kansanperinneinstituutti

Sprängämnesinspektionen Räjähdysainetarkastuslaitos

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Valtion henkilörekisterikeskus

Statistiska centralbyrån Tilastokeskus

Statskontoret Valtionkonttori

Stockholms universitet Tukholman yliopisto

Strålskyddsinstitut, statens Valtion säteilyturvaviranomainen

Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll

Tekninen valvonta- ja tyyppihyväksyntävirasto

Styrelsen för internationell utvecklings-

samarbete, SIDA

Kansainvälisen kehitysyhteistyön hallinto

Styrelsen för psykologiskt försvar Psykologisen suojelun hallinto

Svenska institutet Ruotsin instituutti

Säkerhetspolisen Suojelupoliisi

Södertörns högskola Etelä-Tukholman korkeakoulu

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Sokeainkirjasto

Teaterhögskolan Teatterikorkeakoulu
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Tekniska museet, stiftelsen Teknillisen museon säätiö

Tingsrätterna (72) Käräjäoikeudet (72)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Tuomioistuinlaitoksen nimityslautakunta

Totalförsvarets forskningsinstitut Puolustusvoimien tutkimusinstituutti

Transportforskningsberedningen Liikennetutkimusvirasto

Transportrådet Liikenneneuvosto

Tullverket Tullilaitos

Turistdelegationen Matkailuvirasto

U

Umeå universitet Uumajan yliopisto

Ungdomsstyrelsen Nuorisovirasto

Uppsala universitet Uppsalan yliopisto

Utlänningsnämnden Ulkomaalaisvirasto

Utsädeskontroll, statens Valtion siementutkimuslaitos

V

Valmyndigheten Keskusvaalilautakunta

Vatten- och avloppsnämnd, statens Valtion vesi- ja viemäröintivirasto

Vattenöverdomstolen Vesioikeus

Verket för högskoleservice (VHS) Korkeakouluvirasto

Verket för innovationssystem (VINNOVA) Innovaatiojärjestelmien virasto

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Elinkeinoelämän kehittämislaitos

Vetenskapsrådet Tiedeneuvosto

Veterinärmedicinska anstalt, statens Valtion eläinlääketieteen laitos

Vägverket Tielaitos

Vänerskolan Väner-koulu

Växjö universitet Växjön yliopisto

Växtsortnämnd, statens Valtion kasvilajikevirasto

Å

Åklagarmyndigheterna Syyttäjänvirastot (6)

Åsbackaskolan Åsbackan koulu

Ö

Örebro universitet Örebron yliopisto

Östervångsskolan Östervångin koulu

Överbefälhavaren Puolustusvoimien komentaja

Överstyrelsen för civil beredskap Väestönsuojelun suunnitteluvirasto
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YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

- Cabinet Office - Pääministerin kanslia

Civil Service College Hallintovirkamiesten koulutuslaitos

Office of the Parliamentary Counsel Parlamentaarisen neuvonantajan toimisto

- Central Office of Information - Keskustiedotustoimisto

- Charity Commission - Avustusjärjestöjen koordinointielin

- Crown Prosecution Service - Syyttäjälaitos

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) - Kruunun kiinteistöomaisuuden hallinto (Vain
määrärahat)

- HM Customs and Excise - Tulli- ja valmisteverovirasto

- Department for Culture, Media and Sport - Kulttuuri-, tiedotusväline- ja urheiluministeriö

British Library British Library

British Museum British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission
for England (English Heritage)

Englannin historiallisten rakennusten ja
muistomerkkien toimikunta (English Heritage)

Imperial War Museum Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission Museo- ja galleriatoimikunta

National Gallery National Gallery

National Maritime Museum Kansallinen merimuseo

National Portrait Gallery Kansallinen muotokuvagalleria

Natural History Museum Luonnonhistorian museo

Royal Commission on Historical Manuscripts Historiallisten käsikirjoitusten kuninkaallinen
toimikunta

Royal Commission on Historical Monuments of
England

Englannin historiallisten muistomerkkien
kuninkaallinen toimikunta

Royal Fine Art Commission (England) Kuninkaallinen taidetoimikunta (Englanti)

Science Museum Luonnontieteellinen museo

Tate Gallery Tate Gallery

Victoria and Albert Museum Victoria and Albert -museo

Wallace Collection Wallace Collection

- Department for Education and Skills - Opetus- ja ammattikoulutusministeriö

Higher Education Funding Council for England Englannin korkeakouluopetuksen rahoitusneuvosto

- Department for Environment, Food and Rural Affairs - Ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuministeriö

Agricultural Dwelling House Advisory Committees Maatalousalan neuvoa-antavat komiteat

Agricultural Land Tribunals Viljelymaatuomioistuimet

Agricultural Wages Board and Committees Viljelijöiden tuloja käsittelevä lautakunta ja
komiteat

Cattle Breeding Centre Karjankasvatuskeskus
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Countryside Agency Maaseutuvirasto

Plant Variety Rights Office Kasvilajikeoikeuksien virasto

Royal Botanic Gardens, Kew Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution Ympäristön saastumista käsittelevä komitea

- Department of Health - Terveysministeriö

Central Council for Education and Training in
Social Work

Sosiaalialan koulutuksen keskusneuvosto

Dental Practice Board Hammashoitolautakunta

National Board for Nursing, Midwifery and Health
Visiting for England

Englannin kansallinen sairaanhoito-, kätilö- ja
terveystarkastuslautakunta

National Health Service Strategic Health
Authorities and Trusts

Kansallisen terveyspalvelun keskeiset
terveysviranomaiset

Prescription Pricing Authority Reseptilääkkeiden hinnoitteluviranomainen

Public Health Service Laboratory Board Julkisen terveydenhuollon laboratorioiden
lautakunta

UK Central Council for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Yhdistyneen kuningaskunnan keskussairaanhoito-,
kätilö- ja terveystarkastusneuvosto

- Department for International Development - Kansainvälisen kehityksen ministeriö

- Department for National Savings - Valtion säästöjen ministeriö

- Department for Transport - Liikenneministeriö

Maritime and Coastguard Agency Meri- ja rannikkovalvontavirasto

- Department for Work and Pensions - Työ- ja eläkeministeriö

Disability Living Allowance Advisory Board Työkyvyttömyyseläkkeiden neuvoa-antava komitea

Independent Tribunal Service Riippumaton tuomioistuinpalvelu

Medical Boards and Examining Medical Officers
(War Pensions)

Lääkärilautakunnat ja tarkastuksia tekevät lääkärit
(Rintamamieseläkkeet)

Occupational Pensions Regulatory Authority Työeläkkeiden sääntelyviranomainen

Regional Medical Service Alueellinen terveydenhoitopalvelu

Social Security Advisory Committee Neuvoa-antava sosiaaliturvakomitea

- Department of the Procurator General and Treasury
Solicitor

- Yleisen syyttäjän virasto

Legal Secretariat to the Law Officers Oikeudellisten neuvonantajien kanslia

- Department of Trade and Industry - Kauppa- ja teollisuusministeriö

Central Transport Consultative Committees Liikenteen neuvoa-antavat komiteat

Competition Commission Kilpailuviranomainen

Electricity Committees Sähköviranomaiset

Employment Appeal Tribunal Työllisyysasiain vetoomustuomioistuin

Employment Tribunals Työllisyystuomioistuimet

Gas Consumers' Council Kaasualan kuluttajaneuvosto

National Weights and Measures Laboratory Kansallinen paino- ja mittalaboratorio
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Office of Manpower Economics Julkishallinnon palkkojen neuvoa-antava elin

Patent Office Patenttivirasto

- Export Credits Guarantee Department - Vientiluottotakuuministeriö

- Foreign and Commonwealth Office - Ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeriö

Wilton Park Conference Centre Wilton Parkin konferenssikeskus

- Government Actuary's Department - Hallituksen aktuaarin kanslia

- Government Communications Headquarters - Hallituksen viestintäkeskus

- Home Office - Sisäasiainministeriö

Boundary Commission for England Englannin vaalipiirilautakunta

Gaming Board for Great Britain Ison-Britannian rahapelilautakunta

Inspectors of Constabulary Poliisivoimien tarkastajat

Parole Board and Local Review Committees Ehdonalaislautakunta ja paikalliset tuomioiden
tarkastuskomiteat

- House of Commons - Alahuone

- House of Lords - Ylähuone

- Inland Revenue, Board of - Verolautakunta

- Lord Chancellor's Department - Lordikanslerin virasto

Circuit Offices and Crown, County and Combined
Courts (England and Wales)

Tuomiopiirivirastot sekä valtion, kreivikuntien ja
yhdistetyt tuomioistuimet (Englanti ja Wales)

Combined Tax Tribunal Yhdistetty verotuomioistuin

Council on Tribunals Tuomioistuinneuvosto

Court of Appeal - Criminal Rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin

Immigration Appellate Authorities Maahanmuuttoasioiden
muutoksenhakuviranomaiset

Immigration Adjudicators Maahanmuuttoasioiden tuomarit

Immigration Appeals Tribunal Maahanmuuttoasioiden
muutoksenhakutuomioistuin

Lands Tribunal Maatuomioistuin

Law Commission Lakikomissio

Legal Aid Fund (England and Wales) Oikeusapurahasto (Englanti ja Wales)

Office of the Social Security Commissioners Sosiaaliturvaviranomaiset

Pensions Appeal Tribunals Eläkeasioiden muutoksenhakutuomioistuin

Public Trust Office Holhouslautakunta (henkisesti vajaakykyisten
henkilöiden raha-asioiden hoito)

Supreme Court Group (England and Wales) Korkein oikeus (Englanti ja Wales)

Transport Tribunal Liikennetuomioistuin

- Ministry of Defence - Puolustusministeriö

Meteorological Office Ilmatieteen laitos

Defence Procurement Agency Puolustusalan hankintavirasto
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- National Assembly for Wales - Walesin kansalliskokous
Higher Education Funding Council for Wales Walesin korkeakouluopetuksen rahoitusneuvosto
Local Government Boundary Commission for
Wales

Walesin paikallishallituksen edustus

Royal Commission for Ancient and Historical
Monuments in Wales

Walesin historiallisten ja muinaismuistomerkkien
kuninkaallinen toimikunta

Valuation Tribunals (Wales) Kunnallisverotuomioistuimet (Wales)
Welsh National Health Service Authorities and
Trusts

Walesin kansalliset terveysviranomaiset

Welsh Rent Assessment Panels Walesin vuokravalvontalautakunta
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Walesin kansallinen terveydenhoito-, kätilö- ja
terveystarkastuslautakunta

- National Audit Office - Kansallinen tilintarkastusvirasto
- National Investment and Loans Office - Kansallinen investointi- ja lainavirasto
- Northern Ireland Assembly Commission - Pohjois-Irlannin kansalliskokoustoimikunta
- Northern Ireland Court Service - Pohjois-Irlannin tuomioistuinviranomainen

Coroners Courts Kuolinsyytutkijoiden tuomioistuimet
County Courts Alioikeudet
Court of Appeal and High Court of Justice in
Northern Ireland

Pohjois-Irlannin muutoksenhakutuomioistuin ja
korkein oikeus

Crown Court Rikostuomioistuin
Enforcement of Judgements Office Tuomioiden täytäntöönpanoviranomaiset
Legal Aid Fund Oikeusapurahasto
Magistrates Courts Poliisituomioistuimet
Pensions Appeals Tribunals Eläkeasioiden muutoksenhakutuomioistuimet

- Northern Ireland, Department for Employment and
Learning

- Pohjois-Irlannin työ- ja koulutusministeriö

- Northern Ireland, Department for Regional Development - Pohjois-Irlannin alueellisen kehityksen ministeriö
- Northern Ireland, Department for Social Development - Pohjois-Irlannin sosiaaliministeriö
- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural
Development

Pohjois-Irlannin maatalous- ja maaseudun kehittämisen
ministeriö

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and
Leisure

- Pohjois-Irlannin kulttuuri-, taide- ja vapaa-
aikaministeriö

- Northern Ireland, Department of Education - Pohjois-Irlannin opetusministeriö
- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and
Investment

- Pohjois-Irlannin yritys-, kauppa- ja investointiministeriö

- Northern Ireland, Department of the Environment - Pohjois-Irlannin ympäristöministeriö
- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel - Pohjois-Irlannin rahoitus- ja henkilöstöministeriö
- Northern Ireland, Department of Health, Social Services
and Public Safety

- Pohjois-Irlannin terveys-, sosiaali- ja yleisen
turvallisuuden ministeriö

- Northern Ireland, Department of Higher and Further
Education, Training and Employment

- Pohjois-Irlannin korkeakoulu-, jatkokoulutus-,
ammatillisen koulutuksen ja työllisyysministeriö

- Northern Ireland, Office of the First Minister and
Deputy First Minister

- Pohjois-Irlannin pääministerin ja varapääministerin
kanslia

- Northern Ireland Office - Pohjois-Irlannin asiain ministeriö
Crown Solicitor's Office Oikeuskanslerinvirasto
Department of the Director of Public Prosecutions
for Northern Ireland

Pohjois-Irlannin yleisen syyttäjän virasto

Forensic Science Agency of Northern Ireland Pohjois-Irlannin rikostekninen virasto



11029/3/02 REV 3 33
LIITE IV DG C II    FI

Office of Chief Electoral Officer for Northern
Ireland

Pohjois-Irlannin ylimmän vaaliviranomaisen
toimisto

Police Service of Northern Ireland Pohjois-Irlannin poliisi
Probation Board for Northern Ireland Pohjois-Irlannin rikoksentekijäin

valvontalautakunta
State Pathologist Service Valtion patologin toimisto

- Office of Fair Trading - Reilun kaupankäynnin toimisto
- Office for National Statistics - Kansallinen tilastovirasto

National Health Service Central Register Kansallisen terveydenhoitojärjestelmän
keskusrekisteri

Office of the Parliamentary Commissioner for
Administration and Health Service Commissioners

Hallinnon ja terveydenhoidon oikeusasiamiehen
toimisto

Office of the Deputy Prime Minister Pääministerin sijaisen toimisto
Rent Assessment Panels Vuokrien arviointilautakunnat

- Paymaster General's Office - Valtion maksuvirasto
- Postal Business of the Post Office - Postin postipalvelut
- Privy Council Office - Valtakunnanneuvoston kanslia
- Public Record Office - Julkisten asiakirjojen virasto
- Royal Commission on Historical Manuscripts - Historiallisten käsikirjoitusten kuninkaallinen toimikunta
- Royal Hospital, Chelsea - Chelsean kuninkaallinen sairaala
- Royal Mint - Kuninkaallinen rahapaja
- Rural Payments Agency - Maaseudun maksukonttori
- Scotland, Auditor-General - Skotlanti, valtiontalouden tarkastusvirasto
- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service - Skotlanti, virallisen syyttäjän toimisto
- Scotland, General Register Office - Skotlanti, yleinen väestörekisteri
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer - Skotlanti, valtionperintöjen ja valtiolle kuuluvien

löydettyjen tavaroiden toimisto
- Scotland, Registers of Scotland - Skotlanti, Skotlannin rekisterit
- The Scotland Office - Skotlannin asiain ministeriö
- The Scottish Executive Corporate Services - Skotlannin hallituksen henkilöstö- ja

materiaalihallintovirasto
- The Scottish Executive Education Department - Skotlannin hallituksen opetusministeriö

National Galleries of Scotland Skotlannin kansalliset taidegalleriat
National Library of Scotland Skotlannin kansalliskirjasto
National Museums of Scotland Skotlannin kansalliset museot
Scottish Higher Education Funding Council Skotlannin korkeakouluopetuksen rahoitusneuvosto

- The Scottish Executive Development Department - Skotlannin hallituksen kehitysministeriö
- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning
Department

- Skotlannin hallituksen yritysasioiden sekä elinikäisen
oppimisen ministeriö

- The Scottish Executive Finance - Skotlannin hallituksen raha-asiain ministeriö
- The Scottish Executive Health Department - Skotlannin hallituksen terveysministeriö

Local Health Councils Paikalliset terveysneuvostot
National Board for Nursing, Midwifery and Health
Visiting for Scotland

Skotlannin sairaanhoitaja-, kätilö- ja
terveydenhoitajakoulutuslautakunta

Scottish Council for Postgraduate Medical
Education

Skotlannin lääketieteellisten jatko-opintojen
neuvosto
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Scottish National Health Service Authorities and
Trusts

Skotlannin terveydenhoitoviranomaiset ja -rahastot

- The Scottish Executive Justice Department - Skotlannin hallituksen oikeusministeriö
Accountant of Court's Office Omaisuudenhoidon valvontaviranomainen
High Court of Justiciary Skotlannin korkein rikosoikeus
Court of Session Korkein siviilioikeus
HM Inspectorate of Constabulary Poliisitoimen tarkastusvirasto
Lands Tribunal for Scotland Skotlannin kiinteistöoikeus
Parole Board for Scotland and Local Review
Committees

Skotlannin ehdonalaislautakunta ja paikalliset
uudelleentarkastelukomiteat

Pensions Appeal Tribunals Eläkeasioita käsittelevät
muutoksenhakutuomioistuimet

Scottish Land Court Skotlannin maatila-asioita käsittelevä tuomioistuin
Scottish Law Commission Skotlannin oikeuden toimikunta
Sheriff Courts Kreivikuntien tuomioistuimet
Scottish Criminal Record Office Skotlannin rikosrekisteritoimisto
Scottish Crime Squad Skotlannin rikospoliisin erityisyksikkö
Scottish Fire Service Training Squad Skotlannin palolaitoksen koulutusyksikkö
Scottish Police College Skotlannin poliisiakatemia
Social Security Commissioners' Office Sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä

asiamiehen toimisto
- The Scottish Executive Rural Affairs Department - Skotlannin hallituksen maaseudun asioiden ministeriö

Crofters Commission Pientilallisten toimikunta
Red Deer Commission Saksanhirvitoimikunta
Rent Assessment Panel and Committees Vuokrien arviointilautakunta ja -komiteat
Royal Botanic Garden, Edinburgh Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha,

Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical
Monuments of Scotland

Skotlannin vanhojen ja historiallisten
monumenttien kuninkaallinen toimikunta

Royal Fine Art Commission for Scotland Skotlannin kuninkaallinen taidekomissio
- The Scottish Executive Secretariat - Skotlannin hallituksen sihteeristö
- The Scottish Parliamentary Body Corporate - Skotlannin parlamentin hallintoelin
- Scottish Record Office - Skotlannin kansallisarkisto
- HM Treasury - Valtiovarainministeriö
- Office of Government Commerce - Valtion hankintavirasto
- The Wales Office (Office of the Secretary of State for
Wales

- Walesin toimisto (Walesin asiain ministerin toimisto)

________________________
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LIITE V

LUETTELO PUOLUSTUSALAN HANKINTAVIRANOMAISTEN

TEKEMIIN SOPIMUKSIIN KUULUVISTA 7 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA

TUOTTEISTA 1

25 ryhmä: Suola, rikki, maa- ja kivilajit, kipsi, kalkki ja sementti

26 ryhmä: Malmit, kuona ja tuhka

27 ryhmä: Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet, bitumiset aineet,

kivennäisvahat

paitsi:

ex 27.10: erikoispolttoaineet (ei koske Itävaltaa)

28 ryhmä: Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet, jalometallien, harvinaisten

maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja

epäorgaaniset yhdisteet

paitsi:

ex 28.09: räjähdysaineet

ex 28.13: räjähdysaineet

ex 28.14: kyynelkaasu

ex 28.28: räjähdysaineet

ex 28.32: räjähdysaineet

ex 28.39: räjähdysaineet

ex 28.50: myrkkytuotteet

ex 28.51: myrkkytuotteet

ex 28.54: räjähdysaineet

                                                
1 Ainoa tämän direktiivin kannalta sitova teksti on julkisia hankintoja koskevan sopimuksen

liitteen I 3 kohdassa esiintyvä luettelo.
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29 ryhmä: Orgaaniset kemialliset yhdisteet

paitsi:

ex 29.03: räjähdysaineet

ex 29.04: räjähdysaineet

ex 29.07: räjähdysaineet

ex 29.08: räjähdysaineet

ex 29.11: räjähdysaineet

ex 29.12: räjähdysaineet

ex 29.13: myrkkytuotteet

ex 29.14: myrkkytuotteet

ex 29.15: myrkkytuotteet

ex 29.21: myrkkytuotteet

ex 29.22: myrkkytuotteet

ex 29.23: myrkkytuotteet

ex 29.26: räjähdysaineet

ex 29.27: myrkkytuotteet

ex 29.29: räjähdysaineet

30 ryhmä: Farmaseuttiset tuotteet

31 ryhmä: Lannoitteet

32 ryhmä: Parkitus- ja väriuutteet, tanniinit ja niiden johdannaiset, värit, pigmentit ja muut

väriaineet, maalit ja lakat, kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat, painovärit,

muste ja tussi

33 ryhmä: Haihtuvat öljyt ja resinoidit, hajustevalmisteet, kosmeettiset ja toalettivalmisteet
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34 ryhmä: Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet,

voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus- hankaus- ja

puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat,

"hammasvahat" ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet

35 ryhmä: Valkuaisaineet, modifioidut tärkkelykset, liimat ja liisterit, entsyymit

37 ryhmä: Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

38 ryhmä: Erinäiset kemialliset tuotteet

paitsi:

ex 38.19: myrkkytuotteet

39 ryhmä: Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit sekä näistä valmistetut

tavarat

paitsi:

ex 39.03: räjähdysaineet
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40 ryhmä: Luonnonkumi, synteettinen kumi ja faktis sekä niistä valmistetut tavarat

paitsi:

ex 40.11: luodinkestävät renkaat

41 ryhmä: Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

42 ryhmä: Nahkatavarat, satula- ja valjasteokset, matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden

kaltaiset säilytysesineet, suolesta valmistetut tavarat

43 ryhmä: Turkisnahat ja tekoturkikset, niistä valmistetut tavarat

44 ryhmä: Puu ja puusta valmistetut tavarat, puuhiili

45 ryhmä: Korkki ja korkkitavarat

46 ryhmä: Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat;

kori- ja punontateokset

47 ryhmä: Paperinvalmistusaineet

48 ryhmä: Paperi, kartonki ja pahvi, paperimassa-, paperi- ja kartonki- ja pahvitavarat

49 ryhmä: Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset,

konekirjoitukset ja työpiirustukset
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65 ryhmä: Päähineet ja niiden osat

66 ryhmä: Sateenvarjot ja päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä

niiden osat

67 ryhmä: Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat,

tekokukat, hiuksista valmistetut tavarat

68 ryhmä: Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta

valmistetut tavarat

69 ryhmä: Keraamiset tuotteet

70 ryhmä: Lasi ja lasitavarat

71 ryhmä: Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit,

jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut

73 ryhmä: Rauta- ja terästavarat

74 ryhmä: Kupari ja kuparitavarat

75 ryhmä: Nikkeli ja nikkelitavarat

76 ryhmä: Alumiini ja alumiinitavarat
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77 ryhmä: Magnesium ja beryllium

78 ryhmä: Lyijy ja lyijytavarat

79 ryhmä: Sinkki ja sinkkitavarat

80 ryhmä: Tina ja tinatavarat

81 ryhmä: Muut epäjalot metallit, niistä valmistetut tavarat

82 ryhmä: Työkalut ja -välineet, veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden

epäjaloa metallia olevat osat

paitsi:

ex 82.07: työkalut, osat

83 ryhmä: Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

84 ryhmä: Höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet, niiden osat

paitsi:

ex 84.06: moottorit

ex 84.08: muut moottorit

ex 84.45: koneet

ex 84.53: automaattiset tietojenkäsittelylaitteet

ex 84.55: nimikkeeseen 84.53 kuuluvien koneiden osat

ex 84.59: ydinreaktorit
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85 ryhmä: Sähkökoneet ja laitteet, niiden osat

paitsi:

ex 85.13: teleliikennelaitteet

ex 85.15: lähettimet

86 ryhmä: Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat,

rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset

mekaaniset liikennemerkinantolaitteet

paitsi:

ex 86.02: panssaroidut sähköveturit

ex 86.03: muut panssaroidut veturit

ex 86.05: panssaroidut vaunut

ex 86.06: huoltovaunut

ex 86.07: vaunut

87 ryhmä: Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rauta- tai raitioteiden liikkuvaan

kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

paitsi:

ex 87.08: tankit ja muut panssariajoneuvot

ex 87.01: traktorit

ex 87.02: sotilasajoneuvot

ex 87.03: huoltoautot

ex 87.09: moottoripyörät

ex 87.14: perävaunut
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89 ryhmä: Alukset ja uivat rakenteet

paitsi:

ex 89.01A: sotalaivat

90 ryhmä: Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai

kirurgiset kojeet ja laitteet, niiden osat ja tarvikkeet

paitsi:

ex 90.05: kiikarit

ex 90.13: erinäiset kojeet, laserit

ex 90.14: etäisyysmittarit

ex 90.28: sähköiset ja elektroniset mittauskojeet

ex 90.11: mikroskoopit

ex 90.17: lääketieteelliset kojeet

ex 90.18: hoitomekaaniset laitteet

ex 90.19: ortopediset laitteet

ex 90.20: röntgenlaitteet

91 ryhmä: Kellot ja niiden osat

92 ryhmä: Soittimet; äänen talteenotto- tai toistolaitteet; televisiokuvan ja -äänen talteenotto-

tai toistolaitteet, niiden osat ja tarvikkeet
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94 ryhmä: Huonekalut, vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt,

sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat

paitsi:

ex 94.01 A: ilma-alusten istuimet

95 ryhmä: Veisto- ja muovailuaineesta valmistetut teokset

96 ryhmä: Luudat, harjat, puuterihuiskut ja -tyynyt sekä seulat

98 ryhmä: Erinäiset tavarat

________________________
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LIITE VI

TIETTYJEN TEKNISTEN ERITELMIEN MÄÄRITTELY

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) a)  'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten

osalta kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti tarjousasiakirjoihin ja

joissa määritellään materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta vaadittavat ominaisuudet,

jotta kyseinen materiaali, tuote tai hankinta kuvauksen perusteella täyttää

hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin

kuuluvat ympäristönsuojelun taso, suunnitteluvaatimukset (mukaan luettuna

vammaiskäyttö), vaatimustenmukaisuuden arviointi, käyttöön soveltuvuus, turvallisuus

tai mitat, mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat laadunvarmistusta, nimikkeistöä,

symboleja, testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta ja pakkausmerkintöjä sekä

tuotantoprosesseja ja -menetelmiä. Ne sisältävät myös säännöt, jotka liittyvät

suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja tarkastukseen, sekä työn

hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja -tekniikat sekä kaikki muut tekniset

edellytykset, jotka hankintaviranomaisen on mahdollista määrätä yleisen tai erityisen

sääntelyn puitteissa ja jotka liittyvät valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai näiden

osiin;

b) 'teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan julkisia tavara- tai palveluhankintoja koskevien

sopimusten osalta tuotteelta tai palvelulta edellytetyt ominaisuudet määrittelevässä

asiakirjassa olevaa erittelyä. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat laadun taso,

ympäristönsuojelun taso, suunnitteluvaatimukset (mukaan luettuna vammaiskäyttö),

vaatimustenmukaisuuden, käyttöön soveltuvuuden ja tuotteen käytön arviointi,

turvallisuus tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset

myyntinimityksen, termistön, tunnusten, testauksen ja testausmenetelmien, pakkauksen,

merkitsemisen, etiketöinnin, käyttöohjeiden ja tuotantoprosessien ja -menetelmien

osalta sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät;
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2) 'standardilla' tarkoitetaan tunnustetun standardointielimen toistuvaan tai jatkuvaan käyttöön

hyväksymää teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei ole pakollista ja joka kuuluu johonkin

seuraavaan lajiin:

� kansainvälinen standardi: kansainvälisen standardointijärjestön hyväksymä standardi,

joka on yleisön käytettävissä;

� eurooppalainen standardi: eurooppalaisen standardointijärjestön hyväksymä standardi,

joka on yleisön käytettävissä;

� kansallinen standardi: kansallisen standardointijärjestön hyväksymä standardi, joka on

yleisön käytettävissä;

3) 'eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä' tarkoitetaan tiettyyn tarkoitukseen tarkoitetun

tuotteen käyttöön sopivuudesta annettua myönteistä teknistä arviota, joka perustuu siihen, että

rakennetta koskevat olennaiset vaatimukset tai tuotteen luontaiset ominaisuudet ja määritellyt

sovellus- ja käyttöedellytykset täyttyvät. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän myöntää

jäsenvaltion nimeämä hyväksymiselin;

4) 'yhteisellä teknisellä eritelmällä' tarkoitetaan teknistä eritelmää, joka on laadittu Euroopan

yhteisön virallisessa lehdessä julkaistun jäsenvaltion hyväksymän menettelyn mukaisesti;

5) 'teknisellä viitteellä' tarkoitetaan mitä tahansa virallisiin standardeihin kuulumatonta

eurooppalaisten standardointielinten tuotetta, joka on laadittu markkinatarpeiden

kehittämiseksi hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti.

________________________
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LIITE VII

HANKINTAILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

LIITE VII A

JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVIIN HANKINTAILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT

TIEDOT

HANKKIJAPROFIILISTA JULKAISTAVAA ENNAKKOTIETOILMOITUSTA KOSKEVA

ILMOITUS

1. Hankintaviranomaisen maa

2. Hankintaviranomaisen nimi

3. "Hankkijaprofiilin" internet-osoite (URL)

4. CPV-nimikkeistön viitenumero(t)
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ENNAKKOTIETOILMOITUS

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, telekopionumero ja sähköpostiosoite sekä samat tiedot

lisätietoja mahdollisesti antavasta eri palveluyksiköstä.

2. Mainittava tarvittaessa, että kyseessä on julkinen hankintasopimus, joka on varattu

suojatyökeskuksille tai jonka toteuttaminen on varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.

3. Julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset: rakennusurakoiden luonne ja laajuus,

rakennuspaikka; jos rakennusurakka on jaettu osaurakoihin, näiden osaurakoiden

olennaispiirteet kokonaisurakkaan nähden; suunniteltujen urakoiden likimääräinen

kustannusarvio, jos se on saatavissa, nimikkeistön viitenumero(t).

Julkisia tavarahankintoja koskevat sopimukset: hankittavien tuotteiden luonne ja laajuus,

nimikkeistön viitenumero(t).

Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset: suunniteltujen hankintojen kokonaismäärä

kustakin liitteessä II A olevasta palvelujen pääluokasta; nimikkeistön viitenumero(t).

4. Arvioitu päivä, jona hankintamenettely(t) aloitetaan pääluokittain tehtävien palveluja

koskevien hankintasopimusten tapauksessa.

5. Mainittava tarvittaessa, että kyseessä on puitejärjestely.

6. Mahdolliset muut tiedot.

7. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty tai jona ilmoitus tämän hankkijaprofiilia koskevan

ilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilista on lähetetty.

8. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta.
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