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6. Under varje etapp i den elektroniska auktionen skall den upphandlande myndigheten

kontinuerligt och omedelbart meddela alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att

de vid varje tidpunkt skall ha kännedom om sin plats i rangordningen. Den upphandlande

myndigheten får också meddela andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats,

under förutsättning att detta anges i förfrågningsunderlaget. Den får också när som helst meddela

antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den får emellertid under inga omständigheter röja

anbudsgivarnas identitet under genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen.

7. Den upphandlande myndigheten skall avsluta den elektroniska auktionen på ett eller flera av

följande sätt:

a) I inbjudan att delta i aktionen skall anges en på förhand fastställd dag och tid när auktionen

stängs.

b) När den inte längre erhåller några nya priser eller nya värden som motsvarar kraven på minsta

skillnader. I detta fall skall de upphandlande myndigheterna i inbjudan att delta i auktionen

ange hur långt efter det att den har mottagit det sista budet som den kommer att stänga den

elektroniska auktionen.

c) När det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att delta i auktionen har genomförts.

Om den upphandlande myndigheten har beslutat att stänga den elektroniska auktionen enligt c,

eventuellt i kombination med villkoren i b, skall tidsplanen för varje auktionsetapp anges i inbjudan

att delta i auktionen.
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8. Efter att ha stängt den elektroniska auktionen skall den upphandlande myndigheten tilldela

kontraktet i enlighet med artikel 53 på grundval av resultaten av den elektroniska auktionen.

En upphandlande myndighet får inte utnyttja elektroniska auktioner på otillbörligt sätt eller på ett

sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen eller så att föremålet för kontraktet, så

som det utlystes genom meddelandet om upphandling och fastställdes i förfrågningsunderlaget,

ändras.

Artikel 55

Onormalt låga anbud

1. Om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt låga i förhållande till

varorna, byggentreprenaden eller tjänsterna, skall den upphandlande myndigheten, innan anbuden

förkastas, skriftligen begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll som den anser sig behöva.

Dessa förtydliganden kan särskilt gälla

a) ekonomiska kalkyler avseende sättet att tillhandahålla tjänsterna, sättet att tillverka varorna

och byggmetoderna,

b) valda tekniska lösningar och/eller ovanligt gynnsamma förhållanden som anbudsgivaren kan

räkna med för att utföra byggentreprenaden, leverera varorna eller tillhandahålla tjänsterna ,

c) originaliteten i anbudsgivarens förslag med avseende på byggentreprenader, varor och

tjänster,



11029/3/02 REV 3 CM/ami,ab 102
DG C II    SV

d) överensstämmelse med de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som är

i kraft på den ort där tillhandahållandet skall ske,

e) möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.

2. Den upphandlande myndigheten skall i samråd med anbudsgivaren granska detta innehåll

med beaktande av de ingivna förklaringarna.

3. Om en upphandlande myndighet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att

anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet förkastas enbart av denna anledning först efter

samråd med anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den

upphandlande myndigheten inte kan bevisa att det berörda stödet har beviljats på lagliga grunder.

Om den upphandlande myndigheten förkastar ett anbud under dessa omständigheter, skall den

underrätta kommissionen om detta.

AVDELNING III

Regler om koncessioner avseende byggentreprenader

KAPITEL I

Regler tillämpliga på koncessioner avseende byggentreprenader

Artikel 56

Tillämpningsområde

Denna avdelning skall tillämpas på alla koncessioner avseende byggentreprenader som en

upphandlande myndighet sluter om upphandlingskontraktet har ett värde på minst 6 242 000 euro.
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Detta värde skall beräknas enligt de regler för byggentreprenader som fastställs i artikel 9.

Artikel 57
Undantag från tillämpningsområdet

Denna avdelning skall inte tillämpas på koncessioner avseende byggentreprenader som

a) beviljas i de fall som avses i artiklarna 13, 14 och 15, avseende byggentreprenadkontrakt

b) beviljas av de upphandlande myndigheterna när de bedriver en eller flera av de verksamheter
som avses i artiklarna [3�7] i direktiv 2003/.../EG när dessa koncessioner beviljas för att
bedriva dessa verksamheter.

Emellertid skall detta direktiv även fortsättningsvis tillämpas på koncessionen avseende
byggentreprenader som beviljas av en upphandlande myndighet som bedriver en eller flera av
de verksamheter som avses i artikel 6 i direktiv 2003.../.../EG och som beviljas för dessa
verksamheter så länge som den berörda medlemsstaten använder sig av den möjlighet som
avses i artikel [71 andra stycket] i det direktivet för att uppskjuta tillämpningen av detta.

Artikel 58
Offentliggörande av meddelanden om koncessioner avseende byggentreprenader

1. En upphandlande myndighet som önskar tilldela en koncession avseende byggentreprenader
skall informera om detta genom ett meddelande.

2. Meddelanden om koncessioner avseende byggentreprenader skall innehålla de upplysningar
som anges i bilaga VII C och i förekommande fall varje annan upplysning som den upphandlande
myndigheten anser vara till nytta i överensstämmelse med de standardformulär som kommissionen
antagit i enlighet med förfarandet i artikel 77.2.
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3. Meddelandena skall offentliggöras enligt bestämmelserna i artikel 36.2�36.8.

4. Artikel 37 om offentliggörande av meddelanden skall också tillämpas för koncessioner

avseende byggentreprenader.

Artikel 59

Tidsfrister

Om en upphandlande myndighet önskar tilldela en koncession avseende byggentreprenader skall

fristen för att lämna in anbudsansökningarna vara minst 52 dagar från och med den dag då

meddelandet om upphandling skickades, med undantag för de fall som avses i artikel 38.5.

Artikel 38.7 skall tillämpas.

Artikel 60

Underentreprenad

En upphandlande myndighet får
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a) antingen anmoda koncessionshavaren att anlita tredje man upp till minst 30 % av det totala

värdet av den byggentreprenad som koncessionen gäller, med möjlighet för de anbudssökande

att öka denna andel; denna minsta tillåtna andel skall anges i koncessionsavtalet,

b) eller anmoda de koncessionssökande att själva i sina anbud ange vilken procentsats av det

totala värdet av den byggentreprenad som koncessionen gäller som de avser att lägga ut på

tredje man.

Artikel 61

Tilldelning av kompletterande byggentreprenader till koncessionshavaren

Detta direktiv skall inte tillämpas på kompletterande byggentreprenader som inte ingår vare sig i det

ursprungliga koncessionsprojektet eller i det ursprungliga kontraktet, vilka på grund av oförutsedda

omständigheter blivit nödvändiga för utförande av byggentreprenaden enligt beskrivningen i

koncessionsprojektet eller kontraktet, och som den upphandlande myndigheten tilldelar

koncessionshavaren, under förutsättning att kontraktet tilldelas den ekonomiska aktör som utför

denna byggentreprenad

� om dessa kompletterande byggentreprenader tekniskt och ekonomiskt inte kan skiljas från det

ursprungliga kontraktet utan stora olägenheter för de upphandlande myndigheterna, eller

� om dessa byggentreprenader, även om de kan skiljas från utförandet av det ursprungliga

kontraktet, är strikt nödvändiga för dess fullständiga färdigställande.

Det totala beloppet för de kontrakt som tilldelas för kompletterande byggentreprenader får dock inte

överstiga 50 % av beloppet för den ursprungliga byggentreprenaden som var föremål för

koncessionen.
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KAPITEL II

Regler om koncessionshavares upphandling när dessa är upphandlande myndigheter

Artikel 62

Tillämpliga regler

Om koncessionshavaren är en upphandlande myndighet enligt artikel 1.9, skall koncessionshavaren

med avseende på de arbeten som utförs av tredje man iaktta bestämmelserna i detta direktiv om

tilldelning av kontrakt avseende byggentreprenader.

KAPITEL III

Regler om koncessionshavares upphandling när dessa inte är upphandlande myndigheter

Artikel 63

Regler om offentliggörande: tröskelvärden och undantag

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att koncessionshavare som

inte är upphandlande myndigheter tillämpar bestämmelserna om offentliggörande i artikel 64 när de

tilldelar tredje man byggentreprenadkontrakt om värdet av dessa kontrakt uppgår till

minst 6 242 000 euro.

Det behövs dock inget offentliggörande om byggentreprenadkontraktet uppfyller villkoren i

artikel 31.

Värdet av kontrakten skall beräknas enligt de regler för offentliga byggentreprenadkontrakt som

fastställs i artikel 9.
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2. Företag som har gått samman för att få en koncession eller anknutna företag skall inte anses

som tredje man.

Med anknutna företag avses varje företag, över vilket koncessionshavaren, direkt eller indirekt, kan

utöva ett bestämmande inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över

koncessionshavaren eller varje företag som tillsammans med koncessionshavaren står under sådant

inflytande av något annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av

de regler företaget lyder under. Ett bestämmande inflytande från ett företag skall antas föreligga om

företaget, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag

a) innehar merparten av företagets tillskjutna kapital, eller

b) kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande, eller

c) kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets administrativa, styrande eller

övervakande organ.

En uttömmande förteckning över dessa företag skall bifogas ansökan om koncession. Förteckningen

skall uppdateras när ändringar inträffar i förhållandena mellan företagen.

Artikel 64

Offentliggörande av meddelanden

1. En innehavare av en byggkoncession som inte är en upphandlande myndighet och som önskar

lägga ut ett byggentreprenadkontrakt på tredje man skall informera om detta genom ett meddelande

.
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2. Meddelandena skall innehålla de upplysningar som anges i bilaga VII C och i förekommande

fall varje annan upplysning som innehavaren av byggkoncessionen anser vara till nytta, i

överensstämmelse med de standardformulär som kommissionen antagit i enlighet med förfarandet i

artikel 77.2.

3. Meddelandet skall offentliggöras enligt bestämmelserna i artikel 36.2�36.8.

4. Artikel 37 om frivilligt offentliggörande av meddelanden skall också tillämpas.

Artikel 65

Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud

En innehavare av en byggkoncession som inte är en upphandlande myndighet och som skall tilldela

ett kontrakt avseende byggentreprenad skall fastställa en frist för att motta anbudsansökningar,

vilken inte får understiga 37 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling

skickades, och en frist för mottagande av anbud, som inte får understiga 40 dagar från och med den

dag då meddelandet om upphandling eller inbjudan att lämna anbud skickades.

Artikel 38.5, 38.6 och 38.7 skall tillämpas.

AVDELNING IV

Regler om projekttävlingar på tjänsteområdet

Artikel 66

Allmänna bestämmelser

1. Reglerna för att anordna en projekttävling skall fastställas enligt artiklarna 66�74 och skall

hållas tillgängliga för dem som är intresserade av att delta i projekttävlingen.
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2. Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas

a) till en medlemsstats territorium, eller till en del av detta territorium,

b) till att deltagarna skall vara antingen fysiska personer eller juridiska personer, med hänvisning

till att lagen i den medlemsstat där projekttävlingen anordnas skulle kräva detta.

Artikel 67

Tillämpningsområde

1. Denna avdelning skall tillämpas på projekttävlingar som anordnas av

a) upphandlande myndigheter som är centrala statliga myndigheter enligt bilaga IV, från och

med ett tröskelvärde som är minst 162 000 euro,

b) andra upphandlande myndigheter än dem i bilaga IV, från och med ett tröskelvärde som är

minst 249 000 euro,

c) alla upphandlande myndigheter, från och med ett tröskelvärde som är minst 249 000 euro, om

projekttävlingen gäller tjänster i kategori 8 i bilaga II A, teletjänster i kategori 5 vars position i

CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526 och/eller de

tjänster som är förtecknade i bilaga II B.

2. Denna avdelning skall tillämpas på

a) projekttävlingar som anordnas inom ramen för tilldelning av ett offentligt tjänstekontrakt,
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b) projekttävlingar med priser och/eller ersättningar till deltagarna.

I a avses med "tröskelvärde" det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av det offentliga

tjänstekontraktet, inklusive eventuella priser och/eller ersättningar till deltagarna.

I b avses med "tröskelvärde" summan av priserna och ersättningarna, inklusive det uppskattade

värdet exklusive mervärdesskatt av det offentliga tjänstekontrakt som senare kan tilldelas i enlighet

med artikel 31.3, om den upphandlande myndigheten inte utesluter en sådan tilldelning i

meddelandet om projekttävling.

Artikel 68

Undantag från tillämpningsområdet

Denna avdelning skall inte tillämpas på

a) de projekttävlingar avseende tjänster som avses i direktiv 2003�/�/EG som anordnas av

sådana upphandlande myndigheter som bedriver en eller flera av de verksamheter som anges i

artiklarna 3−7 [3�6] i det direktivet i syfte att fortsätta att bedriva denna verksamhet, eller på

sådana tävlingar som inte omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv

Emellertid skall detta direktiv även fortsättningsvis tillämpas på projekttävlingar avseende

tjänster som har anordnats av en upphandlande myndighet som bedriver en eller flera av de

verksamheter som avses i [artikel 6 ] i direktiv 2003.../.../EG och som anordnats för dessa

verksamheter så länge som den berörda medlemsstaten använder sig av den möjlighet som

avses i [artikel 71 andra stycket] i det direktivet för att uppskjuta tillämpningen av detta.

bc) de projekttävlingar som anordnas i sådana fall som avses i artiklarna 13, 14, 15 i detta direktiv

för offentliga tjänstekontrakt.
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Artikel 69

Meddelanden

1. En upphandlande myndighet som önskar anordna en projekttävling skall informera om detta

genom ett meddelande om projekttävling.

2. En upphandlande myndighet som har anordnat en projekttävling skall sända en

kommunikation om resultatet av projekttävlingen i enlighet med artikel 36 och skall vidare kunna

visa vilken dag meddelandet avsändes.

Sådan information om resultatet av tävlingen behöver inte offentliggöras, om detta skulle hindra

tillämpning av lag , strida mot allmänintresset, skada offentliga eller privata företags berättigade

affärsintressen eller motverka en sund konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

3. Artikel 37 om offentliggörande av meddelanden skall också tillämpas för projekttävlingar.

Artikel 70

Utformning och det sätt på vilket de offentliggörs av meddelanden om projekttävlingar

1. De meddelanden som avses i artikel 69 skall innehålla de upplysningar som anges i

bilaga VII D i överensstämmelse med de standardformulär som kommissionen antagit i enlighet

med förfarandet i artikel 77.2.

2. Meddelandena skall offentliggöras enligt artikel 36.2�36.8.
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Artikel 71

Kommunikationssätt

1. Artikel 42.1, 42.2 och 42.4 skall tillämpas för alla meddelanden om projekttävlingar.

2. Meddelanden, utbyte och lagring av information skall ske på ett sådant sätt att det säkerställs

att integritet och sekretess för de av tävlingsdeltagarna inlämnade uppgifterna bevaras samt att juryn

inte får ta del av innehållet i planer och projekt innan tidsfristen för inlämnande har löpt ut.

3. Följande regler skall tillämpas på utrustning för elektroniskt mottagande av planer och

projekt:

a) Information om de nödvändiga specifikationerna för elektronisk överföring av planer och

ritningar, inklusive kryptering, skall vara tillgänglig för de berörda parterna. Utrustning för

elektroniskt mottagande av planer och projekt skall dessutom överensstämma med kraven i

bilaga X.

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem som syftar till att höja

nivån på certifieringstjänster för sådan utrustning.

Artikel 72

Urval av deltagare i projekttävlingen

Om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat, skall den upphandlande myndigheten fastställa

entydiga och icke-diskriminerande kriterier för urvalet. Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds att

delta skall under alla omständigheter vara så stort att verklig konkurrens säkerställs.
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Artikel 73

Juryns sammansättning

Juryn skall vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som är oberoende i förhållande till

deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer för att få delta i en

projekttävling, skall minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha dessa eller likvärdiga

kvalifikationer.

Artikel 74

Juryns beslut

1. Juryn skall vara självständig i sina beslut och yttranden.

2. Den skall granska planer och projekt som tävlingsdeltagarna har lagt fram anonymt och

uteslutande utgå från de kriterier som anges i meddelandet om projekttävlingen.

3. Den skall ange sin rangordning av projekten, som gjorts på grundval av varje projekts

förtjänster, i ett protokoll som skall undertecknas av dess medlemmar och innehålla kommentarer

och eventuella punkter som kan behöva klargöras.

4. Anonymiteten skall respekteras tills juryn har avgett ett yttrande eller meddelat ett beslut.

5. Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas att besvara frågor som juryn har noterat i

protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspekter.

6. Det skall upprättas fullständiga protokoll över dialogen mellan jurymedlemmarna och

tävlingsdeltagarna.
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AVDELNING V

Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenheter

och slutbestämmelser

Artikel 75

Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål

För att resultaten av tillämpningen av detta direktiv skall kunna bedömas skall medlemsstaterna

senast den 31 oktober varje år till kommissionen överlämna statistikrapport, utformad i enlighet

med artikel 76, över de varukontrakt, tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt som den

upphandlande myndigheten har tilldelat under det föregående året.

Artikel 76

Statistikrapportens innehåll

1. För varje upphandlande myndighet som anges i bilaga IV skall statistikrapporten minst

omfatta följande uppgifter:

a) Antal tilldelade kontrakt och kontraktens värde när det gäller kontrakt som omfattas av detta

direktiv.

b) Antal kontrakt och kontraktens värde för sådan tilldelning av kontrakt som sker enligt

undantag från avtalet.

Uppgifterna i led a första stycket skall i största möjliga utsträckning redovisas enligt följande

uppdelning:

a) Använda upphandlingsförfaranden.
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b) För varje förfarande byggentreprenader enligt bilaga I samt varor och tjänster enligt bilaga II,

identifierade efter kategori i CPV-nomenklaturen.

c) Nationaliteten hos den ekonomiska aktör som tilldelades kontraktet.

När kontrakt tilldelas genom förhandlat förfarande skall de uppgifter som avses i led a i första

stycket dessutom delas upp med hänsyn till de förhållanden som anges i artiklarna 30 och 31 samt

omfatta antalet kontrakt och värdet av de kontrakt som tilldelats av den medlemsstat eller tredje

land som de anbudsgivare som tilldelats kontraktet tillhör.

2. För andra upphandlande myndigheter än dem som anges i bilaga IV skall statistikrapporten

minst omfatta följande uppgifter:

a) Antal tilldelade kontrakt och kontraktens värde uppdelade i enlighet med punkt 1 andra

stycket.

b) Totalt värde av kontrakten avseende sådan tilldelning som sker enligt undantag från avtalet.

3. Statistikrapporten skall klart ange alla andra statistiska uppgifter som begärs enligt avtalet.

De uppgifter som avses i första stycket skall fastställas enligt förfarandet i artikel 77.2.
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Artikel 77

Rådgivande kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling som

inrättas genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG1, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 78

Revidering av tröskelvärden

1. Kommissionen skall vartannat år från och med detta direktivs ikraftträdande kontrollera de

tröskelvärden som fastställs i artikel 7 och vid behov revidera dem i enlighet med förfarandet i

artikel 77.2.

Tröskelvärdena skall beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euro, uttryckt i särskilda

dragningsrätter (SDR), under de 24 månader som slutar den sista dagen i augusti omedelbart före

den revidering som börjar gälla den 1 januari. Om det behövs skall de reviderade tröskelvärdena

avrundas nedåt till närmaste tusental euro för att säkerställa iakttagandet av de gällande

tröskelvärdena enligt avtalet, uttryckta i SDR.

2. Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 skall kommissionen enligt förfarandet i artikel 77.2

anpassa följande:

                                                
1 EGT L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 77/63/EEG

(EGT L 13, 15.1.1977, s. 15).
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a) Tröskelvärdena i artikel 8 första stycket a, i artikel 56 och i artikel 63.1 första stycket skall

anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga byggentreprenadkontrakt.

b) Tröskelvärdet i artikel 8 första stycket b och i artikel 67.1 a skall anpassas till det reviderade

tröskelvärdet för offentliga tjänstekontrakt som tilldelats av de upphandlande myndigheter

som anges i bilaga IV.

c) Tröskelvärdet i artikel 67.1 b och c skall anpassas till det reviderade tröskelvärdet för

offentliga tjänstekontrakt som tilldelas av de upphandlande myndigheter som inte anges i

bilaga IV.

3. Motvärdena till de tröskelvärden som fastställs enligt punkt 1 i nationella valutor när det

gäller de medlemsstater som inte deltar i den monetära unionen skall i princip revideras vartannat år

från och med den 1 januari 2004. Beräkningen av detta värde skall baseras på den genomsnittliga

dagskursen för dessa valutor uttryckt i euro under de 24 månader som slutar den sista dagen i

augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla den 1 januari.

4. De reviderade tröskelvärdena enligt punkt 1 och deras motvärde i de nationella valutor som

avses i punkt 3 skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella

tidning i början av november efter revideringen.
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Artikel 79

Ändringar

Kommissionen får ändra följande enligt förfarandet i artikel 77.2:

a) Den tekniska utformningen av de beräkningsmetoder som avses i artikel 78.1 andra stycket

och artikel 78.3.

b) Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 35, 58, 64 och 69 samt de

statistikrapporter som föreskrivs i artikel 35.4 fjärde stycket och i artiklarna 75 och 76 skall

upprättas, överföras, mottas, översättas, insamlas och spridas.

c) De särskilda formerna för hänvisningar till särskilda positioner i CPV-nomenklaturen i

meddelandena.

d) Förteckningarna över offentligrättsliga organ och kategorier av organ enligt bilaga III, när

dessa, grundade på anmälningar från medlemsstaterna, visar sig nödvändiga.

e) Förteckningarna över de centrala statliga myndigheter som avses i bilaga IV, efter de

ändringar som är nödvändiga för att följa avtalet.

f) Referensnumren till nomenklaturen i bilaga I, förutsatt att detta direktivs materiella

tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisningar i meddelandena till

särskilda nummer i denna nomenklatur.
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g) Referensnumren till nomenklaturen i bilaga II, förutsatt att direktivets materiella

tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisning i meddelandena till

särskilda nummer i denna nomenklatur inom de tjänstekategorier som anges i den bilagan.

h) Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av de uppgifter som avses i bilaga VIII,

av skäl som hänger samman med tekniska framsteg eller av administrativa skäl.

i) Bestämmelserna om och de tekniska krav på utrustningen för elektronisk mottagning enligt

punkt a, f och g i bilaga X.

Artikel 80

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv före den t ...*. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

                                                
* 21 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 81

Upphävande

Direktiv 92/50/EEG, med undantag av artikel 41, samt direktiven 93/36/EEG och 93/37/EEG skall

upphöra att gälla med verkan från och med den dag som anges i artikel 80 utan att detta påverkar

medlemsstaternas skyldigheter när det gäller fristerna för överföring och tillämpning enligt bilaga

XI.

Hänvisningar till de upphävda direktiven skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall

läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 82

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella

tidning.

Artikel 83

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

___________
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BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMHET SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1.2 b1

NACE2 CPV-kod

Avdelning F BYGGENTREPRE-
NADER

Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning Anm.
45 Byggverksamhet Omfattar:

� nybyggnad, renovering
och normal reparation

45000000

45.1 Mark- och grundarbeten 45100000
45.11 Rivning av hus;

markarbeten
Omfattar:
� rivning och rasering av

byggnader och andra
anläggningar

� röjning av byggplatser
� markarbeten: schaktning,

deponering, nivellering av
byggplatser,
dikesgrävning,
bergrensning, sprängning
etc.

� iordningställande av
gruvarbetsplatser:
avtäckning samt annat
iordningställande av ägor
och platser som innehåller
mineraler

Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks-

eller skogsbruksmark

45110000

                                                
1 Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, skall NACE-nomenklaturen tillämpas.
2 Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk

näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1).
Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993,
s. 1).
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45.12 Markundersökning Omfattar:
� provborrning och tagning av

kärnprov för byggande, för
geofysiska, geologiska eller
liknande ändamål

Omfattar inte:
� borrning av källor för

produktion av råpetroleum
eller naturgas jfr 11.20

� brunnsborrning jfr 45.25
� schaktsänkning jfr 45.25
� spårning av olje- och

naturgasfält, utförande av
geofysiska, geologiska och
seismiska undersökningar
jfr 74.20

45120000

45.2 Bygg- och
anläggningsarbeten

45200000

45.21 Uppförande av hus och
andra byggnadsverk

Omfattar:
− byggande av alla slags

byggnader
− byggande av anläggningar

inom väg- och vattenbyggnad
o.d.:
broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter,
tunnlar och tunnelbanor

− rörledningar för
fjärrtransport, fjärrnät för el
och telekommunikation

− rörledningar i tätort,
tätortsnät för el och
telekommunikation samt
därmed förknippade arbeten

� montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga
byggnader

45210000
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Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till

råpetroleum- och
naturgasutvinning jfr 11.20

� uppförande av kompletta
monteringsfärdiga byggnader
av egentillverkade delar av
annat material än betong jfr
huvudgrupperna 20, 26 och
28

� anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar,
exklusive uppförande av
byggnader jfr 45.23

� bygginstallationer jfr 45.3
� slutbehandling av byggnader

jfr 45.4
� arkitektverksamhet och

teknisk konsultverksamhet
jfr 74.20

� projektledning för byggande
jfr 74.20

45.22 Takarbeten Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45220000

45.23 Anläggning av vägar,
flygfält och
idrottsanläggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator

samt andra kör- och
gångvägar

� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och

landningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion,

simbassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar,
exklusive uppförande av
byggnader

� målning av vägmarkeringar
och markeringar på
parkeringsplatser

Omfattar inte:
� förberedande markarbeten

jfr 45.11

45230000

45.24 Vattenbyggnad Omfattar:
� anläggning av:

vattenleder, hamn- och
flodarbeten, småbåtshamnar
(marinor), slussar etc.
dammar, diken o.d.

� muddring
� undervattensarbete

45240000
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45.25 Andra bygg- och
anläggningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller

anläggningsverksamhet som
är specialiserad inom något
för olika slags konstruktioner
gemensamt område och
fordrar specialistkompetens
eller specialutrustning:

− grundläggning inklusive
pålning

− borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning

− uppförande av icke
egentillverkade stålelement

− bockning av stål
− murning och stenläggning
− resning och nedmontering av

byggnadsställningar och
arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av
byggnadsställningar och
arbetsplattformar

− uppförande av skorstenar och
industriugnar

Omfattar inte:
� uthyrning av

byggnadsställningar utan
resning och nedmontering
jfr 71.32

45250000
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45.3 Bygginstallationer 45300000
45.31 Elinstallationer Omfattar:

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

45310000

45.32 Isoleringsarbeten Omfattar:
� installation i byggnader och

andra anläggningar av
värme-, ljud- eller
vibrationsisolering

Omfattar inte:
� impregnering jfr 45.22

45320000

45.33 VVS-arbeten Omfattar:
� installation i byggnader och

andra anläggningar av:
vattensystem samt
sanitetsutrustning
gasarmaturer
värme-, ventilations-, kyl-
och luftkonditionerings-
utrustning inklusive
ledningar
sprinklersystem

Omfattar inte:
� installation av elvärmesystem

jfr 45.31

45330000

45.34 Andra bygginstallationer Omfattar:
� installation av belysnings-

och signalsystem till vägar,
järnvägar, flygfält och
hamnar

� installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45340000
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45.4 Slutbehandling av
byggnader

45400000

45.41 Puts-, fasad- och
stuckaturarbeten

Omfattar:
− anbringande på byggnader

och andra anläggningar av
invändig eller utvändig puts
och stuck inklusive
närstående basmaterial för
putsning

45410000

45.42 Byggnadssnickeriarbeten Omfattar:
� installation av icke

egentillverkade dörrar,
fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast
inredning, trappor
butiksinredning o.d., av trä
eller andra material

� invändig slutbehandling
såsom arbete med tak,
väggbeklädnader av trä och
flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:
� läggning av parkett och andra

golvbeläggningar av trä
jfr 45.43

45420000

45.43 Golv- och
väggbeläggningsarbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller

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

45430000

45.44 Måleri- och
glasmästeriarbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig

målning av byggnader
� målning av anläggningar

inom väg- och vattenbyggnad
o.d.

� installation av glas, speglar
etc.

Omfattar inte:
� installation av fönster

jfr 45.42

45440000



11029/3/02 REV 3 CM/ami,ab,gw 7
BILAGA I DG C II    SV

45.45 Annan slutbehandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata

simbassänger
� rengöring med ånga,

blästring och liknande
behandling av fasader

� annan slutbehandling av
byggnader

Omfattar inte:
� invändig rengöring av

byggnader och andra
konstruktioner jfr 74.70

45450000

45.5 Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner med
förare

45500000

45.50 Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner med
förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och

anläggningsmaskiner samt
-utrustning utan förare
jfr 71.32

___________
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BILAGA II

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1.2 d

BILAGA II A1

Kategori Beskrivning CPC-referens-nummer2 CPV-referensnummer

1 Underhålls- och
reparationstjänster

6112, 6122, 633, 886 Från 50100000-6 till 50982000-2
(utom 50310000-1 till 50324200-4 och
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0)

2 Landtransport3, även
säkerhets- och kurir-
transporter, med undantag
av postbefordran

712 (utom 71235), 7512,
87304

Från 60112000-6 till 60129300-1
(utom 60121000-2 till 60121600-8, 60122200-
1, 60122230-0) och
från 64120000-3 till 64121200-2

3 Flygtransport av
passagerare och gods, med
undantag av postbefordran

73 (utom 7321) Från 62100000-3 till 62300000-5
(utom 62121000-6, 62221000-7)

4 Postbefordran på land4 och
i luften

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

5 Telekommunikations-
tjänster

752 Från 64200000-8 till 64228200-2,
72318000-7 och
från 72530000-9 till 72532000-3

                                                
1 Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.
2 CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för

direktiv 92/50/EEG.
3 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
4 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
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6 Finansiella tjänster:
a) Försäkringstjänster
b) Bank- och 

investeringstjänster1

ex 81, 812, 814 Från 66100000-1 till 66430000-3 och
från 67110000-1 till 67262000-11

7 Databehandlingstjänster
och därmed
sammanhängande tjänster

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

8 Forsknings- och
utvecklingstjänster2

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

9 Redovisnings-, revisions-
och bokföringstjänster

862 Från 74121000-3 till 74121250-0

10 Marknads- och
opinionsundersökningar

864 Från 74130000-9 till 74133000-0 och
74423100-1, 74423110-4

11 Organisationskonsult-
tjänster3 och därmed
sammanhängande tjänster

865, 866 Från 73200000-4 till 73220000-0
Från 74140000-2 till 74150000-5
(utom 74142200-8) och
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2 ,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

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

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

                                                
1 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller

överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster.
Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av
mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan
egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller
hyreskontraktet, oberoende av form, skall dock omfattas av detta direktiv.

2 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för
den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster
helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

3 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
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13 Reklamtjänster 871 Från 74400000-3 till 74422000-3
(utom 74420000-9 och 74421000-6)

14 Fastighetsstädning och
fastighetsförvaltning

874, 82201−82206 Från 70300000-4 till 70340000-6 och
från 74710000-9 till 74760000-4

15 Förlags- och tryckeri-
tjänster mot arvode eller på
kontrakt

88442 Från 78000000-7 till 78400000-1

16 Avlopps- och
renhållningstjänster,
sanering och liknande
tjänster

94 Från 90100000-8 till 90320000-6 och
50190000-3 , 50229000-6,
50243000-0

BILAGA II B

Kategori Beskrivning CPC-referensnummer CPV-referensnummer

17 Hotell- och restaurang-
tjänster

64 Från 55000000-0 till 55524000-9 och
från 93400000-2 till 93411000-2

18 Järnvägstransport 711 60111000-9 och
från 60121000-2 till 60121600-8

19 Sjötransport 72 Från 61000000-5 till 61530000-9 och
från 63370000-3 till 63372000-7

20 Hjälptjänster och tjänster i
anslutning till transporter

74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1
Från 63000000-9 till 63600000-5
(utom 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7) och
74322000-2, 93610000-7

21 Juridiska tjänster 861 Från 74110000-3 till 74114000-1
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22 Rekrytering och urval av
personal1

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

23 Spanings- och
säkerhetstjänster, med
undantag av
säkerhetstransporter

873 (utom 87304) Från 74600000-5 till 74620000-1

24 Undervisning och
yrkesutbildning

92 Från 80100000-5 till 80430000-7

25 Hälsovård och socialtjänster 93 74511000-4, och
från 85000000-9 till 85323000-9
(utom 85321000-5 och 85322000-2)

26 Fritids- och
idrottsverksamhet samt
kulturverksamhet

96 Från 74875000-3 till 74875200-5 och
från 92000000-1 till 92622000-7
(utom 92230000-2)

27 Övriga tjänster2

___________

                                                
1 Med undantag av anställningskontrakt.
2 Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av

program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider.
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BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER OFFENTLIGRÄTTSLIGA ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN

ENLIGT ARTIKEL 1.9 ANDRA STYCKET

I. BELGIEN

Organ

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
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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

� 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
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� 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 (appelée habituellement "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 (gewoonlijk genoemd "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
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� 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

� 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
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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
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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

� 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
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� 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
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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

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
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� 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

� Orchestre national de Belgique � Nationaal Orkest van België

� Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles � Nationale Instelling voor

radioactief Afval en Splijtstoffen
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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
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� 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

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
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� 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

� Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

� Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

� Vlaams Promotiecentrum voor Agro � en Visserijmarketing

� Vlaams Zorgfonds

� Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
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II. DANMARK

Organ

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

Kategorier

� De Almene Boligorganisationer (organisationer för offentligt subventionerade bostäder),

� Lokale kirkelige myndigheder (lokala kyrkliga myndigheter),

� Andre forvaltningssubjekter (andra förvaltningsenheter).
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III. TYSKLAND

1. Kategorier

Offentligrättsliga organ, inrättningar och stiftelser inrättade av staten, delstaterna eller lokala

myndigheter, i synnerhet följande:

1.1 Organ

� Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (vetenskapliga högskolor

och studentföreningar med stadgar),

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

Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [yrkesorganisationer (samfund för advokater,

skatterådgivare, redovisningsexperter, arkitekter, läkare och farmaceuter)],

� Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,

Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [sammanslutningar av ekonomisk karaktär

(jordbrukskammare, närings- och hantverkskammare, handels- och industrikammare,

yrkesorganisationer för hantverkare, hantverkskooperativ)],

� Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)

[socialförsäkringar (sjukkassor, olycksfalls- och pensionsförsäkringsinstitutioner)],

� kassenärztliche Vereinigungen (föreningar för läkare som är anslutna till kassan,

� Genossenschaften und Verbände (kooperativa bolag och förbund).
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1.2 Inrättningar och stiftelser

Statligt kontrollerade enheter med allmännyttig, ej industriell eller kommersiell verksamhet, i

synnerhet följande:

� Rechtsfähige Bundesanstalten (federala byråer med rättskapacitet),

� Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organisationer för nationell solidaritet och

student- och skolorganisationer),

� Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kultur-, välgörenhets- och hjälpstiftelser).

2. Privaträttsliga juridiska personer

Statligt kontrollerade enheter med allmännyttig, ej industriell eller kommersiell verksamhet,

inbegripet Kommunale Versorgungsunternehmen (kommunala myndigheter), i synnerhet följande

� Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische

Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [hälsa

(sjukhus, hälsohem, medicinska forskningsinstitut, laboratorier och

destruktionsanläggningar)],

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

botanische Gärten [kultur (statliga teatrar, orkestrar, muséer, bibliotek, arkiv, djurparker och

botaniska trädgårdar],
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� Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und

Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser,

Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [sociala frågor (förskolor, daghem, vilohem,

fritidshem och ungdomsgårdar, fritidsanläggningar, gemenskapslokaler, kvinnohus,

ålderdomshem, hem för bostadslösa],

� Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sport (simhallar,

sportanläggningar)],

� Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [säkerhet (brandkår, räddningstjänst)],

� Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)

[folkbildning (omskolningscentra, skolor för vuxenutbildning, fort- och vidareutbildning,

folkhögskolor)],

� Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche

Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [vetenskap, forskning och utveckling

(stora forskningscentra, vetenskapliga bolag och föreningar, främjande av vetenskap)],

� Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [renhållning (gatustädning,

avfalls- och avloppshantering)],

� Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung,

Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)

[fastigheter och bostäder (stadsplanering, stadsutveckling, fastighetsbolag,

bostadsförmedling)],

� Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (ekonomi: bolag för främjande av

ekonomi),

� Friedhofs- und Bestattungswesen (kyrkogårds- och begravningsväsen),

� Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,

Entwicklungshilfe, Ausbildung) [utvecklingsbistånd (finansiering, tekniskt samarbete,

utvecklingsbistånd, utbildning)].
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IV. GREKLAND

Kategorier

a) Offentliga företag och offentliga organ.

b) Privaträttsliga juridiska personer, som tillhör staten eller som regelbundet enligt tillämpliga

bestämmelser finansieras genom statliga medel med minst 50 % av den årliga budgeten eller

genom att minst 51 % av bolagskapitalet ägs av staten.

c) Privaträttsliga juridiska personer, som tillhör offentligrättsliga juridiska personer, som tillhör

lokala organ på samtliga nivåer, däribland den centrala sammanslutningen för lokala grekiska

myndigheter (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), som tillhör lokala myndigheter i kommunerna, samt företag och

offentliga organ, och som tillhör juridiska personer enligt b ovan eller regelbundet finansieras

av dem, med minst 50 % av den årliga budgeten, enligt tillämpliga bestämmelser eller egna

stadgar, eller juridiska personer uppräknade ovan som äger minst 51 % av dessa

offentligrättsliga juridiska personer bolagskapital.

V. SPANIEN

Kategorier

� Offentligrättsliga organ som lyder under "Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas", andra än dem som ingår i "Administración General del Estado" (allmän statlig

förvaltning).

� Offentligrättsliga organ som lyder under "Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas", andra än dem som ingår i "Administración de las Comunidades Autónomas

(förvaltning för självstyrande regioner).

� Offentligrättsliga organ som lyder under "Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas", andra än dem som ingår i Corporaciones Locales (lokala organ).

� Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (Förvaltningsorgan och

gemensamma socialförsäkringstjänster).
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VI. FRANKRIKE

Organ

� 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)

� 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)

Kategorier

1.       Nationella allmänna inrättningar

� Vattenverk

� Arkitekturskolor

� Universitet

� Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
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2.       Inrättningar för förvaltning på regional nivå, departementsnivå eller lokal nivå

− collèges (högstadieskolor),

− lycées (gymnasieskolor),

− établissements publics hospitaliers (offentliga sjukhus),

− offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (offentliga förmedlingar för bostäder

med låg hyra).

3.       Sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter

� établissements publics de coopération intercommunale (allmänna inrättningar för

interkommunalt samarbete),

− institutions interdépartementales et interrégionales (institutioner som berör flera olika

departement eller regioner).

VII. IRLAND

Organ

� Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

� Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

� Industrial Development Authority

� Enterprise Ireland

� FÁS [Industrial and employment training]

� Health and Safety Authority

� Bord Fáilte Éireann [Tourism development]

� CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]
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� Irish Sports Council

� National Roads Authority

� Údarás na Gaeltachta [Authority for Gaelic speaking regions]

� Teagasc [Agricultural research, training and development]

� An Bord Bia [Food industry promotion]

� An Bord Glas [Horticulture industry promotion]

� Irish Horseracing Authority

� Bord na gCon [Greyhound racing support and development]

� Marine Institute

� Bord Iascaigh Mhara [Fisheries Development]

� Equality Authority

� Legal Aid Board

Kategorier

� Regional Health Boards (Regionala sjukvårdsråd)

� Hospitals and similar institutions of a public character (Sjukhus och liknande allmänna

inrättningar)

� Vocational Education Committees (Kommittéer för yrkesutbildning)

� Colleges and educational institutions of a public character (högstadieskolor och institutioner

som meddelar allmän utbildning)

� Central and Regional Fisheries Boards (centrala och regionala fiskeråd)

� Regional Tourism Organisations (regionala organ för turism)

� National Regulatory and Appeals bodies (Nationella organ för tillsyn och överklaganden, till

exempel inom sektorn för telekommunikation, energi, fysisk stadsplanering, etc ...)
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� Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors

(myndigheter som inrättats för utföra särskilda funktioner eller svara för olika offentliga

sektorers behov [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.])

� Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in

accordance with Article 1 (7) of this Directive. (Andra offentliga organ som motsvarar

definitionen av ett offentligträttsligt organ enligt artikel 1.7 i direktivet.)

VIII. ITALIEN

Organ

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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Kategorier

� Enti portuali e aeroportuali (hamn- och flygplatsenheter),

� Consorzi per le opere idrauliche (konsortier för hydrauliska bygg- och anläggningsarbeten),

� Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università

(statliga universitet, statliga universitetsinstitut, konsortier för universitetens

anläggningsarbeten),

� Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentliga hjälp- och välgörenhetsorgan),

� Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o

vulcanologici (vetenskapliga och kulturella högskoleinstitut, astronomiska, astrofysiska,

geofysiska och vulkanologiska observatorier),

� Enti di ricerca e sperimentazione (forsknings- och experimentenheter),

� Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (enheter som förvaltar

obligatoriska sociala trygghets- och hjälpsystem),

� Consorzi di bonifica (konsortier för markåtervinning),

� Enti di sviluppo e di irrigazione (utvecklings- och konstbevattningsenheter),

� Consorzi per le aree industriali (konsortier för industriområden),

� Comunità montane (samfälligheter i bergsområden),

� Enti preposti a servizi di pubblico interesse (enheter med ansvar för allmännyttiga tjänster),

� Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero

(offentliga enheter med ansvar för kultur- och nöjesevenemang, sport-, turist- och

fritidsaktiviteter),

� Enti culturali e di promozione artistica (kulturella och konstbefrämjande enheter).
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IX. LUXEMBURG

Kategorier

� Statliga allmänna inrättningar som står under en regeringsmedlems överseende.

� Allmänna inrättningar som står under kommunernas överseende.

� Kommunalförbund som upprättades i kraft av lagen av den 23 februari 2001 om

kommunalförbund.

X. NEDERLÄNDERNA

Organ

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministeriet för inrikesfrågor och rikets

inre förbindelser)

� Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

� Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

� Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

� 25 afzonderlijke politieregio�s

� Stichting ICTU (ICTU-stiftelsen)
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Ministerie van Economische Zaken (Ekonomiministeriet)

� Stichting Syntens

� Van Swinden Laboratorium B.V.

� Nederlands Meetinstituut B.V.

Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

� Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN)

� Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

� Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

� Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM)

� LIOF

� Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

� Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

� Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Ministerie van Financiën (Finansministeriet)

� De Nederlandse Bank N.V.

� Autoriteit Financiële Markten

� Pensioen- & Verzekeringskame
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Ministerie van Justitie (Justitieministeriet)

� Stichting Reclassering Nederland (SRN)

� Stichting VEDIVO

� Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen

� Stichting Halt Nederland (SHN)

� Particuliere Internaten

� Particuliere Jeugdinrichtingen

� Schadefonds Geweldsmisdrijven

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

� Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

� Landelijke organisaties slachtofferhulp

College Bescherming Persoongegevens

� Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

� Raden voor de Rechtsbijstand

� Stichting Rechtsbijstand Asiel

� Stichtingen Rechtsbijstand

� Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

� Clara Wichman Instituut

� Tolkencentra
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministeriet för jordbruk, naturvård och fiske)

� Bureau Beheer Landbouwgronden

� Faunafonds

� Staatsbosbeheer

� Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

� Universiteit Wageningen

� Stichting DLO

� (Hoofd) productschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministeriet för utbildning, kultur och

vetenskap)

A. Algemene omschrijvingen

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de

zin van de Wet op het primair onderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet

speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin van

de Wet op de expertisecentra

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor

voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet

Educatie en Beroepsonderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de

Experimentenwet Onderwijs
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� de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische

ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50 % van

overheidswege worden bekostigd Wetenschappelijk Onderzoek

� schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de

expertisecentra

� landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke

onderwijsondersteunende activiteiten

� omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet

� fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid

� landelijke organen voor het beroepsonderwijs

� stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten

� overige musea, die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd

� overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen

die voor meer dan 50 % door OcenW worden bekostigd

B. Nominatieve opsomming

� 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
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� 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

� Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

� BVE-Raad

� Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

� Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
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� 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
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbetsmarknads- och socialministeriet)

� Sociale Verzekeringsbank

� Arbeidsvoorzieningsorganisatie

� Stichting Silicose Oud Mijnwerkers

� Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

� Sociaal Economische Raad (SER)

� Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

� Centrale organisatie voor werk en inkomen

� Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministeriet för kommunikationer och offentliga arbeten)

� RDW Voertuig informatie en toelating

� Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)

� Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

� Regionale Loodsencorporatie (RLC)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Ministeriet för bostäder, fysisk

planering och miljö)

� Kadaster

� Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

� Stichting Bureau Architectenregister
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministeriet för hälsovård, välfärd och idrott)

� Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

� College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

� Commissies voor gebiedsaanwijzing

� College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

� Zorgonderzoek Nederland (ZON)

� Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

� N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

� College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

� College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

� Nationaal Comité 4 en 5 mei

� Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

� College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

� Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

� Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

� Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

� Stichting Sanquin Bloedvoorziening

� College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

� Ziekenfondsen

� Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

� Regionale Indicatieorganen (RIO's)
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XI. ÖSTERRIKE

Alla organ som är underkastade budgetkontroll av "Rechnungshof" (revisionsrätten) och som inte

har industriell eller kommersiell karaktär.

XII. PORTUGAL

Kategorier

� Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (allmänna institut utan industriell eller

kommersiell karaktär)

� Serviços públicos personalizados (offentliga organ som utgör en juridisk person)

� Fundações públicas (allmänna stiftelser)

� Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (allmänna inrättningar

för utbildning, vetenskaplig forskning och hälsa)

XIII. FINLAND

Offentliga eller offentligt kontrollerade organisationer eller företag som inte har industriell eller

kommersiell karaktär.

XVI. SVERIGE

Alla icke-kommersiella organisationer vars upphandling övervakas av Nämnden för offentlig

upphandling.
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XV. FÖRENADE KUNGARIKET

Organ

� 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

Kategorier

� Maintained schools (statsunderstödda skolor)

� Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities,

(Universitet och högskolor som i de flesta fall finansieras av andra upphandlingsmyndigheter)

� National Museums and Galleries (Nationella gallerier och muséer)

� Research Councils, (Råd med uppgift att befrämja forskning)

� Fire Authorities (Myndigheter med uppgift att bekämpa skogsbränder)

� National Health Service Strategic Health Authorities (Nationella hälsovårdsmyndigheter)

� Police Authorities (Polismyndigheter)

� New Town Development Corporations (Statliga bolag för utveckling av nya städer)

� Urban Development Corporations (Statliga bolag för stadsutveckling)

___________



11029/3/02 REV 3 CM/va 1
BILAGA IV DG C II    SV

BILAGA IV

CENTRALA STATLIGA MYNDIGHETER1

BELGIEN

� l'Etat � staten

� les communautés � gemenskaperna

� les commissions communautaires � gemenskapskommissionerna

� les régions � regionerna

� les provinces � provinserna

� les communes � kommunerna

� les centres publics d'aide sociale � socialkontoren

� les fabriques d'églises et les organismes

chargés de la gestion du temporel des

autres cultes reconnus

� kyrkofabriker och organ för övriga

erkända religioners egendomsförvaltning

� les sociétés de développement régional � bolag för regional utveckling (fr),

regionala utvecklingsbolag (nl)

� les polders et wateringues � dammar och bevattning

� les comités de remembrement des biens

ruraux

� kommittéer för fastighetsreglering

� les zones de police � polisdistrikten

� les associations formées par plusieurs des

pouvoirs adjudicateurs ci-dessus.

� sammanslutningar av flera ovanstående

upphandlingsmyndigheter

                                                
1 I detta direktiv avses med centrala statliga myndigheter, sådana myndigheter som i

vägledande syfte anges i den här bilagan, samt, i den mån som rättelser eller ändringar gjorts
på nationell nivå, de enheter som har ersatt dem.
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DANMARK

1. Folketinget � Parlamentet Rigsrevisionen � Riksrevisionsverket

2. Statsministeriet � Statsministerns kansli

3. Udenrigsministeriet � Utrikesministeriet

4. Beskæftigelsesministeriet �

Arbetsmarknadsministeriet

5 styrelser og institutioner � 5 styrelser och

institutioner

5. Domstolsstyrelsen

6. Finansministeriet 5 styrelser og institutioner � 5 styrelser och

institutioner

7. Forsvarsministeriet � Försvarsministeriet Adskillige institutioner � Flera institutioner

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet �

Inrikes- och hälsovårdsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner, herunder

Statens Serum Institut � Flera styrelser och

institutioner, däribland Statens Serum Institut

9. Justitsministeriet � Justitieministeriet Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal

styrelser � Rikspolischefen, 2 direktorat och

ett antal styrelser

10. Kirkeministeriet � Kyrkoministeriet 10 stiftsøvrigheder � 10 domkapitel

11. Kulturministeriet Departement samt et antal statsinstitutioner �

Departement och ett antal institutioner

12. Miljøministeriet � Miljöministeriet 6 styrelser
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13. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

og Integration � Ministeriet för

flyktingfrågor, invandrare och integration

1 styrelse

14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeri � Ministeriet för livsmedel,

jordbruk och fiske

9 direktorater og institutioner � 9 direktorat

och institutioner

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

herunder Udvikling � Ministeriet för

vetenskap, teknik och utveckling

Adskillige styrelser og institutioner,

Forskningscenter Risø og Statens

uddannelsesbygninger � Flera styrelser och

institutioner, forskningscentrumet Risø och

Statens utbildningsanstalter

16. Skatteministeriet 1 styrelse og institutioner � 1 styrelse och ett

antal institutioner

17. Socialministeriet 3 styreler og institutioner � 3 styrelser och ett

antal institutioner

18. Trafikministeriet � Transportministeriet 12 styrelser og institutioner, herunder

Øresundsbrokonsortiet � 12 styrelser och

institutioner, däribland

Öresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet �

Utbildningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5

andre institutioner � 3 styrelser, 4

undervisningsinstitut och 5 andra institutioner

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet �

Ekonomi- och näringsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner � Flera

styrelser och institutioner
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FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND

Auswärtiges Amt Utrikesministeriet

Bundesministerium des Innern (nur zivile

Güter)

Förbundsinrikesministeriet (endast civil

materiel)

Bundesministerium der Justiz Förbundsjustitieministeriet

Bundesministerium der Finanzen Förbundsfinansministeriet

Bundesministerium für Wirtschaft und

Technologie

Förbundsministeriet för ekonomi och teknik

Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft

Förbundsministeriet för konsumentskydd,

livsmedel och jordbruk

Bundesministerium für Arbeit und

Sozialordnung

Förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor

och sociala frågor

Bundesministerium der Verteidigung (keine

militärischen Güter)

Förbundsförsvarsministeriet (icke-militär

materiel)

Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Förbundsministeriet för familje-, äldre-,

kvinno- och ungdomsfrågor

Bundesministerium für Gesundheit Förbundsministeriet för hälsovård

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen

Förbundsministeriet för transport, byggande

och bostadsfrågor

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz

und Reaktorsicherheit

Förbundsministeriet för miljö, naturskydd

och reaktorsäkerhet

Bundesministerium für Bildung und

Forschung

Förbundsministeriet för utbildning och

forskning

Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

Förbundsministeriet för ekonomiskt

samarbete och utveckling
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GREKLAND

1. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Ministeriet för inrikesfrågor, offentlig

förvaltning

2. Υπουργείο Εξωτερικών Utrikesministeriet

3. Υπουργείο Οικονοµίας και

Οικονοµικών

Ministeriet för ekonomi och finansiella

frågor

4. Υπουργείο Ανάπτυξης Ministeriet för utvecklingsfrågor

5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης Justitieministeriet

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευµάτων

Ministeriet för utbildningsfrågor och

religiösa frågor

7. Υπουργείο Πολιτισµού Kulturministeriet

8. Υπουργείο Υγείας � Πρόνοιας Ministeriet för hälsovård och välfärd

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

Ministeriet för miljö, fysisk planering och

offentliga arbeten

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och

social trygghet

11. Υπουργείο Μεταφορών και

Επικοινωνιών

Ministeriet för transport och

kommunikation

12. Υπουργείο Γεωργίας Jordbruksministeriet

13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ministeriet för handelsflottan

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Ministeriet för Makedonien och Trakien

15. Υπουργείο Αιγαίου Ministeriet för Egeiska havet

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης

Ministeriet för press och massmedier

17. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Generalsekretariatet för ungdomsfrågor
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18. Γενική Γραµµατεία Ισότητας Generalsekretariatet för jämställdhet

19. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

Generalsekretariatet för social trygghet

20. Γενική Γραµµατεία Απόδηµου

Ελληνισµού

Generalsekretariatet för greker i utlandet

21. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Generalsekretariatet för industri

22. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και

Τεχνολογίας

Generalsekretariatet för forskning och

teknik

23. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Generalsekretariatet för idrott

24. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων Generalsekretariatet för offentliga arbeten

25. Γενική Γραµµατεία Εθνικής

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

Nationella statistikorganet

26. Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής

Φροντίδας

Nationella välfärdsorganisationen

27. Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας Organisationen för arbetstagares bostäder

28. Εθνικό Τυπογραφείο Nationella tryckeriet

29. Γενικό Χηµείο του Κράτους Allmänna statslaboratoriet

30. Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας Grekiska motorvägsfonden

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Αθηνών

Atens universitet

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης

Thessalonikis universitet

33. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Trakiens universitet

34. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Egeiska universitetet

35. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ioanninas universitet

36. Πανεπιστήµιο Πατρών Patras universitet
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37. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Makedoniens universitet

38. Πολυτεχνείο Κρήτης Kretas polytekniska skola

39. Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών

και Επαγγελµάτων

Sivitanidios tekniska skola

40. Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Eginitio sjukhus

41. Αρεταίειο Νοσοκοµείο Areteio sjukhus

42. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Nationella centret för offentlig förvaltning

43. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου

Υλικού Α.Ε.

Offentliga materialförvaltningsorganet

44. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Jordbrukarnas försäkringsorgan

45. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Skolbyggnadsorganisationen

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού 1 Arméns generalstab

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 2 Flottans generalstab

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 3 Flygvapnets generalstab

49. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής

Ενέργειας

Grekiska atomenergikommissionen

50. Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης

Ενηλίκων

Generalsekretariatet för vuxenutbildning

                                                
1 Icke-krigsmateriel enligt bilaga V.
2 Icke-krigsmateriel enligt bilaga V.
3 Icke-krigsmateriel enligt bilaga V.
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SPANIEN

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Economía

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Ciencia y Tecnología
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FRANKRIKE

1. Ministerier

� Services du Premier ministre

� Ministère des affaires étrangères

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

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

� Ministère de la culture et de la communication

� Ministère de la défense2

� Ministère de l'écologie et du développement durable

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

� Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

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

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

� Ministère de la justice

� Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

� Ministère de l�outre-mer

� Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

� Ministère des sports

2. Nationella offentliga administrativa inrättningar

� Académie de France à Rome

� Académie de marine

� Académie des sciences d'outre-mer

� Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

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

                                                
2 Icke-krigsmateriel.
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� Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

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

� Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

� Bibliothèque nationale de France

� Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

� Bibliothèque publique d'information

� Caisse des dépôts et consignations

� Caisse nationale des autoroutes (CNA)

� Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

� Centre des monuments nationaux (CMN)

� Caisse de garantie du logement locatif social

� Casa de Velasquez

� Centre d'enseignement zootechnique

� Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

� Centre d'études supérieures de sécurité sociale

� Centres de formation professionnelle agricole

� Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

� Centre national de la cinématographie

� Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

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

� Centre national des lettres

� Centre national de documentation pédagogique

� Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

� Centre hospitalier des Quinze-Vingts

� Centre national de promotion rurale de Marmilhat

� Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

� Centres régionaux des �uvres universitaires (CROUS)

� Centres régionaux de la propriété forestière

� Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

� Commission des opérations de bourse

� Conseil supérieur de la pêche
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� Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

� Conservatoire national supérieur de musique de Paris

� Conservatoire national supérieur de musique de Lyon

� Conservatoire national supérieur d'art dramatique

� École centrale � Lyon

� École centrale des arts et manufactures

� Ecole du Louvre

� École française d'archéologie d'Athènes

� École française d'Extrême-Orient

� École française de Rome

� École des hautes études en sciences sociales

� École nationale d'administration

� École nationale de l'aviation civile (ENAC)

� École nationale des Chartes

� École nationale d'équitation

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

� Écoles nationales d'ingénieurs

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

� Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

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

� École nationale de la magistrature

� Écoles nationales de la marine marchande

� École nationale de la santé publique (ENSP)

� École nationale de ski et d'alpinisme

� École nationale supérieure agronomique � Montpellier

� École nationale supérieure agronomique � Rennes

� École nationale supérieure des arts décoratifs

� École nationale supérieure des arts et industries � Strasbourg

� École nationale supérieure des arts et industries textiles � Roubaix

� Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

� École nationale supérieure des beaux-arts

� École nationale supérieure des bibliothécaires
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� École nationale supérieure de céramique industrielle

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

� École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

� École nationale supérieure du paysage

� Écoles nationales vétérinaires

� École nationale de voile

� Écoles normales nationales d'apprentissage

� Écoles normales supérieures

� École polytechnique

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

� École de sylviculture - Crogny (Aube)

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

� École de viticulture - Avize (Marne)

� Hôpital national de Saint-Maurice

� Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

� Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

� Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)

� Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

� Fondation Carnegie

� Fondation Singer-Polignac

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

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

� Institut français d'archéologie orientale du Caire

� Institut français de l�environnement

� Institut géographique national

� Institut industriel du Nord

� Institut national agronomique de Paris-Grignon

� Institut national des appellations d'origine (INAO)

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

� Institut national de la consommation (INC)

� Institut national d'éducation populaire (INEP)

� Institut national d'études démographiques (INED)
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� Institut national des jeunes aveugles � Paris

� Institut national des jeunes sourds � Bordeaux

� Institut national des jeunes sourds � Chambéry

� Institut national des jeunes sourds � Metz

� Institut national des jeunes sourds � Paris

� Institut national du patrimoine

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

� Institut national de la propriété industrielle

� Institut national de recherches archéologiques préventives

� Institut national de recherche pédagogique (INRP)

� Institut national des sports et de l�éducation physique

� Instituts nationaux polytechniques

� Instituts nationaux des sciences appliquées

� Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

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

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

� Instituts régionaux d'administration

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

� Musée Auguste-Rodin

� Musée de l'armée

� Musée Gustave-Moreau

� Musée du Louvre

� Musée du quai Branly

� Musée national de la marine

� Musée national J.-J.-Henner

� Musée national de la Légion d'honneur

� Muséum national d'histoire naturelle

� Office de coopération et d'accueil universitaire

� Office français de protection des réfugiés et apatrides

� Office national de la chasse et de la faune sauvage

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

� Office des migrations internationales (OMI)
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� Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

� Palais de la découverte

� Parcs nationaux

� Syndicat des transports parisiens d�Ile-de-France

� Thermes nationaux - Aix-les-Bains

3. Övriga nationella offentliga organ

� Union des groupements d'achats publics (UGAP)
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IRLAND

President�s Establishment
Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament
Department of the Taoiseach [Prime Minister]
Central Statistics Office
Department of Finance
Office of the Comptroller and Auditor General
Office of the Revenue Commissioners
Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Civil Service Commission

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor�s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Marine and Natural Resources
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Department of Agriculture and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs

Arts Council

National Gallery.
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ITALIEN

1. Upphandlande enheter
1. Presidenza del Consiglio dei

Ministri
Ministerpresidentens kansli

2. Ministero degli Affari Esteri Utrikesministeriet
3. Ministero dell�Interno Inrikesministeriet
4. Ministero della Giustizia Justitieministeriet
5. Ministero della Difesa Försvarsministeriet3

6. Ministero dell�Economia e delle
Finanze

Ekonomi- och finansministeriet (f.d.
ekonomiministeriet och finansministeriet)

7. Ministero delle Attività Produttive Näringsministeriet (f.d. industri-, handels-,
hantverks-, turism- och
utrikeshandelsministeriet)

8. Ministero delle Comunicazioni Kommunikationsministeriet (f.d. post- och
telekommunikatiosministeriet)

9. Ministero delle Politiche agricole e
forestali

Ministeriet för jord- och skogsbrukspolitik
(f.d. ministeriet för jordbrukstillgångar)

10. Ministero dell�Ambiente e tutela del
Territorio

Miljö- och naturvårdsministeriet (f.d.
miljöministeriet)

11. Ministero delle Infrastrutture e
Transporti

Infrakstruktur- och transportministeriet (f.d.
trafikministeriet och ministeriet för offentliga
arbeten)

12. Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali

Arbetsmarknads- och socialministeriet
(f.d. ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och
social trygghet)

13. Ministero della Salute Hälsovårdsministeriet
14. Ministero dell�Istruzione,

Università e Ricerca
Ministeriet för utbildning- universitet och
forskning

15. Ministero per i Beni e le attività
culturali

Ministeriet för kulturarv och kulturverksamhet

2. Övriga nationella offentliga organ:

CONSIP SPA (Konsessionsinnehavare
för offentliga informationstjänster)1

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici
Pubblici)

                                                
3 Icke-krigsmateriel
1 Inköpscentral för samtliga ministerier, och på begäran för andra offentliga organ utifrån ett

medgivande eller ett ramavtal.
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LUXEMBOURG

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

services techniques de l�agriculture.

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

Armée.

3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées

d�enseignement secondaire et d�enseignement secondaire technique.

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

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

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de

l�Etat, Homes d�enfants.

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.

8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires.

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

10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des

ponts et chaussées.
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NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Algemene Zaken (Ministeriet för allmänna frågor)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartementet)

� Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Vetenskapliga rådet för

regeringspolitik)

� Rijksvoorlichtingsdienst: (regeringens informationstjänst)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministeriet för inrikesfrågor och rikets

inre förbindelser)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartementet)

� Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Informationskontor:

offentliganställda)

� Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Centrala arkivtjänsten)

� Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Allmänna underrättelse- och

säkerhetstjänsten)

� Beheerorganisatie GBA (Centrala personal- och reseförvaltningen)

� Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organisationen för

informations- och kommunikationsteknik)

� Korps Landelijke Politiediensten (Nationella polisbyrån)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Utrikesministeriet)

� Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Generaldirektoratet för

regionalpolitik och konsulära frågor)

� Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Generaldirektoratet för politiska frågor)

� Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Generaldirektoratet för

internationellt samarbete)
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� Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Generaldirektoratet för europeiskt

samarbete)

� Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centrum för

främjande av import från utvecklingsländer)

� Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (Centrala tjänster underställda

generalsekreteraren/ställföreträdande generalsekreteraren)

� Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (olika utländska beskickningar)

Ministerie van Defensie (Försvarsministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Försvarsstaben; interna stödtjänster)

� Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Försvarets telematikorganisation)

� Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Försvarets infrastruktur, det

centrala direktoratet)

� De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen

(Försvarets infrastuktur, regionala direktorat)

� Directie Materieel Koninklijke Marine (Kungliga flottans materieldirektorat)

� Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Kungliga arméns materieldirektorat)

� Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Kungliga flygvapnets materieldirektorat)

� Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Kungliga arméns

materielavdelning)

� Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Försvarets organisation för rörledningar)

� Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Kungliga flygvapnets logistikcentrum)

� Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Kungliga flottan, underhållsavdelningen)
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Ministerie van Economische Zaken (Ekonomiministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Statistiska centralbyrån)

� Centraal Planbureau (CPB) (Centrala planeringsbyrån)

� Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Byrån för industriell äganderätt)

� Senter (Senter)

� Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Statens gruvinspektion)

� Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Nederländska konkurrensmyndigheten)

� Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Informationstjänst för utrikeshandel)

� Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Nederländska energi- och

miljöorganisationen)

� Agentschap Telecom (Byrån för telekommunikation)

Ministerie van Financiën (Finansministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Belastingdienst Automatiseringscentrum (Skatte- och tullverkets datacenter)

� Belastingdienst (Skatte- och tullförvaltningen):

� de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (olika direktorat inom skatte- och

tullförvaltningen)

� Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)

(Avdelningen för skatteinformation och skatteutredningar, inbegripet ekonomiska

utredningar)

� Belastingdienst Opleidingen (Skatte- och tullförvaltningens utbildningsavdelning)

� Dienst der Domeinen (Statens egendomar)

Ministerie van Justitie (Justitieministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Dienst Justitiële Inrichtingen (Avdelningen för kriminalvårdsanstalter)

� Raad voor de Kinderbescherming (Barnskyddsrådet)
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� Centraal Justitie Incasso Bureau (Centrala inkassobyrån)

� Openbaar Ministerie (Åklagarmyndigheten)

� Immigratie en Naturalisatiedienst (Invandrings- och naturaliseringsmyndigheten)

� Nederlands Forensisch Instituut (Nederländska rättsmedicinska institutet)

� Raad voor de Rechtspraak (Rättsliga rådet)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministeriet för jordbruk, naturvård och fiske)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Nationella byrån för genomförande

av regleringsåtgärder)

� Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Byrån för växtskydd)

� Algemene Inspectiedienst (AID) (Allmänna lantbruks-, naturvårds- och fiskeinspektionen)

� De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (enskilda regionala politiska direktorat)

� Agentschap Bureau Heffingen (Byrån för mineral- och gödselavgifter)

� Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Byrån för landsbygdsutveckling)

� De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (enskilda regionala politiska direktorat)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Undervisnings-, kultur- och

vetenskapsministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Inspectie van het Onderwijs (Undervisningsinspektionen)

� Inspectie Cultuurbezit (Kulturarvsinspektionen)

� Centrale Financiën Instellingen (Verket för institutionernas finansiering)

� Nationaal archief (Nationalarkiven)

� Rijksdienst voor de archeologie (Riksinspektionen för arkeologi)

� Rijksarchiefinspectie (Folkbokföringsinspektionen)

� Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Rådet för vetenskap och teknik)

� Onderwijsraad (Undervisningsrådet)
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� Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riksinstitutet för krigsdokumentation)

� Instituut Collectie Nederland (Nederländska institutet för kulturarvet)

� Raad voor Cultuur (Kulturrådet)

� Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Riksmyndigheten för bevarande av minnesmärken)

� Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Riksmyndigheten för arkeologisk forskning)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbetsmarknads- och socialministeriet)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministeriet för kommunikation och offentliga arbeten)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Directoraat�Generaal Luchtvaart (Generaldirektoratet för civil luftfart)

� Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Generaldirektoratet för godstrafik)

� Directoraat-Generaal Personenvervoer (Generaldirektoratet för persontrafik)

� Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Generaldirektoratet för offentliga arbeten)

� Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Generaldirektoratet för offentliga

arbeten, huvudkontoret)

� De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (olika regionala direktorat för

offentliga arbeten)

� De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (olika fackorgan för offentliga

arbeten)

� Directoraat-Generaal Water (Generaldirektoratet för vattenfrågor)

� Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Generalinspektörer, inspektionen för

kommunikationer och offentliga arbeten)

� Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(luftfartsavdelningen)
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� Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(transportavdelningen)

� Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(sjöfartsavdelningen)

� Centrale Diensten (centrala myndigheter)

� Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Kungliga nederländska

meteorologiska institutet)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministeriet för

bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Directoraat-Generaal Wonen (Generaldirektoratet för bostadsfrågor)

� Directoraat-Generaal Ruimte (Generaldirektoratet för fysisk plandering)

� Directoraat General Milieubeheer (Generaldirektoratet för miljöfrågor)

� Rijksgebouwendienst (Verket för offentliga byggnader)

� VROM inspectie (VROM-inspektionen)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministeriet för hälsovård, välfärd och idrott)

� Bestuursdepartement (förvaltningsdepartement)

� Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspektionen för

hälsoskydd och veterinärhälsa)

� Inspectie Gezondheidszorg (Hälsovårdsinspektionen)

� Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ungdomsinspektionen)

� Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Riksinstitutet för folkhälsa och

miljöfrågor)
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� Sociaal en Cultureel Planbureau (Byrån för social och kulturell planering)

� Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

(Läkemedelsmyndigheten)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (parlamentets andra kammare)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (parlamentets första kammare)

Raad van State (Rådgivande organet för lagfrågor)

Algemene Rekenkamer (Nederländska revisionsverket)

Nationale Ombudsman (Statens ombudsman)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Kansliet för nederländska ordensväsendet)

Kabinet der Koningin (drottningens hovstat)
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ÖSTERRIKE

1. Bundeskanzleramt Förbundskanslerns kansli

2. Bundesministerium für auswärtige

Angelegenheiten
Förbundsutrikesministeriet

3. Bundesministerium für Bildung,

Wissenschaft und Kultur

Förbundsministeriet för utbildning, vetenskap

och kultur

4. Bundesministerium für Finanzen Förbundsfinansministeriet

5. Bundesministerium für Inneres Förbundsinrikesministeriet

6. Bundesministerium für Justiz Förbundsjustitieministeriet

7. Bundesministerium für

Landesverteidigung

Förbundsförsvarsministeriet

8. Bundesministerium für Land- und

Forstwirtschaft, Umweltschutz und

Wasserwirtschaft

Förbundsministeriet för jord- och skogsbruk,

miljö samt vattenförvaltning

9. Bundesministerium für öffentliche

Leistung und Sport

Förbundsministeriet för offentlig förvaltning

och idrott

10. Bundesministerium für soziale

Sicherheit und Generationen

Förbundsministeriet för social trygghet och

generationsfrågor

11. Bundesministerium für Verkehr,

Innovation und Technologie

Förbundsministeriet för transport, innovation

och teknik

12. Bundesministerium für Wirtschaft und

Arbeit

Förbundsministeriet för ekonomi och

arbetsmarknadsfrågor

13. Bundesamt für Eich- und

Vermessungswesen

Förbundskontoret för kalibrering och mätning
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14. Österreichische Forschungs- und

Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft

m.b.H

Österrikiska forsknings- och testcentret

Arsenal GmbH

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Förbundsanstalten för bilprovning

16. Bundesbeschaffung GmbH Förbundsanstalten för upphandling

17. Bundesrechenzentrum GmbH Förbundsanstalten för databehandling
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PORTUGAL

� Presidência do Conselho de Ministros; Premiärministerns kansli

� Ministério das Finanças; Finansministeriet

� Ministério da Defesa Nacional;1 Försvarsministeriet

� Ministério dos Negócios Estrangeiros e
das Comunidades Portuguesas;

Utrikesministeriet och ministeriet för
portugisiska samfund i utlandet

� Ministério da Administração Interna; Inrikesminsteriet

� Ministério da Justiça; Justitieministeriet

� Ministério da Economia; Ekonoministeriet

� Ministério da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas;

Ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling

och fiske

� Ministério da Educação; Utbildningsministeriet

� Ministério da Ciência e do Ensino
Superior;

Ministeriet för vetenskap och högre utbildning

� Ministério da Cultura; Kulturministeriet

� Ministério da Saúde; Hälsovårdsministeriet

� Ministério da Segurança Social e do
Trabalho;

Social-och arbetsmarknadsministeriet

� Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Habitação;

Ministeriet för offentliga arbeten, transport
och bostadsfrågor

� Ministério das Cidades, Ordenamento do
Território e Ambiente.

Ministeriet för stadsfrågor, fysisk planering

och miljö

                                                
1 Icke-militär materiel enligt bilaga V.



11029/3/02 REV 3 CM/va 29
BILAGA IV DG C II    SV

FINLAND

OIKEUSKANSLERINVIRASTO �

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ −

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Kuluttajavirasto � Konsumentverket Konsumentverket

Kilpailuvirasto � Konkurrensverket Konkurrensverket

Kuluttajavalituslautakunta �

Konsumentklagonämnden

Konsumentklagonämnden

Patentti- ja rekisterihallitus �

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ �

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

Viestintävirasto � Kommunikationsverket Kommunikationsverket

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ �

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Elintarvikevirasto � Livsmedelsverket Livsmedelsverket

Maanmittauslaitos � Lantmäteriverket Lantmäteriverket

OIKEUSMINISTERIÖ �

JUSTITIEMINISTERIET

JUSTITIEMINISTERIET

Tietosuojavaltuutetun toimisto �

Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå
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Tuomioistuimet � domstolar Domstolar

Korkein oikeus � Högsta domstolen Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus � Högsta

förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet � hovrätter Hovrätter

Käräjäoikeudet � tingsrätter Tingsrätter

Hallinto-oikeudet �förvaltningsdomstolar Förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus − Marknadsdomstolen Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin � Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus � Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen

Vankeinhoitolaitos � Fångvårdsväsendet Fångvårdsväsendet

OPETUSMINISTERIÖ −

UNDERVISNINGSMINISTERIET

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Opetushallitus − Utbildningsstyrelsen Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo − Statens

filmgranskningsbyrå

Statens filmgranskningsbyrå

PUOLUSTUSMINISTERIÖ �

FÖRSVARSMINISTERIET

FÖRSVARSMINISTERIET

Puolustusvoimat1� Försvarsmakten Försvarsmakten

SISÄASIAINMINISTERIÖ �

INRIKESMINISTERIET

INRIKESMINISTERIET

Väestörekisterikeskus �

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi � Centralkriminalpolisen Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi � Rörliga polisen Rörliga polisen

                                                
1 Icke-krigsmateriel.
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Rajavartiolaitos1 �Gränsbevakningsväsendet Gränsbevakningsväsendet

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SOCIAL- OCH

HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Työttömyysturvalautakunta �

Arbetslöshetsnämnden

Arbetslöshetsnämnden

Tarkastuslautakunta � Prövningsnämnden Prövningsnämnden

Lääkelaitos � Läkemedelsverket Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus �

Rättsskyddscentralen för hälsovården

Rättsskyddscentralen för hälsovården

Tapaturmavirasto � Olycksfallsverket Olycksfallsverket

Säteilyturvakeskus � Strålsäkerhetscentralen Strålsäkerhetscentralen

TYÖMINISTERIÖ �

ARBETSMINISTERIET

ARBETSMINISTERIET

Valtakunnansovittelijain toimisto �

Riksförlikningsmännens byrå

Riksförlikningsmännens byrå

Valtion turvapaikanhakijoiden

vastaanottokeskukset � Statliga förläggningar

för asylsökande

Statliga förläggningar för asylsökande

Työneuvosto � Arbetsrådet i Finland Arbetsrådet

ULKOASIAINMINISTERIÖ �

UTRIKESMINISTERIET

UTRIKESMINISTERIET

VALTIOVARAINMINISTERIÖ �

FINANSMINISTERIET

FINANSMINISTERIET

Valtiontalouden tarkastusvirasto � Statens

revisionsverk

Statens revisionsverk

Valtiokonttori � Statskontoret Statskontoret

                                                
1 Icke-krigsmateriel.
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Valtion työmarkkinalaitos � Statens

arbetsmarknadsverk

Statens arbetsmarknadsverk

Verohallinto � Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen

Tullilaitos � Tullverket Tullverket

Valtion vakuusrahasto � Statsgarantifonden Statsgarantifonden

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ �

MILJÖMINISTERIET

MILJÖMINISTERIET
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SVERIGE

A

Akademien för de fria konsterna Royal Academy of Fine Arts

Alkoholinspektionen National Alcohol Board

Alkoholsortimentsnämnden Alcoholic Beverages Product Range Board

Allmänna pensionsfonden National Swedish Pension Fund

Allmänna reklamationsnämnden National Board for Consumer Complaints

Ambassader Embassies

Arbetsdomstolen Labour Court

Arbetsgivarverk, statens National Agency for Government Employers

Arbetslivsfonden Working Lives Fund

Arbetslivsinstitutet National Institute for Working Life

Arbetsmarknadsstyrelsen National Labour Market Board

Arbetsmiljöfonden Work Environment Fund

Arbetsmiljöinstitutet National Institute of Occupational Health

Arbetsmiljönämnd, statens Board of Occupational Safety and Health for

Government Employees

Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority

Arkitekturmuseet Swedish Museum of Architecture

Arrendenämnder (12) Regional Tenancies Tribunals (12)

B

Banverket National Rail Administration

Barnombudsmannen Office of the Children´s Ombudsman

Beredning för utvärdering av medicinsk

metodik, statens

Swedish Council on Technology Assessment in

Health Care

Besvärsnämnden för rättshjälp Legal Aid Appeals Commission
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