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Biografbyrå, statens National Board of Film Censors

Biografiskt lexikon, svenskt Dictionary of Swedish Biography

Birgittaskolan Birgitta School

Blekinge tekniska högskola Blekinge Institute of Technology

Bokföringsnämnden Swedish Accounting Standards Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) National Housing Credit Guarantee Board

Boverket National Board of Housing, Building and Planning

Brottsförebyggande rådet National Council for Crime Prevention

Brottsoffermyndigheten Criminal Victim Compensation and Support

Authority

Brottsskadenämnden Criminal Injuries Compensation Board

Byggforskningsrådet Council for Building Research

C

Centrala försöksdjursnämnden Central Committee for Laboratory Animals

Centrala studiestödsnämnden National Board of Student Aid

Centralnämnden för fastighetsdata Central Board for Real-Estate Data
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D

Danshögskolan University Collage of Dance

Datainspektionen Data Inspection Board

Delegationen för utländska

investeringar Sverige, ISA

Invest in Sweden Agency

Departementen Ministries (Government Departments)

Domstolsverket National Courts Administration

Dramatiska institutet University Collage of Film, Radio, Television and

Theatre

E

Ekeskolan Eke School

Ekobrottsmyndigheten Economic Crimes Bureau

Ekonomistyrningsverket National Financial Management Authority

Elsäkerhetsverket National Electrical Safety Board

Energimyndigheten, statens Swedish National Energy Administration

EU/FoU-rådet Swedish EU-R&D Council

Exportkreditnämnden Export Credits Guarantee Board

Exportråd, Sveriges Swedish Trade Council

F

Fastighetsmäklarnämnden Board of Supervision of Estate Agents

Fastighetsverk, statens National Property Board

Fideikommissnämnden Entailed Estates Council

Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Fiskeriverket National Board of Fisheries

Flygmedicincentrum Aero Medical Centre

Flygtekniska försöksanstalten Aeronautical Research Institute
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Folkhälsoinstitut, statens Institute of Public Health

Fonden för fukt- och mögelskador National Organisation for Aid to Owners of Private

Small Houses

Forskningsrådet för miljö, areella

näringar och samhällsbyggande,

Formas

Swedish Research Council for Environment,

Agricultural Sciences and Spatial Planning

Fortifikationsverket National Fortifications Administration

Förlikningsmannaexpedition, statens National Conciliators' Office

Försvarets forskningsanstalt National Defence Research Establishment

Försvarets materielverk Defence Materiel Administration

Försvarets radioanstalt National Defence Radio Establishment

Försvarshistoriska museer, statens National Swedish Museums of Military History

Försvarshögskolan National Defence College

Försvarsmakten Swedish Armed Forces

Försäkringskassorna (21) Social Insurance Offices (21)

G

Gentekniknämnden Swedish Gene Technology Advisory Board

Geologiska undersökning, Sveriges Geological Survey of Sweden

Geotekniska institut, statens Swedish Geotechnical Institute

Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre

Glesbygdsverket National Rural Area Development Agency

Grafiska institutet och institutet för

högre kommunikation- och

reklamutbildning

Graphic Institute and the Graduate School of

Communications

Granskningsnämnden för radio och TV Swedish Broadcasting Comission

Göteborgs universitet Göteborg University
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H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd Swedish Government Seamen�s Service

Handelsflottans pensionsanstalt Merchant Pensions Institute

Handikappombudsmannen Office of the Disability ombudsman

Handikappråd, statens National Council for the Disabled

Haverikommission, statens Board of Accident Investigation

Historiska museer, statens National Historical Museums

Hjälpmedelsinstitutet Swedish Handicap Institute

Hovrätterna (6) Courts of Appeal (6)

Hyresnämnder (12) Regional Rent Tribunals (12)

Häktena (30) Remand Prisons (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Committee on Medical Responsibility

Högskolan Dalarna Dalarna University Collage

Högskolan i Borås University Collage of Borås

Högskolan i Gävle University Collage of Gävle

Högskolan i Halmstad University Collage of Halmstad

Högskolan i Kalmar University Collage of Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby University Collage of Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Kristianstad University Collage

Högskolan i Skövde University Collage of Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla University Collage of Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Gotland University Collage

Högskoleverket National Agency for Higher Education

Högsta domstolen Supreme Court
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Stockholm University Collage of Physical

Education and Sports

Inspektionen för strategiska produkter National Inspectorate of Strategic Products

Institut för byggnadsforskning, statens Council for Building Research

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Swedish Institute for Ecological Sustainability

Institut för kommunikationsanalys,

statens

Swedish Instiute for Transport and

Communications Analysis

Institut för psykosocial miljömedicin,

statens

National Institute for Psycho-Social Factors and

Health

Institut för särskilt utbildningsstöd,

statens

Swedish National Attendants´ Service

Institutet för arbetsmarknadspolitisk

utvärdering

Office of Labour Market Policy Evaluation

Institutet för rymdfysik Swedish Institute of Space Physics

Institutionsstyrelse, statens National Board of Institutional Care

Insättningsgarantinämnden Deposit Guarantee Board

Integrationsverket Swedish Integration Board

Internationella adoptionsfrågor, Statens

nämnd för

National Board for Intercountry Adoptions

Internationella programkontoret för

utbildningsområdet

International Programme Office for Education and

Training



11029/3/02 REV 3 CM/va 39
BILAGA IV DG C II    SV

J

Jordbruksverk, statens Swedish Board of Agriculture

Justitiekanslern Office of the Chancellor of Justice

Jämställdhetsombudsmannen Office of the Equal Opportunities

K

Kammarkollegiet Legal, Financial and Administrative Services

Agency

Kammarrätterna (4) Administrative Courts of Appeal (4)

Karlstads universitet Karlstad University

Karolinska Institutet Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen National Chemicals Inspectorate

Kommerskollegium National Board of Trade

Koncessionsnämnden för miljöskydd National Franchise Board for Environment

Protection

Konjunkturinstitutet National Institute of Economic Research

Konkurrensverket Swedish Competition Authority

Konstfack College of Arts, Crafts and Design

Konsthögskolan College of Fine Arts

Konstmuseer, statens National Art Museums

Konstnärsnämnden Arts Grants Committee

Konstråd, statens National Art Council

Konsulat Consulates

Konsumentverket Swedish Consumer Agency

Kriminaltekniska laboratorium, statens National Laboratory of Forensic Science

Kriminalvårdens regionkanslier (4) Correctional Region Offices (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) National / Local Institutions (35)

Kriminalvårdsstyrelsen National Prison and Probation Administration

Kristinaskolan Kristina School

Kronofogdemyndigheterna (10) Enforcement Services (10)

Kulturråd, statens National Council for Cultural Affairs

Kungl. Biblioteket Royal Library

Kungl. Konsthögskolan Royal University Collage of Fine Arts

Kungl. Musikhögskolan Royal University Collage of Music in Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan Royal Institute of Technology

Kustbevakningen Swedish Coast Guard

Kvalitets- och kompetensråd, statens National Council for Quality and Development

Kärnkraftinspektion, statens Swedish Nuclear Power Inspectorate

L

Lagrådet Council on Legislation

Lantbruksuniversitet, Sveriges Swedish University of Agricultural Sciences

Lantmäteriverket National Land Survey

Linköpings universitet Linköping University

Livrustkammaren, Skoklosters slott och

Hallwylska museet

Royal Armoury

Livsmedelsverk, statens National Food Administration

Ljud- och bildarkiv, statens National Archive of Recorded Sound and Moving

Images

Lotteriinspektionen National Gaming Board

Luftfartsverket Civil Aviation Administration

Luleå tekniska universitet Luleå University of Technology

Lunds universitet Lunds University

Läkemedelsverket Medical Products Agency

Länsarbetsnämnderna (20) County Labour Boards (20)
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Länsrätterna (23) County Administrative Courts (23)

Länsstyrelserna (21) County Administrative Boards (21)

Lärarhögskolan i Stockholm Stockholm Institute of Education

M

Malmö högskola Malmö University

Manillaskolan Manilla School, Special School for Deaf and Hard

Hearing Children

Marknadsdomstolen Market Court

Medlingsinstitutet National Mediation Office

Meteorologiska och hydrologiska

institut, Sveriges

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Migrationsverket Swedish Migration Board

Militärhögskolor Military Academies

Mitthögskolan Mid Sweden University

Moderna museet Modern Museum

Museer för världskultur, statens National Museums of World Culture

Musiksamlingar, statens Music Library of Sweden

Myndigheten för kvalificerad

yrkesutbildning

Swedish Agency for Advanced Vocational

Education

Myndigheten för Sveriges

nätuniversitet

Swedish Agency for Distance Education

Mälardalens högskola University Collage of Mälardalen

N

Nationalmuseum National Museum of Fine Arts

Nationellt centrum för flexibelt

lärande

National agency for flexible learning

Naturhistoriska riksmuseet Museum of Natural History
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Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Nordiska Afrikainstitutet Nordic Africa Institute

Notarienämnden Recorders Committee

Nämnden för offentlig upphandling National Board for Public Procurement

O

Ombudsmannen mot diskriminering på

grund av sexuell läggning

Office of the Ombudsman against Discrimination

because of Sexual Orientation

Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Advisory

Operahögskolan i Stockholm University Collage of Opera, Stockholm

P

Patent- och registreringsverket Patents and Registration Office

Patentbesvärsrätten Court of Patent Appeals

Pensionsverk, statens The National Government Employee Pensions Board

Person- och

adressregisternämnd, statens

Co-ordinated Population and Address Register

Pliktverk, Totalförsvarets National Service Administration

Polarforskningssekretariatet Swedish Polar Research Secretariat

Polismyndigheter (21) Police authorities (21)

Post- och telestyrelsen National Post and Telecom Agency

Premiepensionsmyndigheten Premium Pension Authority

Presstödsnämnden Press Subsidies Council
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R

Radio- och TV�verket Radio and TV Authority

Regeringskansliet Government Offices

Regeringsrätten Supreme Administrative Court

Revisorsnämnden Supervisory Board of Public Accountants

Riksantikvarieämbetet Central Board of National

Riksarkivet National Archives

Riksbanken Bank of Sweden

Riksdagens förvaltningskontor Administration Department of the Swedish

Parliament

Riksdagens ombudsmän The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens revisorer The Parliamentary Auditors

Riksförsäkringsverket National Social Insurance Board

Riksgäldskontoret National Debt Office

Rikspolisstyrelsen National Police Board

Riksrevisionsverket National Audit Bureau

Riksskatteverket National Tax Board

Rikstrafiken The National Public Transport Agency

Riksutställningar, Stiftelsen Travelling Exhibitions Service

Riksåklagaren Office of the Prosecutor- General

Rymdstyrelsen National Space Board

Råd för byggnadsforskning, statens Council for Building Research

Rådet för grundläggande

högskoleutbildning

Council for Renewal of Undergraduate Education

Räddningsverk, statens Swedish Rescue Services Agency

Rättshjälpsmyndigheten National Lega Aid Authority

Rättsmedicinalverket National Board of Forensic Medicine
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S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Sami School Board and Sami Schools

Sametinget Sami Parliament

Sjöfartsverket Swedish Maritime Administration

Sjöhistoriska museer, statens National Maritime Museums

Skattemyndigheterna (10) Tax Offices (10)

Skogsstyrelsen National Board of Forestry

Skolverk, statens National Agency for Education

Smittskyddsinstitutet Swedish Institute for Infectious Disease Control

Socialstyrelsen National Board of Health and Welfare

Specialpedagogiska institutet Swedish Institute for Special Needs Education

Specialskolemyndigheten National Agency for Special Schools for the Deaf

and Hard of Hearing

Språk- och folkminnesinstitutet Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore

Research

Sprängämnesinspektionen National Inspectorate of Explosives and

Flammables

Statens personregisternämnd, SPAR-

nämnden

Swedish Population Address Register Board

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Statskontoret The Swedish Agency for Public Management

Stockholms universitet Stockholm University

Strålskyddsinstitut, statens Swedish Radiation Protection Authority

Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll

Swedish Board for Accreditation and Conformity

Assessment

Styrelsen för internationellt

utvecklingssamarbete, SIDA

Swedish International Development Cooperation

Authority

Styrelsen för psykologiskt försvar National Board of Psychological Defence

Svenska institutet Swedish Institute

Säkerhetspolisen Swedish Security Service

Södertörns högskola University Collage of South Stockholm
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T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Library of Talking Books and Braille Publications

Teaterhögskolan University Collage of Acting

Tekniska museet, stiftelsen National Museum of Science and Technology

Tingsrätterna (72) District and City Courts (72)

Tjänsteförslagsnämnden för

domstolsväsendet

Judges Nomination Proposal Committee

Totalförsvarets forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency

Transportforskningsberedningen Transport Research Board

Transportrådet Board of Transport

Tullverket Customs Administration

Turistdelegationen Swedish Tourist Authority

U

Umeå universitet Umeå University

Ungdomsstyrelsen National Board for Youth Affairs

Uppsala universitet Uppsala University

Utlänningsnämnden Aliens Appeals Board

Utsädeskontroll, statens Swedish Seed Testing and Certification Institute

V

Valmyndigheten Election Authority

Vatten- och avloppsnämnd, statens National Water Supply and Sewage Tribunal

Vattenöverdomstolen Water Rights Court of Appeal
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Verket för högskoleservice (VHS) National Agency for Higher Education

Verket för innovationssystem

(VINNOVA)

Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för näringslivsutveckling

(NUTEK)

Swedish Business Development Agency

Vetenskapsrådet Swedish Research Council

Veterinärmedicinska anstalt, statens National Veterinary Institute

Vägverket Swedish National Adminitration

Vänerskolan Väner School

Växjö universitet Växjö University

Växtsortnämnd, statens National Plant Variety Board

Å

Åklagarmyndigheterna Regional Public Prosecution Offices (6)

Åsbackaskolan Åsbacka School

Ö

Örebro universitet Örebro University

Östervångsskolan Östervång School

Överbefälhavaren Supreme Commander of the Armed Forces

Överstyrelsen för civil beredskap Swedich Agency for Civil Emergency Planning
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FÖRENADE KUNGARIKET

− Cabinet Office

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

− Central Office of Information

− Charity Commission

− Crown Prosecution Service

− Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

− HM Customs and Excise

− Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England
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Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

− Department for Education and Skills

Higher Education Funding Council for England

− Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

− Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England
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National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

− Department for International Development

− Department for National Savings

− Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

− Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

− Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

− Department of Trade and Industry

Central Transport Consultative Committees
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Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures Laboratory

Office of Manpower Economics

Patent Office

− Export Credits Guarantee Department

− Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

− Government Actuary's Department

− Government Communications Headquarters

− Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

− House of Commons

− House of Lords
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− Inland Revenue, Board of

− Lord Chancellor's Department

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

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal
− Ministry of Defence

Meteorological Office

Defence Procurement Agency
− National Assembly for Wales
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Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

− National Audit Office

− National Investment and Loans Office
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− Northern Ireland Assembly Commission

− Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Courts

Pensions Appeals Tribunals

− Northern Ireland, Department for Employment and Learning

− Northern Ireland, Department for Regional Development

− Northern Ireland, Department for Social Development

− Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

− Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

− Northern Ireland, Department of Education

− Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

− Northern Ireland, Department of the Environment

− Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
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− Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

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

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

− Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

− Office of Fair Trading

− Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service
Commissioners

− Office of the Deputy Prime Minister

Rent Assessment Panels

− Paymaster General's Office

− Postal Business of the Post Office

− Privy Council Office

− Public Record Office

− Royal Commission on Historical Manuscripts
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− Royal Hospital, Chelsea

− Royal Mint

− Rural Payments Agency

− Scotland, Auditor-General

− Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

− Scotland, General Register Office

− Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

− Scotland, Registers of Scotland

− The Scotland Office

− The Scottish Executive Corporate Services

− The Scottish Executive Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council
− The Scottish Executive Development Department

− The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department

− The Scottish Executive Finance

− The Scottish Executive Health Department

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Scottish Council for Postgraduate Medical Education
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Scottish National Health Service Authorities and Trusts
− The Scottish Executive Justice Department

Accountant of Court's Office

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office

Scottish Crime Squad

Scottish Fire Service Training Squad

Scottish Police College

Social Security Commissioners' Office

− The Scottish Executive Rural Affairs Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Botanic Garden, Edinburgh
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Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

− The Scottish Executive Secretariat

− The Scottish Parliamentary Body Corporate

− Scottish Record Office

− HM Treasury

− Office of Government Commerce

− The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

___________
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BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER VAROR ENLIGT ARTIKEL 7

I FRÅGA OM OFFENTLIGA UPPHANDLINGSKONTRAKT

FRÅN MYNDIGHETER PÅ FÖRSVARSOMRÅDET1

Kapitel 25: Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

Kapitel 26: Malm, slagg och aska

Kapitel 27: Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa;

bituminösa ämnen; mineralvaxer

utom:

ex 27.10: särskilda motorbränslen

Kapitel 28: Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av

sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

utom:

ex 28.09: sprängämnen

ex 28.13: sprängämnen

ex 28.14: tårgas

ex 28.28: sprängämnen

ex 28.32: sprängämnen

ex 28.39: sprängämnen

ex 28.50: giftiga ämnen

ex 28.51: giftiga ämnen

ex 28.54: sprängämnen

                                                
1 Den offentliga lydelsen enligt direktivet är texten som återfinns i bilaga I punkt 3 i avtalet.
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Kapitel 29: Organiska kemikalier

utom:

ex 29.03: sprängämnen

ex 29.04: sprängämnen

ex 29.07: sprängämnen

ex 29.08: sprängämnen

ex 29.11: sprängämnen

ex 29.12: sprängämnen

ex 29.13: giftiga ämnen

ex 29.14: giftiga ämnen

ex 29.15: giftiga ämnen

ex 29.21: giftiga ämnen

ex 29.22: giftiga ämnen

ex 29.23: giftiga ämnen

ex 29.26: sprängämnen

ex 29.27: giftiga ämnen

ex 29.29: sprängämnen

Kapitel 30: Farmaceutiska produkter

Kapitel 31: Gödselmedel

Kapitel 32: Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och

andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och

utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Kapitel 33: Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel
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Kapitel 34: Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda

vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar,

modelleringspastor s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

Kapitel 35: Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Kapitel 37: Varor för foto- eller kinobruk

Kapitel 38: Diverse kemiska produkter

utom:

ex 38.19: giftiga ämnen

Kapitel 39: Plaster och plastvaror

utom:

ex 39.03: sprängämnen

Kapitel 40: Gummi och gummivaror

utom:

ex 40.11: skottsäkra däck

Kapitel 41: Oberedda hudar och skinn samt läder

Kapitel 42: Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar;

varor av tarmar
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Kapitel 43: Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Kapitel 44: Trä och varor av trä; träkol

Kapitel 45: Kork och varor av kork

Kapitel 46: Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Kapitel 47: Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade

varor av papper eller papp

Kapitel 48: Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

Kapitel 49: Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin

Kapitel 65: Huvudbonader och delar till huvudbonader

Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar

till sådana artiklar

Kapitel 67: Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda

blommor; varor av människohår

Kapitel 68: Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

Kapitel 69: Keramiska produkter

Kapitel 70: Glas och glasvaror
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Kapitel 71: Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och

metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter;

bijouterivaror

Kapitel 73: Gjutjärn, järn och stål

Kapitel 74: Koppar

Kapitel 75: Nickel

Kapitel 76: Aluminium

Kapitel 77: Magnesium och beryllium

Kapitel 78: Bly

Kapitel 79: Zink

Kapitel 80: Tenn

Kapitel 81: Andra oädla metaller

Kapitel 82: Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall

utom:

ex 82.05: verktyg

ex 82.07: verktyg, delar
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Kapitel 83: Diverse varor av oädel metall

Kapitel 84: Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap

utom:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: övriga motorer

ex 84.45: maskiner

ex 84.53: datorer

ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53

ex 84.59: kärnreaktorer

Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater, delar till sådana varor

utom:

ex 85.13: teleutrustning

ex 85.15: transmissionsapparater

Kapitel 86: Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan

materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel;

mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

utom:

ex 86.02: pansarlok, elektriska

ex 86.03: övriga pansarlok

ex 86.05: pansarvagnar

ex 86.06: underhålls- och servicevagnar

ex 86.07: vagnar
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Kapitel 87: Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör

till fordon

utom:

ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militära fordon

ex 87.03: bärgningsbilar

ex 87.09: motorcyklar

ex 87.14: släpfordon

Kapitel 89: Fartyg och annan flytande materiel

utom:

ex 89.01A: krigsfartyg (gäller inte Österrike):

Kapitel 90: Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och

apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och

apparater

utom:

ex 90.05: kikare

ex 90.13: diverse instrument, laser

ex 90.14: avståndsmätare

ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument

ex 90.11: mikroskop

ex 90.17: medicinska instrument

ex 90.18: redskap för sjukgymnastik

ex 90.19: ortopediska redskap

ex 90.20: röntgenapparater
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Kapitel 91: Ur och delar till ur

Kapitel 92: Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, apparater för

inspelning och återgivning av bilder och ljud för television samt delar och

tillbehör till sådana apparater

Kapitel 94: Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande

stoppade inredningsartiklar

utom:

ex 94.01A: flygplanssäten

Kapitel 95: Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial

Kapitel 96: Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll

Kapitel 98: Diverse artiklar

___________
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BILAGA VI

DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. a) tekniska specifikationer: i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt, samtliga

tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i de allmänna specifikationerna,

med angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för

att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta

lämpar sig för den upphandlande myndighetens planerade användning. Dessa

egenskaper skall omfatta nivå på miljöprestanda, projektering för alla

användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av

överensstämmelse, prestanda, säkerhet och mått, samt förfarandena vid bedömning av

kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning

och märkning samt produktionsprocesser och -metoder. De skall även innefatta

bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler, villkoren för

att entreprenaden skall antas, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt

samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten i enlighet med

allmänna eller särskilda förordningar har möjlighet att föreskriva i fråga om den

fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.

b) teknisk specifikation: i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i

ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som

kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, projektering för alla användningsområden

(inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse,

prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten

angående den beteckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning

och provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsprocesser

och -metoder samt förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.
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2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för

upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och

som faller under en av följande kategorier:

� Internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt

standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

� Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan

och gjorts tillgänglig för allmänheten.

� Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och

gjorts tillgänglig för allmänheten.

3. europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk bedömning av en produkts lämplighet för

att användas för ett bestämt ändamål, grundad på att de grundläggande kraven på

byggentreprenaden är uppfyllda genom produktens konstitutiva egenskaper tillsammans med

de villkor som fastställts för användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt

godkännande skall utfärdas av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av

medlemsstaten.
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4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation i enlighet med ett förfarande som

erkänts av medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder, som framställs av ett

europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen

av marknadens behov.

___________
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BILAGA VII

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDENA

BILAGA VII A

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDENA OM OFFENTLIG

UPPHANDLING

MEDDELANDE OM OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRHANDSMEDDELANDE OM

UPPHANDLARPROFIL

1. Land där den upphandlande myndigheten finns

2. Den upphandlande myndighetens namn

3. Internetadress för upphandlarprofilen (URL)

4. Referensnummer enligt CPV-nomenklaturen
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FÖRHANDSMEDDELANDE

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, faxnummer och e-postadress samt, i

tillämpliga fall, motsvarande uppgifter för den enhet som kan lämna ytterligare information.

2. I tillämpliga fall, angivande av att det rör sig om ett offentligt kontrakt som är reserverat för

skyddade verkstäder eller ett kontrakt som skall fullgöras inom ramen för program för

skyddad anställning.

3. För offentliga byggentreprenadkontrakt: slag och omfattning av byggentreprenaden, plats för

utförande; om entreprenaden är uppdelad i flera delar, väsentliga särdrag för de olika delarna i

förhållande till entreprenaden; om möjligt en uppskattning av kostnadsramen för arbetet,

referensnummer enligt nomenklaturen.

För offentliga varukontrakt: Slag och mängd eller värde avseende de produkter som skall

levereras, nomenklaturens referensnummer; referensnummer enligt nomenklaturen.

För offentliga tjänstekontrakt: planerad total upphandling i var och en av tjänstekategorierna

enligt bilaga II A, referensnummer enligt nomenklaturen.

4. Preliminärt datum när förfarandet för tilldelning av kontraktet eller kontrakten skall inledas,

inom varje kategori när det gäller offentlig upphandling av tjänster.

5. I tillämpliga fall, angivande av att det rör sig om ett ramavtal.

6. I tillämpliga fall, övriga upplysningar.
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7. Datum då meddelandet avsänts eller då meddelandet om offentliggörande av detta

meddelande om upphandlarprofil avsänts.

8. Angivande av huruvida upphandlingen omfattas av avtalet.

MEDDELANDE OM UPPHANDLING

Öppna förfaranden, selektiva förfaranden, konkurrenspräglad dialog, förhandlade förfaranden:

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telefon- och faxnummer och e-postadress.

2. I tillämpliga fall, angivande av att det rör sig om ett offentligt kontrakt som är reserverat för

skyddade verkstäder eller ett kontrakt som skall fullgöras inom ramen för program för

skyddad anställning.

3. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I tillämpliga fall, skäl till det påskyndade förfarandet (i fråga om selektiva och

förhandlade förfaranden).

c) I tillämpliga fall, angivande av om det rör sig om ett ramavtal.

d) I tillämpliga fall, angivande av om det rör sig om ett dynamiskt inköpssystem.

e) I tillämpliga fall, användning av elektronisk auktion (vid öppna, selektiva eller

förhandlade förfaranden, i det fall som avses i artikel 30.1 a).
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4. Typ av upphandling.

5. Plats för utförande/genomförande av byggentreprenaden, leverans av varorna eller tjänsterna.

6. a) För byggentreprenadkontrakt:

− Slag och omfattning av det arbete som skall utföras och allmän beskrivning av

entreprenaden. Ange särskilt option på fortsatt upphandling och, om möjligt, en

uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella

förlängningar. Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar skall

storleksordningen på de olika delarna anges; referensnummer enligt

nomenklaturen.

− Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det senare även

innebär projektering.

− När det gäller ramavtal, ange även ramavtalets planerade löptid, det totala

beräknade värdet för entreprenaden under hela ramavtalets löptid samt, i den

utsträckning detta är möjligt, kontraktens värde och frekvens.
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b) För varukontrakt:

− Slag av varor som skall levereras med särskilt angivande av om anbuden infordras

med avseende på köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa,

referensnummer enligt nomenklaturen. Mängd av de varor som skall levereras

med särskilt angivande av option på fortsatt upphandling och, om möjligt, en

uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella

förlängningar och referensnummer enligt nomenklaturen.

− I samband med tidsbegränsade kontrakt eller kontrakt som kan förnyas inom en

given tid anges även, om möjligt, tidsplanen för planerade senare

varuupphandlingar.

− När det gäller ramavtal, ange även ramavtalets planerade löptid, det totala

beräknade värdet för varorna under hela ramavtalets löptid samt, i den

utsträckning detta är möjligt, kontraktens värde och frekvens.

c) För tjänstekontrakt:

− Tjänstekategori och benämning. Referensnummer enligt nomenklaturen.

Omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på fortsatt

upphandling och, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av

optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med kontrakt som kan

förnyas inom en given tid anges även, om möjligt, tidsplanen för senare

tjänsteupphandling.
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När det gäller ramavtal, ange även ramavtalets planerade löptid, det totala

beräknade värdet för tjänsterna under hela ramavtalets löptid samt, i den

utsträckning detta är möjligt, kontraktens värde och frekvens.

− Angivande av huruvida utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är

förbehållet en viss yrkesgrupp.

Hänvisning till lag eller författning.

− Angivande av huruvida juridiska personer skall ange namn och

yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsten.

7. Om kontrakten är uppdelade i flera delar skall det anges om de ekonomiska aktörerna kan

lämna anbud på en, flera och/eller alla delar.

8. Sista datum för slutförande av byggentreprenaden/varu-/tjänsteleveranserna eller

byggentreprenad-/varu-/tjänstekontraktets varaktighet och, så långt det är möjligt, sista datum

för påbörjande av byggentreprenaden eller sista datum för påbörjande eller genomförande av

varuleveransen eller tillhandahållandet av tjänsterna.

9. Tillåtelse av eller förbud mot alternativa anbud.

10. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets fullgörande.
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11. Öppna förfaranden:

a) Namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress till den avdelning från vilken

kontraktshandlingar och förfrågningsunderlag kan beställas.

b) I förekommande fall, sista datum för sådan beställning.

c) I förekommande fall, belopp och betalningsvillkor för sådana dokument.

12. a) Sista datum för mottagande av anbud eller preliminära anbud, om det rör sig om

införandet av ett dynamiskt inköpssystem (öppna förfaranden).

b) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande (selektiva och förhandlade

förfaranden).

c) Adress till vilken dessa skall skickas.

d) Det eller de språk som dessa skall vara avfattade på.

13. Öppna förfaranden:

a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

14. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.
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15. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som

innehåller villkoren.

16. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontrakt

skall anta.

17. De urvalskriterier avseende de ekonomiska aktörernas personliga ställning som kan leda till

att de utesluts och de uppgifter som begärs som bevis på att de inte tillhör de kategorier som

motiverar uteslutning. Urvalskriterier och uppgifter om den ekonomiska aktörens personliga

ställning samt de uppgifter och handlingar som krävs för bedömningen av de ekonomiska och

tekniska minimikrav som de ekonomiska aktörerna skall uppfylla. Minimistandardnivåer som

eventuellt krävs.

18. För ramavtal: planerat antal, i tillämpliga fall högsta antal, deltagande ekonomiska aktörer,

planerad löptid och i tillämpliga fall angivande av skälen till en löptid på över fyra år.

19. För konkurrenspräglad dialog och förhandlade förfaranden med offfentliggörande av ett

meddelande om upphandling, ange i tillämpliga fall användning av ett förfarande i successiva

etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla om.

20. För selektiva förfaranden, konkurrenspräglad dialog och förhandlade förfaranden med

offentliggörande av ett meddelande om upphandling, vid utnyttjande av möjligheten att

minska antalet anbudssökande som ombeds lämna ett anbud, delta i en dialog eller förhandla:

planerat minsta antal och i tillämpliga fall högsta antal anbudssökande samt de objektiva

kriterier som skall användas för att utse dessa anbudssökande.
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21. Den tid anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud (öppna förfaranden).

22. I förekommande fall, namn och adress på ekonomiska aktörer som den upphandlande

myndigheten redan utsett (förhandlade förfaranden).

23. De kriterier som avses i artikel 53 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: "lägsta

pris" eller "det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet". De kriterier som utgör det ekonomiskt

mest fördelaktiga anbudet samt deras inbördes viktning skall anges om de inte framgår av

specifikationerna eller, vid konkurrenspräglad dialog, av det beskrivande dokumentet.

24. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande

fall medling. Exakta uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov tjänstens namn,

adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress från vilken dessa upplysningar kan

erhållas.

25. Datum för offentliggörande av förhandsmeddelande i enlighet med de tekniska specifikationer

för offentliggörande som anges i bilaga VIII eller uppgift om att sådant offentliggörande inte

skall äga rum.

26. Datum då meddelandet avsänts.

27. Angivande av om kontraktet omfattas av avtalet om offentlig upphandling eller ej.
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MEDDELANDE OM FÖRENKLAD UPPHANDLING INOM RAMEN FÖR ETT DYNAMISKT

INKÖPSSYSTEM

1. Det land där den upphandlande myndigheten finns.

2. Den upphandlande myndighetens namn och e-postadress.

3. Hänvisning till offentliggörandet av det meddelande om upphandling som rör ett dynamiskt

inköpssystem.

4. E-postadress där förfrågningsunderlaget och de kompletterande handlingarna för det

dynamiska inköpssystemet finns tillgängliga.

5. Föremålet för upphandlingen: Beskrivning genom koderna i CPV-nomenklaturen och

upphandlingens mängd eller omfattning.

6. Tidsperiod inom vilken preliminära anbud skall lämnas in.

MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT

1. Den upphandlande myndighetens namn och adress.

2. Det valda upphandlingsförfarandet. Vid förhandlat förfarande utan föregående

offentliggörande av meddelande (artikel 28), motivering.

3. För byggentreprenadkontrakt: slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och

en allmän beskrivning av entreprenaden.
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För varukontrakt: slag och mängd av de produkter som levereras, i förekommande fall, per

leverantör; referensnummer enligt nomenklaturen.

För tjänstekontrakt: tjänstekategori och benämning; referensnummer enligt nomenklaturen;

omfattning av upphandlade tjänster.

4. Datum för tilldelning av kontrakt.

5. Kriterier för tilldelning av kontrakt.

6. Antal mottagna anbud.

7. Namn och adress på den eller de ekonomiska aktörer som tilldelats kontrakt.

8. Erlagt pris (minimum/maximum) eller prisklass.

9. Det/de tilldelade kontraktens värde eller högsta och lägsta anbud som har beaktats vid

tilldelningen av kontraktet.

10. Värde och omfattning av den del av kontraktet som eventuellt kan bli utlagt på tredje man.

11. Datum för offentliggörande av meddelandet om upphandling i enlighet med de tekniska

specifikationer för offentliggörande som återfinns i bilaga VIII.

12. Datum då meddelandet avsänts.
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13. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande

fall medling. Exakta uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov tjänstens namn,

adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress från vilken dessa upplysningar kan

erhållas.

___________
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BILAGA VII B

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM KONCESSIONER

AVSEENDE OFFENTLIGA BYGGENTREPRENADER

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, faxnummer och e-postadress.

2. a) Plats för utförande av entreprenaden.

b) Koncessionens syfte: slag och omfattning av prestationerna.

3. a) Sista datum för inlämnande av anbud.

b) Adress till vilken anbuden skall sändas.

c) Det eller de språk på vilket/vilka de skall avfattas.

4. Personliga, tekniska och finansiella villkor som skall uppfyllas av de anbudssökande.

5. Kriterier som kommer att användas vid tilldelning av kontrakt.

6. I tillämpliga fall, minsta procentandel av arbetet som läggs ut på tredje man.

7. Datum då meddelandet avsänts.

8. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande

fall medling. Exakta uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov tjänstens namn,

adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress från vilken dessa upplysningar kan

erhållas.
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BILAGA VII C

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM KONTRAKT SOM

TILLDELAS AV KONCESSIONSHAVARE FÖR BYGGENTREPRENADER, VILKA INTE ÄR

UPPHANDLANDE MYNDIGHETER

1. a) Plats för utförande.

b) Slag och omfattning av tjänsterna, allmänna karakteristika för arbetet.

2. Eventuell tidsfrist för utförandet.

3. Namn och adress på det organ där förfrågningsunderlaget och de kompletterande

handlingarna kan begäras.

4. a) Tidsfrister för mottagande av anbudsansökningar och anbud.

b) Adress till vilken de skall sändas.

c) Det eller de språk på vilket/vilka de skall avfattas.

5. I tillämpliga fall, den säkerhet eller de garantier som krävs.

6. Personliga, tekniska och finansiella villkor som skall uppfyllas av de anbudssökande.

7. Kriterier som kommer att användas vid tilldelning av kontrakt.

8. Datum då meddelandet avsänts.
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BILAGA VII D

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM PROJEKTTÄVLINGAR

AVSEENDE TJÄNSTER

MEDDELANDE OM PROJEKTTÄVLING

1. Namn, adress, faxnummer och e-postadress för den upphandlande myndigheten och för de

avdelningar där kompletterande handlingar kan erhållas.

2. Beskrivning av projektet.

3. Typ av projekttävling: öppen eller selektiv.

4. Vid en öppen projekttävling: sista datum för inlämnande av projekt.

5. Vid en selektiv projekttävling:

a) Planerat antal deltagare.

b) I tillämpliga fall, namnet på de deltagare som redan utsetts.

c) Kriterier för urval av deltagare.
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d) Sista datum för ansökan om deltagande.

6. I tillämpliga fall, ange om deltagande förbehålls en viss yrkesgrupp.

7. Kriterier vid bedömning av projekten.

8. I tillämpliga fall, namn på de jurymedlemmar som utsetts.

9. Ange om juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten.

10. I tillämpliga fall, antal och värde på priserna.

11. I tillämpliga fall, ange de utbetalningar som skall göras till samtliga deltagare.

12. Ange huruvida de kontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller

vinnarna i projekttävlingen.

13. Datum då meddelandet avsänts.

MEDDELANDE OM RESULTATEN AV EN PROJEKTTÄVLING

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, faxnummer och e-postadress.

2. Beskrivning av projektet.

3. Totalt deltagarantal.
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4. Antal utländska deltagare.

5. Tävlingens vinnare.

6. I tillämpliga fall, pris(er).

7. Hänvisning till meddelandet om projekttävlingen.

8. Datum då meddelandet avsänts.

___________
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BILAGA VIII

KARAKTERISTIKA FÖR OFFENTLIGGÖRANDET

1. Offentliggörande av meddelanden

a) De upphandlande myndigheterna skall översända de meddelanden som avses i

artiklarna 35, 58, 64 och 69 till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella

publikationer i det format som krävs enligt kommissionens direktiv 2001/78/EG av

den 13 september 2001 om användning av standardformulär för offentliggörande av

meddelanden om offentlig upphandling1. De förhandsmeddelanden som avses i

artikel 35.1 första stycket om upphandlarprofil enligt punkt b skall även följa detta

format, liksom även meddelandet om detta offentliggörande.

b) De meddelanden som avses i artiklarna 35, 58, 64 och 69 skall offentliggöras av Byrån

för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer eller av de upphandlande

myndigheterna vid förhandsmeddelanden om upphandlarprofil enligt artikel 35.1

första stycket.

De upphandlande myndigheterna kan därutöver offentliggöra denna information på

Internet i form av den "upphandlarprofil" som avses i punkt 2 b.

                                                
1 EGT L 285, 29.10.2001, s. 1.
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c) Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall till den

upphandlande myndigheten sända en bekräftelse på det offentliggörande som avses i

artikel 36.8.

2. Offentliggörande av kompletterande upplysningar.

a) De upphandlande myndigheterna uppmanas att offentliggöra samtliga specifikationer

och kompletterande handlingar på Internet.

b) Upphandlarprofilen kan innehålla det förhandsmeddelande som avses i artikel 35.1

första stycket, uppgifter om pågående upphandlingar, planerade inköp, tilldelade

kontrakt, annulerade förfaranden samt all annan information av allmänt intresse, såsom

kontaktpunkter, telefon- och faxnummer, post- och e-postadress.

3. Format och föreskrifter för överföring av meddelanden på elektronisk väg

Format och föreskrifter för överföring av meddelanden på elektronisk väg är tillgängliga på

följande Internetadress: http://simap.eu.int.

___________
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BILAGA IX

REGISTER1

BILAGA IX A

FÖR BYGGENTREPRENADKONTRAKT

Yrkesregistren samt försäkringar och motsvarande intyg för varje medlemsstat:

� Belgien: Registre du Commerce, Handelsregister,

� Danmark: Erhvervs- og selskabsstyrelsen,

� Tyskland: Handelsregister och Handwerksrolle,

� Grekland: Registret för avtalsslutande företag (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων �

MEEΠ) under ministeriet för miljö, markplanering och anläggningsarbeten (YΕΧΩ∆Ε),

� Spanien:

� Frankrike: Registre du commerce och Répertoire des métiers,

                                                
1 Enligt artikel 46 avses med register, de register som anges i denna bilaga och, i den mån

ändringar gjorts på nationell nivå, de register som ersatt de förra.
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− Irland: leverantören kan åläggas att visa upp ett intyg från Registrar of Companies eller från

Registrar of Friendly Societies med uppgift om att leverantörens rörelse är incorporated eller

registered, eller, om detta inte är fallet, att visa upp ett intyg om att vederbörande under ed har

försäkrat att han utövar yrket i det land där han är etablerad, på en viss plats och under

angiven firma,

� Italien: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato,

� Luxemburg: Registre aux firmes och Rôle de la chambre des métiers,

� Nederländerna: Handelsregister,

� Österrike: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

� Portugal: Registro Nacional das Pessoas Colectivas,

� Finland: kaupparekisteri � handelsregistret,

� Sverige: Aktiebolags -, handels � eller föreningsregistren,

− Förenade kungariket: entreprenören Registrar of Companies eller, i avsaknad av detta, ett

intyg om att vederbörande under ed har försäkrat att han utövar yrket på en viss plats och

under angiven firma.
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BILAGA IX B

FÖR VARUKONTRAKT

Yrkes- och handelsregistren samt försäkringar och motsvarande intyg:

� Belgien: Registre du commerce � Handelsregister,

� Danmark: Ehrvervs- og selskabsstyrelsen,

� Tyskland: Handelsregister och Handwerksrolle,

� Grekland: Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

� Spanien:

� Frankrike: Registre du commerce och Répertoire des métiers,

− Irland: leverantören kan åläggas att visa upp ett intyg från Registrar of Companies eller från

Registrar of Friendly Societies med uppgift om att leverantörens rörelse är incorporated eller

registered, eller, om detta inte är fallet, att visa upp ett intyg om att vederbörande under ed har

försäkrat att han utövar yrket i det land där han är etablerad, på en viss plats och under

angiven firma,

� Italien: Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato och

Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato,
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� Luxemburg: Registre aux firmes och Rôle de la chambre des métiers,

� Nederländerna: Handelsregister,

� Österrike: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

� Portugal: Registro Nacional das Pessoas Colectivas,

� Finland: kaupparekisteri � handelsregistret,

� Sverige: Aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren,

� Förenade kungariket: leverantören Registrar of Companies med uppgift om att leverantörens

rörelse är incorporated eller registered, eller, om detta inte är fallet, att visa upp ett intyg om

att vederbörande under ed har försäkrat att han utöver yrket i det land där han är, på en viss

plats och under angiven firma.
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BILAGA IX C

FÖR TJÄNSTEKONTRAKT

Yrkes- och handelsregistren samt försäkringar och motsvarande intyg:

� Belgien: Registre du commerce � Handelsregister och Ordres professionnels� Beroepsorden,

� Danmark: Erhvervs- og Selskabstyrelsen,

� Tyskland: Handelsregister, Handwerksrolle, Vereinsregister, Partnerschaftsregister och

Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder,

� Grekland: tjänsteleverantören kan åläggas att förete ett intyg om att vederbörande under ed

inför en notarie försäkrat att han utövar yrket ifråga; i fall som omfattas av gällande nationell

lagstiftning, för tillhandahållandet av sådana undersökningar som avses i bilaga II A,

yrkesregistret Μητρώο Μελετητών och Μητρώο Γραφείων Μελετών,

� Spanien:

� Frankrike: Registre du commerce och Répertoire des métiers,
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− Irland: tjänsteleverantören kan åläggas att förete ett intyg från Registrar of Companies eller

från Registrar of Friendly Societies eller, om detta inte finns, att förete ett intyg om att

vederbörande under ed har försäkrat att han utövar yrket i det land där han är etablerad, på en

viss plats och under angiven firma,

� Italien, Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Registro

delle commissioni provinciali per l'artigianato eller Consiglio nazionale degli ordini

professionali,

� Luxemburg: Registre aux firmes och Rôle de la chambre des métiers,

� Nederländerna: Handelsregister,

� Österrike: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

� Portugal: Registro Nacional das Pessoas Colectivas,

� Finland: kaupparekisteri � handelsregistret,

� Sverige: Aktiebolags -, handels � eller föreningsregistren,

� Förenade kungariket: tjänsteleverantören Registrar of Companies eller från Registrar of

Friendly Societies eller, om detta inte finns, att förete ett intyg om att vederbörande under ed

har försäkrat att han utövar yrket i det land där han är på en viss plats och under angiven

firma.

___________
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BILAGA X

KRAV PÅ UTRUSTNING FÖR ELEKTRONISK MOTTAGNING AV ANBUD,

ANBUDSANSÖKNINGAR ELLER RITNINGAR OCH PLANER I PROJEKTTÄVLINGARNA

Utrustning för elektronisk mottagning av anbud och anbudsansökningar samt för översändning av

ritningar och planer skall, i fråga om teknik och lämpliga förfaranden, åtminstone garantera att

a) de elektroniska signaturerna för anbud, anbudsansökningar, ritningar och planer

överensstämmer med de nationella bestämmelserna enligt direktiv 1999/93/EG,

b) exakt tid och dag för mottagande av anbud, anbudsansökningar, ritningar och planer kan

fastställas noggrant,

c) det inom rimliga gränser kan säkerställas att ingen har tillträde till de uppgifter som överförts

enligt dessa krav före utgången av de fastställda tidsfristerna,

d) det vid överträdelse av detta förbud mot tillträde finns rimliga garantier för att överträdelsen

klart kan spåras,

e) endast behöriga personer får fastställa eller ändra datum för öppnande av mottagna uppgifter,
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f) tillträde till samtliga eller en del av de insända uppgifterna i de olika etapperna av förfarandet

för kontraktstilldelning eller av projekttävlingen endast är möjlig om de behöriga personerna

agerar samtidigt,

g) de insända uppgifterna inte kan göras tillgängliga förrän efter det fastställda datumet vid ett

samtidigt agerande av de behöriga personerna,

h) de uppgifter som mottagits och öppnats enligt dessa krav är tillgängliga endast för de personer

som har behörighet att få kännedom om dem.

___________
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BILAGA XI

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE OCH TILLÄMPNING

(Artikel 80)

Direktiv Tidsfrister för införlivande och tillämpning

92/50/EEG EGT L 209, 24.7.1992, s. 1)
Finland, Sverige*, Österrike

1 juli 1993
1 januari 1995

93/36/EEG (EGT L 199, 9.8.1993, s. 1)
Finland, Sverige*, Österrike

13 juni 1994
1 januari 1995

93/37/EEG (EGT L 199,9.8.1993. s. 54)
kodifiering av direktiv:

− 71/305/EEG (EGT L 185, 16.8.1971,
s. 5):

− EG 6
− DK, IRL, UK
− Grekland
− Portugal, Spanien
− Finland, Sverige*, Österrike

30 juli 1972
1 januari 1973
1 januari 1981
1 januari 1986
1 januari 1995

− 89/440/EEG (EGT L 210, 21.7.1989,
s. 1):

− EG 9
− Grekland, Portugal, Spanien
− Finland, Sverige*, Österrike

19 juli 1990
1 mars 1992

1 januari 1995

97/52/EG (EGT 328, 28.11.1997, s. 1) 13 oktober 1998

______________

* EES: 1 januari 1994

___________



11029/3/02 REV 3 CM/ami,ab,gw 1
BILAGA XII DG C II    SV

BILAGA XII

JÄMFÖRELSETABELL1

Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 1.1 Artikel 1
första stycket
anpassat

Artikel 1
första stycket
anpassat

Artikel 1
första stycket
anpassat

Artikel 1.2 a Artikel 1 a
första delen av
meningen

Artikel 1 a första
och sista delen av
den första meningen

Artikel 1 a Ändrad

Artikel 1.2 b Artikel 1 a och 1 c
anpassad

- -

Artikel 1.2 c
första stycket

- Artikel 1 a
andra delen av den
första meningen och
den andra meningen
anpassade

-

Artikel 1.2 c
andra stycket

- Artikel 1 a anpassad -

Artikel 1.2 d
första stycket

- - - Ny

Artikel 1.2 d
andra stycket

- - Artikel 2 anpassad

Artikel 1.2 d
tredje stycket

- - Skäl 16 anpassat

Artikel 1.3 Artikel 1 d - -
Artikel 1.4 - - - Ny
Artikel 1.5 - - - Ny

                                                
1 "Anpassad" betyder en ny skrivning utan ändring av de upphävda direktivens räckvidd. När

räckvidden för de upphävda direktivens bestämmelser har ändrats anges detta med "ändrad".
Om ändringen gäller alla av de tre upphävda direktiven är anmärkningen placerad i den sista
spalten. Om ändringen bara gäller ett eller två direktiv är anmärkningen placerad i spalten
under det eller de direktiv som berörs.
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 1.6 - - - Ny
Artikel 1.7 - - - Ny
Artikel 1.8
första stycket

- - Artikel 1 c
första meningen
anpassad

Artikel 1.8
andra stycket

- - - Ny

Artikel 1.8
tredje stycket

Artikel 1 h Artikel 1 c Artikel 1 c
andra meningen

Ändrad

Artikel 1.9 Artikel 1 b anpassad Artikel 1 b anpassad Artikel 1 b anpassad
Artikel 1.10 - - - Ny
Artikel 1.11
första stycket

Artikel 1 e anpassad Artikel 1 d anpassad Artikel 1 d anpassad

Artikel 1.11
andra stycket

Artikel 1 f anpassad Artikel 1 e anpassad Artikel 1 e anpassad

Artikel 1.11
tredje stycket

- - - Ny

Artikel 1.11
fjärde stycket

Artikel 1 g anpassad Artikel 1 f anpassad Artikel 1 f anpassad

Artikel 1.11
femte stycket

- - Artikel 1 g anpassad

Artikel 1.12 - - - Ny
Artikel 1.13 - - - Ny
Artikel 1.14 - - - Ny
Artikel 1.15 - - - Ny
Artikel 2 Artikel 6.6 Artikel 5.7 Artikel 3.2 Ändrad
Artikel 3 - Artikel 2.2 -
Artikel 4.1 Ny Ny Artikel 26.2 och

26.3 anpassad
Artikel 4.2 Artikel 21 ändrad Artikel 18 anpassad Artikel 26.1 ändrad
Artikel 5 Artikel 33a

anpassad
Artikel 28 ändrad Artikel 38a

anpassad
Artikel 6 - Artikel 15.2 - Ändrad
Artikel 7 a och 7 b - Artikel 5.1 a

anpassad
Artikel 7.1 a
anpassad
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 7 c Artikel 6.1 a
anpassad

- -

Artikel 8 Artikel 2 och
artikel 6.1 b
anpassad

- Artikel 3.3 och
artikel 7.1 a
anpassad

Artikel 9.1
första stycket

- Artikel 5.5 Artikel 7.2 och 7.7 Ändrad

Artikel 9.1
andra stycket

- - - Ny

Artikel 9.2 - Artikel 5.1 b - Ändrad
Artikel 9.3 Artikel 6.4 Artikel 5.6 Artikel 7.3

andra delen av
meningen

Artikel 9.4 Artikel 6.5 anpassad
Artikel 9.5 a Artikel 6.3 anpassad - Artikel 7.4

tredje stycket
anpassat

Artikel 9.5 b - Artikel 5.4 - Ändrad
Artikel 9.6 - Artikel 5.2 -
Artikel 9.7 - Artikel 5.3 Artikel 7.6
Artikel 9.8 a - - Artikel 7.4 Ändrad
Artikel 9.8 b - - Artikel 7.5 Ändrad
Artikel 9.9 - - - Ny
Artikel 10 Ny Artikel 3 anpassad Artikel 4.1 anpassad
Artikel 11 - - - Ny
Artikel 12 Artikel 4 a Artikel 2 a Artikel 1 a ii Ändrad
Artikel 13 - - - Ny
Artikel 14 Artikel 4 b Artikel 2.1 b Artikel 4.2
Artikel 15 a Artikel 5 a anpassad Artikel 4 a anpassad Artikel 5 a anpassad

Artikel 15 b−15 c Artikel 5 b−5 c Artikel 4 b−4 c Artikel 5 b−5 c
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 16 - - Artikel 1 a iii−ix
anpassad

Artikel 17 - - - Ny
Artikel 18 - - Artikel 6 Ändrad
Artikel 19 - - - Ny
Artikel 20 - - Artikel 8
Artikel 21 Artikel 9
Artikel 22 - - Artikel 10
Artikel 23 Artikel 10 Artikel 8 Artikel 14 Ändrad

Artikel 24.1−24.4
första stycket

Artikel 19 Artikel 16.1 Artikel 24.1 Ändrad

Artikel 24.4
andra stycket

- Artikel 16.2
anpassad

Artikel 24.2
anpassad

Artikel 25
första stycket

Artikel 20
första stycket

Artikel 17
första stycket

Artikel 25
första stycket

Ändrad

Artikel 25
andra stycket

Artikel 20
andra stycket

Artikel 17
andra stycket

Artikel 25
andra stycket

Artikel 26 - - - Ny
Artikel 27
första stycket

Artikel 23.1 - Artikel 28.1 Ändrad

Artikel 27
andra och
tredje styckena

Artikel 23.2 - Artikel 28.2

Artikel 28
första stycket

Artikel 7.1 anpassad Artikel 6.1 anpassad Artikel 11.1
anpassad

Artikel 28
andra stycket

Artikel 7.4 Artikel 6.4 Artikel 11.4 Ändrad

Artikel 29 - - - Ny
Artikel 30.1 a Artikel 7.2 a Artikel 6.2 Artikel 11.2 a
Artikel 30.1 b Artikel 7.2 c Ny Artikel 11.2 b
Artikel 30.1 c - Artikel 11.2 c
Artikel 30.1 d Artikel 7.2 b - -

Artikel 30.2−30.4 - - - Ny
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 31.1 a Artikel 7.3 a Artikel 6.3 a Artikel 11.3 a
Artikel 31.1 b Artikel 7.3 b Artikel 6.3 c Artikel 11.3 b
Artikel 31.1 c Artikel 7.3 c Artikel 6.3 d Artikel 11.3 d
Artikel 31.2 a - Artikel 6.3 b -
Artikel 31.2 b - Artikel 6.3 e -
Artikel 31.2 c - Ny -
Artikel 31.2 d - Ny -
Artikel 31.3 - - Artikel 11.3 c
Artikel 31.4 a Artikel 7.3 d - Artikel 11.3 e
Artikel 31.4 b Artikel 7.3 e - Artikel 11.3 f
Artikel 32 - - - Ny
Artikel 33 - - - Ny
Artikel 34
första och
andra stycket

Artikel 9 första och
andra styckena

- -

Artikel 34
tredje stycket

Artikel 9
tredje stycket

Ändrad

Artikel 35.1
första stycket
punkt a
första stycket

- Artikel 9.1
första stycket

-

Artikel 35.1
första stycket
punkt a
andra stycket

- Artikel 9.1
andra stycket första
meningen

- Ändrad

Artikel 35.1
första stycket
punkt b

- - Artikel 15.1
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 35.1
första stycket
punkt c

Artikel 11.1 - -

Artikel 35.1
andra stycket

- Artikel 9.5
andra stycket

Artikel 17.2
andra stycket

Ändrad

Artikel 35.1
tredje stycket

Artikel 11.7
andra stycket

- - Ändrad

Artikel 35.1 fjärde,
femte och sjätte
styckena

- - - Ny

Artikel 35.2 Artikel 11.2 Artikel 9.2 Artikel 15.2 Ändrad
Artikel 35.3 - - - Ny
Artikel 35.4
första stycket

Artikel 11.5
första meningen

Artikel 9.3
första meningen

Artikel 16.1 Ändrad

Artikel 35.4 andra
och tredje styckena

- - - Ny

Artikel 35.4
fjärde stycket

Artikel 16.3 och
16.4

Artikel 35.4
femte stycket

Artikel 11.5
andra meningen

Artikel 9.3
andra meningen

Artikel 16.5 Ändrad

Artikel 36.1 Artikel 11.6
första stycket
anpassat

Artikel 9.4
första meningen
anpassad

Artikel 17.1
första meningen
anpassad

Artikel 36.2
första stycket

Artikel 11.7
första meningen

Artikel 9.5
första stycket

Artikel 17.2
första stycket

Ändrad

Artikel 36.2
andra stycket

- - - Ny

Artikel 36.3 Artikel 11.10 Artikel 9.8 Artikel 17.5 Ändrad
Artikel 36.4 Artikel 11.8 och

11.13
Artikel 9.6 och 9.11 Artikel 17.4 och

17.8
Ändrad

Artikel 36.5 Artikel 11.11
anpassad

Artikel 9.9 anpassad Artikel 17.6
anpassad

Artikel 36.6 Artikel 11.13
andra meningen

Artikel 9.11
andra meningen

Artikel 17.8
andra meningen

Ändrad

Artikel 36.7
första stycket

Artikel 11.12 Artikel 9.10 Artikel 17.7
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 36.7
andra stycket

- - - Ny

Artikel 37 Artikel 17 Artikel 13 Artikel 21 Ändrad
Artikel 38.1 - - - Ny
Artikel 38.2 Artikel 12.2

anpassad
Artikel 10.1
anpassad

Artikel 18.1
anpassad

Artikel 38.3 Artikel 13.1 och
13.3 anpassad

Artikel 11.1 och
11.3 anpassad

Artikel 19.1 och
19.3 anpassad

Ändrad

Artikel 38.4 Artikel 12.2 och
artikel 13.4
anpassade

Artikel 10.1a och
artikel 11.3a
anpassade

Artikel 18.2 och
artikel 19.4
anpassade

Artikel 38.5 och
38.6

- - - Ny

Artikel 38.7 Artikel 12.5 Artikel 10.4 Artikel 18.5 Ändrad
Artikel 38.8 Artikel 14.1 Artikel 12.1 Artikel 20.1 Ändrad
Artikel 39 Artikel 12.3 och

12.4, artikel 13.6
och artikel 14.2
anpassade

Artikel 10.2 och
10.3, artikel 11.5
och artikel 12.2
anpassade

Artikel 18.3 och
18.4, artikel 19.6
och artikel 20.2
anpassade

Artikel 40 Artikel 13.2 och
artikel 14.3

Artikel 11.2 och
artikel 12.3

Artikel 19.2 och
artikel 20.3

Ändrad

Artikel 41.1 Artikel 8.2
första meningen
anpassad

Artikel 7.2
första meningen
anpassad

Artikel 12.2
första meningen
anpassad

Artikel 41.2 Artikel 8.1
första stycket
anpassat

Artikel 7.1
första stycket
anpassat

Artikel 12.1
första stycket
anpassat

Artikel 41.3 Artikel 8.1
andra stycket
anpassat

Artikel 7.1
andra stycket
anpassat

Artikel 12.1
andra stycket
anpassat

Artikel 8.2
sista meningen

Artikel 7.2 sista
meningen

Artikel 12.2
sista meningen

Struken

Artikel 42.1, 42.3
och 42.6

Artikel 13.5 och
artikel 18.2

Artikel 11.4 och
artikel 15.3

Artikel 19.5 och
artikel 23.2

Ändrad

Artikel 42.2, 42.4
och 42.5

- - - Ny

Artikel 43 Artikel 8.3 Artikel 7.3 Artikel 12.3 Ändrad
Artikel 44.1 Artikel 18.1

anpassad
Artikel 15.1
anpassad

Artikel 23.1
anpassad

Ändrad
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 44.2 - - - Ny
Artikel 44.3 Artikel 22 Artikel 23.3 Artikel 32.4 Ändrad
Artikel 44.4 - - - Ny
Artikel 45.1 - - - Ny
Artikel 45.2
första stycket

Artikel 24
första stycket
anpassat

Artikel 20.1
anpassad

Artikel 29
första stycket
anpassat

Artikel 45.2
andra stycket

- - - Ny

Artikel 45.3 Artikel 24 andra
och tredje styckena
anpassade

Artikel 20.2 och
20.3 anpassad

Artikel 29 andra
och tredje styckena
anpassade

Artikel 45.4 Artikel 24
fjärde stycket

Artikel 20.4 Artikel 29
fjärde stycket

Ändrad

Artikel 46
första stycket

Artikel 25
första meningen
ändrad

Artikel 21.1 och
21.2 första
meningen anpassad

Artikel 30.1 och
30.3
första meningen
anpassad

Artikel 46
andra stycket

- - Artikel 30.2

Artikel 47.1 a�47.1
b

Artikel 26.1 a�
26.1 b anpassad

Artikel 22.1 a�
22.1 b anpassad

Artikel 31.1 a�
31.1 b anpassad

Artikel 47.1 c Artikel 26.1 c Artikel 22.1 c Artikel 31.1 c Ändrad
Artikel 47.2 och 3 - - - Ny
Artikel 47.4 och
47.5

Artikel 26.2 och
26.3 anpassad

Artikel 22.2 och
22.3 anpassad

Artikel 31.2 och
31.3 anpassad

Ändrad

Artikel 48.1 och
48.2 a−e och g−j

Artikel 27.1
anpassad

Artikel 23.1
anpassad

Artikel 32.2
anpassad

Artikel 48.2 f - - Ny
Artikel 48.3 och
48.4

- - - Ny

Artikel 48.5 Ny Ny Artikel 32.1
anpassad

Artikel 48.6 Artikel 27.2 Artikel 23.2 Artikel 32.3
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 49 Ny Ny Artikel 33 Ändrad
Artikel 50 - - - Ny
Artikel 51 Artikel 28 Artikel 24 Artikel 34
Artikel 52 Artikel 29 Artikel 25 Artikel 35 Ändrad
Artikel 53.1 Artikel 30.1

anpassad
Artikel 26.1
anpassad

Artikel 36.1
anpassad

Artikel 53.2 Artikel 30.2 Artikel 26.2 Artikel 36.2 Ändrad
Artikel 30.3 - - Struken

Artikel 54 - - - Ny
Artikel 55 Artikel 30.4 första

och andra styckena
Artikel 27 första
och andra styckena

Artikel 37 första
och andra styckena

Ändrad

- Artikel 30.4
tredje stycket

Artikel 27
tredje stycket

Artikel 37
tredje stycket

Struken

- Artikel 30.4
fjärde stycket

- - Struken

- Artikel 31 - - Struken
- Artikel 32 - - Struken
Artikel 56 Artikel 3.1 anpassad
Artikel 57 - Ny
Artikel 58 Artikel 11.3,

11.6−11.11 och
11.13

Ändrad

Artikel 59 Artikel 15 - -
Artikel 60 Artikel 3.2 - -
Artikel 61 Ny - -
Artikel 62 Artikel 3.3
Artikel 63 Artikel 3.4 Ändrad
Artikel 64 Artikel 11.4, 11.6

första stycket, 11.7
första stycket och
11.9

- - Ändrad

Artikel 65 Artikel 16
Artikel 66 - - Artikel 13.3 och

13.4
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 67.1 - - Artikel 13.1
första stycket och
13.2 första stycket

Artikel 67.2 Artikel 13.1 första
till tredje
strecksatserna och
13.2 första till
tredje strecksatserna

Ändrad

Artikel 68 - - Ny
Artikel 69.1 - - Artikel 15.3
Artikel 69.2
första stycket

- - Artikel 16.1 och
16.2
andra strecksatsen

Ändrad

Artikel 69.2
andra stycket och
69.3

- - Ny

Artikel 70 - - Artikel 17.1−17.2
första och
tredje styckena,
17.3−17.6 och 17.8

Ändrad

Artikel 71 - - Ny
Artikel 72 - - Artikel 13.5
Artikel 73 - - Artikel 13.6

första stycket
Artikel 74 - - Artikel 13.6

andra stycket
Ändrad

Artikel 33 Artikel 30 Artikel 38 Struken
Artikel 75 Artikel 34.1

anpassad
Artikel 31.1
anpassad

Artikel 39.1
anpassad

Artikel 76 Artikel 34.2 Artikel 31.2 Artikel 39.2 Ändrad
Artikel 39.2 d
andra stycket

Struken

Artikel 77.1 - Artikel 32.1 Artikel 40.1
Artikel 35.3 Artikel 32.2 Artikel 40.3 ÄndradArtikel 77.2
- - Artikel 40.2 Struken

Artikel 77.3 - Artikel 32.3 Artikel 40.4 Ändrad
Artikel 78.1 och
78.2

Ny
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Artikel 78.3 och
78.4

Artikel 6.2 a Artikel 5.1 d Artikel 7.1 c Ändrad

Artikel 79 a Artikel 6.1 b
anpassad

Artikel 5.1 c
andra stycket
anpassat

Artikel 7.1 b
andra stycket
anpassat

Artikel 79 b Artikel 35.2 - Artikel 16.4 Ändrad
Artikel 79 c - - - Ny
Artikel 79 d Artikel 35.1

anpassad
- -

Artikel 79 e Artikel 29.3
anpassad

-

Artikel 79 f Artikel 35.2
anpassad

- - Ny

Artikel 79 g - - -
Artikel 79 h och
79.I

- - - Ny

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Bilaga I Bilaga II Ändrad
Bilagorna II A och
II B

- - Bilagorna I A och
I B

Ändrade

Bilaga III Bilaga I - - Anslutnings-
akterna för
Finland,
Sverige och
Österrike

Ändrad

Bilaga IV - Bilaga I - Anslutnings-
akterna för
Finland,
Sverige och
Österrike

Ändrad
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Nytt direktiv Direktiv
93/37/EEG

Direktiv
93/36/EEG

Direktiv
92/50/EEG

Andra
rättsakter

Bilaga V - Bilaga II - Ändrad
Bilaga VI Bilaga III Bilaga III Bilaga II Ändrad
Bilagorna VII A,
B, C och D

Bilagorna IV, V och
VI

Bilaga IV Bilagorna III och IV Ändrade

Bilaga VIII - - - Ny
Bilaga IX Ändrad
Bilaga IX A - Artikel 21.2 - Anslutnings-

akterna för
Finland,
Sverige och
Österrike

Ändrad

Bilaga IX B - - Artikel 30.3 Anslutnings-
akterna för
Finland,
Sverige och
Österrike

Ändrad

Bilaga IX C Artikel 25 anpassad - - Anslutnings-
akterna för
Finland,
Sverige och
Österrike

Ändrad

Bilaga X Ny
Bilaga XI Ny
Bilaga XII Ny

________________________
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I. Inledning

Den 11 juli 2000 lade kommissionen fram sitt förslag till Europaparlamentets direktiv om

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.1

Förslaget grundades på artiklarna 47.2, 55 och 95 i fördraget.

Europaparlamentet lämnade sitt yttrande efter första behandlingen den 17 januari 20022.

Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 26 april 20013.

Regionkommittén lämnade sitt yttrande4 den 13 december 2000.

Den 21 maj 2002 bekräftade rådet en politisk överenskommelse inför antagandet av en gemensam

ståndpunkt i enlighet med artikel 251.2 i fördraget.

Den 20 mars 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt enligt

dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922.5

II. Syfte

Syftet med förslaget är att förenkla den nuvarande rättsliga ramen genom att ändra och arbeta om

direktiven om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och

byggentreprenader (direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/38/EEG) samt genom att slå ihop

direktiven till ett enda.

I sak medför kommissionens förslag nya förfarandekrav och garantier för att modernisera, förenkla

och klargöra den nuvarande rättsliga ramen. Genom förslaget införs bland annat mekanismer för

elektronisk upphandling, ett nytt förfarande som möjliggör en "dialog" mellan den upphandlande

myndigheten och anbudssökandena vid komplicerade kontrakt, möjligheten för offentliga

upphandlare att ingå "ramavtal" som ligger till grund för tilldelning av kontrakt utan att direktivets

                                                
1 EGT C 29E, 30.1.2001, s. 11.
2 EGT C 271E, 7.1.2002, s. 176.
3 EGT C 193, 10.7.2001, s. 7.
4 EGT C 144, 15.5.2001, s. 23.
5 EGT C



11029/3/02 REV 3 ADD 1 tb,beg,gbc/ELL,SH/lt 3
DG C II    SV

alla skyldigheter tillämpas, klargörande av bestämmelser för tekniska specifikationer och åtskilliga

ändringar av bestämmelserna om kriterier för tilldelning och urval.

Syftet är även att minska antalet olika tröskelvärden. Slutligen bör de viktigaste bestämmelserna i

det "klassiska direktivet" anpassas till lagförslagets övriga två delar, det vill säga förslaget till den

gemensamma upphandlingsordlistan (CPV) (förordning 2195/02 EG) och förslaget till

försörjningsdirektivet (direktiv …/…/EG) för att samordna upphandlingsförfarandena för enheter

med verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.

III. Analys av rådets gemensamma ståndpunkt1

1. Allmänt

I rådets gemensamma ståndpunkt bibehålls kommissionens grundläggande metod samtidigt som

flera av de ändringsförslag som Europaparlamentet antog har införts. Vissa av dessa ändringsförslag

har även godtagits av kommissionen i dess ändrade förslag (KOM(2002) 236)2.

Detta har gjorts för att tillgodose flera av Europaparlamentets betänkligheter, förenkla det praktiska

genomförandet av bestämmelserna och införa alternativ för medlemsstaterna. I synnerhet har

detaljerade bestämmelser ersatts med mer allmänt formulerade klausuler. Anknytningar till

parallella politikområden som har betydande inverkan på offentlig upphandling har stärkts eller

införts, särskilt genom ett antal nya eller ändrade skäl i ingressen och vissa definitioner och

bestämmelser har klargjorts för att undvika missförstånd och inkonsekvenser.

                                                
1 OBS! Artikelnumreringen gäller efter resultat av parlamentets första behandling

(dok. 5307/02) eller när det anges (nu …) till den gemensamma ståndpunkten
(dok. 11029/02).

2 EGT C 203E, 27.8.2002, s. 210.
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Rådet införde dessutom mer detaljerade bestämmelser om elektroniska auktioner och dynamiska

förvärvssystem som nu finns tillgängliga som metoder inom de befintliga förfarandena. Rådet

försökte även klargöra sambandet mellan det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet genom

att införa posttjänster i försörjningsområdet och anpassa bestämmelserna i detta förslag därefter.

2. Europaparlamentets ändringsförslag

Rådet godtog flera av Europaparlamentets ändringsförslag och införde dem i den nuvarande

lydelsen. Vissa godtogs i sak men inte med den exakta formuleringen. Vissa andra ändringsförlag

avvisades av rådet.

2.1 Följande av Europaparlamentets ändringsförslag godtogs av rådet och infördes i den

gemensamma ståndpunkten:

Följande ändringsförslag godtogs utan ändring:

Ändringsförslag 5 −−−− Nytt skäl 13a, nu skäl 14
(Definition av inköpscentraler)

Ändringsförslag 141 −−−− Nytt skäl 3c, nu skäl 6
(Medlemsstaternas möjligheter att vidta åtgärder i enlighet med fördraget artikel 3)

Ändringsförslag 125 −−−− Skäl 31, nu skäl 45
(Införande av ingenjörer)

Ändringsförslag 24 −−−− Artikel 1.7, nu 7.5
(Definition av ramavtal)

Ändringsförslag 34 −−−− Artikel 12.3 a, nu artikel 9.8 a
(Införande av andra ersättningsformer med beaktande av försäkringskontrakt)

Ändringsförslag 121 −−−− Artikel 18 b, nu artikel 16 b
(Klargörande beträffande "programmaterial")

Detta ändringsförslag är ett försök att rätta till en uppenbar motsägelse som fanns i vissa

språkversioner av gällande rätt. Det godtogs av rådet. I skäl 24 ges ytterligare förklaring.
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Ändringsförslag 37 −−−− Artikel 18 d, nu artikel 16 d
(Undantag för vissa finansiella kontrakt)

Ändringsförslag 150 −−−− Artikel 31 punkt 4, nu artikel 61
(Införande av möjligheten att tilldela kompletterande byggentreprenader)

Rådet införde detta ändringsförslag och godtog de uppenbara fördelarna med att öka flexibiliteten

och underlätta tillämpningen av bestämmelserna.

Ändringsförslag 88 −−−− Artikel 46.2 h (struken), nu artikel 45.2
(Allmän hänvisning till bedrägeri och olaglig verksamhet)

Rådet godtog syftena i ändringsförslaget och strök bestämmelsen eftersom den i sak redan omfattas

av artikel 45.1 c.

Ändringsförslag 94 −−−− Artikel 49.4, nu artikel 48.5
(Entreprenörers tillförlitlighet)

Rådet godtog ändringsförslaget i sak men lade till ytterligare hänvisningar och förklaringar.

2.2 Följande av Europaparlamentets ändringsförslag godtogs i princip men infördes med

vissa ändringar

Ändringsförslag 1 −−−− Nytt skäl 3a, nu skäl 4
(Undvikande av snedvridning av konkurrensen)

Detta ändringsförslag infördes delvis i detta skäl.

Ändringsförslag 2 −−−− Nytt skäl 3b, nu skäl 5
(Skyldighet till hållbar utveckling för gemenskapspolitiken)

Detta ändringsförslag godtogs delvis och infördes i skälet.
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Ändringsförslag 168 −−−− Nytt skäl 13b, nu skäl 14
(Förenklat beslut om att i enlighet med direktivet fatta beslut i vissa CPB-fall)

Ändringsförslaget godtogs delvis och infördes i skäl 14 med flera formuleringsändringar.

Ändringsförslag 142 −−−− Nytt skäl 14a
(Kompletterande tjänster vid byggentreprenadskontrakt)

Innehållet i ändringsförslaget behandlas i skäl 9.

Ändringsförslag 7 −−−− Nytt skäl 15a, nu skäl 19
(Gemensam eller separat tilldelning av kontrakt)

Bestämmelsen infördes men rådet föredrog att använda en formulering som ger den nationella

lagstiftningen ännu mer flexibilitet.

Ändringsförslag 10 −−−− Skäl 22, nu skäl 31
(Införande av icke diskriminerande användning av miljökriterier)

Ändringsförslaget godtogs i princip med vissa ändringar av lydelsen.

Ändringsförslag 11 −−−− Nytt skäl 22a, nu skäl 32
(Hänvisning till direktivet om utstationerade arbetstagare)

Ändringsförslaget godtogs i princip med ytterligare klargörande av bestämmelsens räckvidd genom

ändring av lydelsen.

Ändringsförslag 170 −−−− Nytt skäl 33a, nu skäl 41
(Undantag av vissa aktörer)

Godtogs med små ändringar i lydelsen.
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Ändringsförslag 171 och 145 −−−− Artikel 1.2
(Särskild räckvidd för "byggentreprenader")

Rådet godtog i sak ändringsförslaget med undantag av den obligatoriska motiveringen av en

gemensam tilldelning av planering och utförande men ansåg det lämpligare att införa klargörandet i

skälen.

Ändringsförslag 126 och 172 −−−− Artikel 1.5, nu 1.10)
(Införande av inköpscentraler i definitionen av upphandlande myndigheter)

Rådet insåg behovet av att klargöra sambandet mellan upphandlande myndigheter och

inköpscentraler men ansåg det lämpligare att lägga till en separat definition av inköpscentraler i

punkt 10.

Ändringsförslag 21 −−−− Artikel 1.5 a (ny), nu 1.10
(Definition av inköpscentraler)

Godtogs i princip, se motivering till ändringsförslag 126/172.

Ändringsförslag 23 −−−− Artikel 1.6 a ny, nu 1.7
(Definition av auktioner)

Införandet av elektroniska auktioner godtogs av rådet med ytterligare klargöranden och detaljerade

bestämmelser.

Ändringsförslag 31 −−−− Artikel 5, nu artikel 6
(Klargörande av informationskonfidentialitet)

Rådet införde ändringsförslaget i sak i den nya formuleringen av artikel 6.

Ändringsförslag 147 −−−− Artikel 6.1 a (ny)
(Principer om öppenhet och icke-diskriminering)

Rådet godtog ändringsförslaget i sak men ansåg det lämpligare att hänvisa till sådana allmänna och

odiskutabla principer i skälen och inte i själva lydelsen. Bestämmelserna i artiklarna påverkar inte

kontrakt som ligger under tröskelvärdena.
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Ändringsförslag 175 −−−− Artikel 6a (ny), nu artikel 11
(Inköpscentraler)

Rådet införde denna allmänna bestämmelse om inköpscentraler i en ny och omarbetad artikel

genom att ändra formuleringen i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 32 −−−− Artikel 8 a−−−−c, nu artikel 7 a−−−−c
(Tröskelvärden)

Rådet enades om värden som skiljer sig från såväl de i kommissionens ursprungliga förslag som de

i Europaparlamentets ändringsförlag. Rådet utgick från en annan beräkningsmetod och beaktade

växelkursförändringar sedan kommissionen lade fram sitt förslag.

Ändringsförslag 35 −−−− Artikel 12.6 b, nu artikel 9
(Införande av automatisk förlängning av kontrakt i bestämmelserna om beräkningsmetoder)

Detta ändringsförslag avspeglas i sak i artikel 9.1.

Ändringsförslag 36 −−−− Artikel 15 a ny, nu artikel 19
(Kontrakt inom ramen för program för skyddad anställning)

Rådet godtog tanken på att göra det lättare att skriva kontrakt med institutioner för skyddad

anställning. Ändringsförslagets lydelse ändrades något.

Ändringsförslag 38 −−−− Artikel 19, nu artikel 18
(Undantag av kontrakt som har tilldelats andra upphandlande myndigheter)

Rådet godtog delar av ändringsförslaget men följde kommissionens förslag genom att avvisa

utvidgning till andra kontrakt än tjänstekontrakt.

Ändringsförslag 45 −−−− Artikel 24.3, nu artikel 23.6
(Europeiska miljömärken som teknisk specifikationer)

Rådet godtog i sak ändringsförslaget men föredrog att fastställa villkoren för miljömärken som

tekniska specifikationer i en ny och omarbetad punkt 6.
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Ändring 46 −−−− artikel 24.5, nu artikel 23.4
(Avvisande av anbudsgivare som inte uppfyller specifikationerna)

Rådet har godkänt ändringens innehåll i väsentliga delar, men har ändrat lydelsen för att förbättra

möjligheten att tillämpa bestämmelsen.

Ändringar 47 och 123 −−−− Artikel 24.7, nu artikel 23.8
(Otillåtna hänvisningar)

Rådet har inte kunnat godkänna lydelsen av Europaparlamentets ändring. Genom att denna punkt

har omformulerats och en övergripande motivering lagts till, bör dock lydelsen nu kunna godtas av

parlamentet så att det blir möjligt att av uppenbara tekniska skäl kunna hänvisa till

produktionsprocessen. Därutöver har man även i bilaga IV infört en hänvisning till

"produktionsprocessen".

Ändring 50 −−−− Artikel 27, rubrik och punkt 1
(Införande av skyldigheter om beskattning och miljöskydd i förteckningen med information
till anbudsgivaren)

Rådet har infört denna ändring för att förbättra öppenheten, men föredrog en annan lydelse vilket

givit medlemsstaterna valmöjligheter i fråga om vad som skall föreskrivas för upphandlande

myndighet.

Ändring 51 −−−− Artikel 27.1 a och 1 b (ny)
(Uppfyllande av bestämmelser om anställningsskydd, arbetsvillkor och arbetsrätt)

Rådet har godkänt innehållet i ändringen, men ansåg det bättre att dessa farhågor framgår av

skäl 31.

Ändring 57 −−−− Artikel 29.3, nu artikel 30 led c
(Särskild bestämmelse om tilldelning av arbets-, leverantörs- eller tjänstekontrakt)

Rådet har infört en del av innehållet i ändringen genom en omarbetning av artikel 30 i sin helhet.
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Ändring 137 −−−− Artikel 30, nu artikel 29
(Konkurrenspräglad dialog)

Rådet har infört några av de föreslagna ändringarna genom att fullständigt omarbeta artikel 29.

Ändring 65 −−−− Artikel 32a (ny), nu artikel 54
(Bestämmelser om elektroniska auktioner)

Rådet har anammat begreppet e-auktioner, men enats om mer detaljerade bestämmelser i artikel 54.

Som kriterier har man även infört andra mätbara instrument än priset och det har klargjorts att

elektroniska auktioner nu även borde vara möjliga på det "klassiska" området.

Ändring 161 −−−− Artikel 37.1, nu Artikel 38
(Strykning av en allmän synpunkt på tidsfrister för anbud)

Rådet har godkänt en del av ändringen och strukit första meningen av punkten eftersom den inte har

något rättsligt värde.

Ändring 74 −−−− Artikel 42. 2, nu punkt 3
(Ytterligare krav för adekvat skydd av information)

Rådet har instämt i en del av ändringen genom att kravet även omfattar lagring av information.

Ändringar 77 och 132 −−−− Artikel 44.6
(Respekt för sekretess med avseende på tekniska hemligheter och affärshemligheter)

Rådet har godkänt innehållet i ändringen men har föredragit att behålla bestämmelsen i direkt

anknytning till allmänna principer. Därför återfinner man merparten av den relevanta lydelsen i

artikel 6.

Ändring 80 −−−− Artikel 46.1 led ca (nytt), nu artikel 45.1 led d
(Införande av penningtvätt som en möjlig anledning att utesluta anbudsgivare)

Rådet har godkänt ändringen med en mindre redaktionell ändring.
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Ändring 85 −−−− Artikel 46.2 led c, nu artikel 45.2 led c
(Precisering av vilken typ av domar som det hänvisas till (domar enligt nationell lagstiftning))

Rådet har godkänt innehållet och syftet med ändringen och infört den med viss redaktionell ändring

av lydelsen

Ändring 86 −−−− Artikel 46, punkt 2, led d, nu artikel 45
(Införande av överträdelse av arbetsnormer och anställningsskydd som en allvarlig
yrkesmässig underlåtenhet)

Rådet har inte låtit denna bestämmelse ingå i artikel 45 utan har infört den som ett skäl för

uteslutning vid onormalt låga anbud i artikel 55 och även som en övergripande hänvisning i skäl 31.

Ändring 87 −−−− Artikel 46.2 led ea (nytt), nu artikel 45
(Brister i att fullgöra skyldigheter enligt lagstiftning om anställningsskydd eller
kollektivavtal)

I likhet med ändring 86 har rådet ansett att det är tillräckligt att behandla denna art av överträdelse i

samband med artikel 55 eller skäl 31.

Ändring 89 −−−− Artikel 46, punkt 2, led ha (nytt), nu Artikel 45
(Brister i att följa krav med avseende på säkerhet och hälsa)

Rådet har godkänt syftet med ändringen, men har ansett att innehållet i ändringarna 86, 87 och 89

kan omfattas av en övergripande bestämmelse i skäl 31, som särskilt anger vad som är möjligt

enligt detta direktiv och/eller enligt gällande lagstiftning.

Ändring 93 −−−− Artikel 49.3 led c, nu artikel 48.2 led f,
(Införande av miljöstyrning och arbetstagares säkerhet och hälsa)

Rådet har godkänt innehållet, men föredrog att införa en mer allmän synpunkt, led f som endast

hänvisar till miljöstyrning.
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Ändring 95 −−−− Artikel 49.4, led ea (nytt), artikel 48.2 led f
(Hänvisning till miljöstyrning)

Rådet anser att bestämmelsen i artikel 48.2 led f gör det möjligt att beakta åtgärder för miljöstyrning

när de är väsentliga för att bedöma anbudsgivarens möjligheter. Denna bestämmelse följer därför

syftet med ändringarna 93 och 95.

Ändring 97 −−−− Artikel 50a (ny), nu artikel 50
(Införandet av miljöstyrningsstandarder som en referens för certifiering)

Rådet har godkänt innehållet i ändringen med vissa revideringar av lydelsen och med en hänvisning

till de fall som beskrivs i artikel 48.2 led f.

Ändring 153 −−−− Artikel 52a (ny)
(Privaträttsliga attesteringsorgan)

Rådet har infört innehållet i Europaparlaments ändring i artikel 52, första stycket för att samtliga

relevanta fall skall ingå.

Ändringar 15 and 100 −−−− Artikel 54 och därmed sammanhängande skäl, nu artikel 54 och
skäl 31
(Införande av en formulering om att bristande efterlevnad av reglerna om anställningsskydd
och säkerhetsnormer utgör en anledning att betrakta anbudet som ett onormalt lågt anbud)

Rådet har godkänt ändringen med vissa ändringar av lydelsen.

Ändring 103 artikel 61.1a (ny)
(Hänvisning till krav på elektroniska signaturer)

Rådet har godkänt innehållet i ändringen men föredragit ett klargörande i bilaga X och i skäl 35.

Frågan om kryptering har inte tagits med.

Ändring 104 −−−− Artikel 61.2, nu artikel 71.2.
(Klargörande om lagring och bearbetning av information)

Rådet har godkänt en kortare variant av ändringen. Texten skall tolkas i anknytning till artikel 42.3.
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Ändring 108 −−−− Artikel 81a (ny)
(Övervakningsmekanismer)

Rådet har godkänt syftet med EP:s ändring, men har föredragit en förklaring i skäl 19 i stället för en

detaljerad bestämmelse i textavsnittet.

Ändring 109 −−−− Bilaga VI, punkt 1
(Precisering av att definitionen "teknisk specifikation" skall omfatta tjänstekontrakt och
miljöaspekter)

Rådet har godkänt merparten av innehållet i ändringarna men föredrog att fokusera på de parametrar

som omnämns i EP:s ändring, som i första hand kan definieras som tekniska specifikationer.

Ändringar 110, 111, 112, 113 och 114 −−−− Bilaga VII A
(Införande av ytterligare uppgifter som information om kontrakt och den upphandlande
myndigheten i kontraktshandlingarna)

Rådet har endast kunnat ta med några av EP:s krav på ytterligare information, dvs. de krav som

handlar om tillsyn. I fråga om att nämna behöriga myndigheter för hälsa och säkerhet har rådet

noterat att sådana upplysningar skall införas i anbudshandlingarna enligt artikel 27 och inte i

kontraktsmeddelandet. De skall därför inte nämnas i förteckningen över information som skall

införas i kontraktsmeddelandet.

2.3. Följande ändringar har avvisats och därför inte införts i texten.

Ändring 162 −−−− Nytt skäl 1a
(Omnämnande av direktivet om bedömningar av inverkan på miljön)

Rådet föredrog att införa synpunkter på miljön på ett annat sätt.
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Ändring 4 −−−− Skäl 7a (nytt)
(Undantag för kontrakt till vissa enheter som inte skall omfattas av direktivets bestämmelser)

Rådet har ännu inte haft tillfälle att enas om en hänvisning till de fall som beskrivs i ett särskilt skäl.

Detta avvisande följer av att ändring 40 nedan har avvisats.

Ändring 8 −−−− Skäl 17
(Möjlighet för den upphandlande myndigheten att föreskriva nationella standarder)

Rådet har ansett att den allmänna hänvisningen till möjligheten att föreskriva nationella standarder i

avsaknad av en Europeisk internationell standard är tillräcklig och har inte övertagit en längre

förklarande mening som föreslogs i en ändring från EP. Av avvisandet följer även att den

sista meningen i ändring 45 delvis avvisas.

Ändring 9 −−−− Skäl 18
(Avslutning av förhandlingarna i förhandlingsförfarandet)

Rådet har inte kunnat godkänna denna ändring. Rådet har samtyckt till att införa ett nytt förfarande

i stället för att skapa ett nytt fall för förhandlingsförfarande med föregående offentliggörande. Rådet

har dock infört regler för detta nya förfarande för att kunna övervaka dialogen i syfte att undvika

ojämlik behandling (se skäl 29 nytt).

Ändring 13 −−−− Skäl 30a nytt
(Förfaranden för tillämpning och genomförande av direktivet)

Rådet har ansett att den föreslagna hänvisningen till den nationella jurisdiktionen i vissa fall kan

vara missledande.

Ändring 15 −−−− Skäl 31a nytt
(Avvisande av anbud som är onormalt låga beroende på underlåtenhet att iaktta sociala
minimikrav)

Rådet har ansett att det är tillräckligt att införa detta särskilda fall av onormalt låga anbud i de

relevanta delarna av artikel 27.2 och artikel 55.
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Ändringsförslag 17 −−−− nytt skäl 34 (a)
Anmodan till kommissionen att granska möjligheten till ett direktiv om medgivanden och
projektfinansiering

Rådet ansåg denna begäran alltför specifik med tanke på behoven av framtida lagstiftningsinitiativ,

eftersom det nuvarande direktivet utesluter medgivanden.

Ändringsförslag 173 – artikel 1.5a (ny)
(Kontrakt som är exceptionellt komplicerade)

Rådet hade inte möjlighet att ta upp frågan om att definiera "kontrakt som är exceptionellt

komplicerade" som hade föreslagits i de fall när förfarandet med projekttävlingar inte ansågs

lämpligt av de upphandlande myndigheterna. Skälet är att en sådan definition inte längre skulle vara

i överensstämmelse med det sätt på vilket rådet har ändrat bestämmelserna om "förfarandet med

konkurrenspräglad dialog".

Ändringsförslag 25 – artikel 1.7a (ny)
(Ramavtal på området tolkning och översättning)

Rådet ansåg det inte nödvändigt att lägga till en särskild definition för detta område eftersom dessa

tjänster inte är underkastade alla direktivets tillämpningsföreskrifter.

Ändringsförslag 29 – artikel 1.9, nu punkt 8 femte strecksatsen
(Projekttävlingar med och/eller utan priser)

Rådet ansåg det inte tillämpligt med obligatorisk betalning i projekttävlingar.

Ändringsförslag 30 – artikel 3.1, nu artikel 4.2
(Krav för grupper av marknadsaktörer)

Rådet anser inte att det ökar säkerhetsnivån för den upphandlande myndigheten om medlemmarna i

en grupp anbudsgivare skulle tillåtas att uppfylla kraven i direktivet kumulativt.
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Ändringsförslag 40 – artikel 19b (ny)
(Kontrakt som tilldelas organ som bildats av de upphandlande myndigheterna)

Rådet ansåg att de beskrivna fallen skulle regleras tillräckligt inom de nuvarande bestämmelserna.

Ändringsförslag 127 – artikel 23, punkt 3
(Ytterligare krav i enlighet med principen om icke-diskriminering)

Rådet ansåg att det räckte att hänvisa till sådana allmänna principer som icke-diskriminering och

öppenhet i artikel 2 och i skälen.

Ändringsförslag 159 – artikel 26, nu artikel 25
(Krav på underleverantörer att följa artiklarna 46−−−−49 i direktivet)

Rådet föredrog att behålla det mesta av texten i kommissionens förslag men införde ett alternativ

för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 49 – artikel 26, stycke 1 a nytt, nu artikel 25
(Tillämpning av kraven på underleverantörer)

Se motiveringen angående ändringsförslag 159.

Ändringsförslag 54 – artikel 28, punkt 3a (ny)
(Omvänt anbudsförfarande)

Rådet ansåg att ändringsförslaget var onödigt detaljerat och riskerade att leda till missförstånd

angående vad som är tillåtet eller uteslutet i samband med e-auktioner. Direktivet utesluter dock

inte möjligheten till omvänt anbudsförfarande.

Ändringsförslag 138 – artikel 30a (ny)
(Särskild dialog)

Rådet beslöt att inte ta med ytterligare ett förfarande, eftersom detta inte skulle öka öppenheten.

Bestämmelserna om den "konkurrenspräglade dialogen" har anpassats så att det blev möjligt att ta

med några av de beskrivna fallen. (Se även motiveringen angående ändringsförslag 9.)
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Ändringsförslag 151 – artikel 32, punkt 2 a (ny), nu artikel 31
(Upprättande av ett kvalifikationssystem)

Rådet ser inte något behov av den föreslagna bestämmelsen och anser att den skulle kunna leda till

ytterligare komplicerade skyldigheter för anbudsgivarna. Bestämmelserna om dynamiska

förfaranden för upphandling, som har tagits med i en annan del av texten, kan anses tjäna samma

syften som kvalifikationssystemen men på ett öppnare sätt.

Ändringsförslag 63 – artikel 32, punkt 3 a (ny)
(Uteslutande av immateriella tjänster och särskilda bestämmelser för tjänster)

Rådet ansåg inte denna särskilda bestämmelse lämplig eftersom tjänsterna i fråga inte underkastas

alla tillämpningsföreskrifter i direktivet.

Ändringsförslag 139 – Artikel 32, punkt 3 b (ny)
(Begränsning av ramavtal till varor och tjänster)

Rådet anser inte att ramavtal skall begränsas till tjänster och varor, eftersom de också fyller en

funktion för upphandlingskontrakt.

Ändringsförslag 66 – artikel 33 rubrik och stycke 1, nu artikel 34
(Särskilda regler om offentligt/privat samarbete)

Rådet föredrog att behålla formuleringen i kommissionens förslag vilket innehåller särskilda regler

för bostäder inom allmännyttan, eftersom komplicerade upphandlingar och projektfinansiering

redan behandlas i andra bestämmelser.

Ändringsförslag 68 – artikel 34, punkt 2, nu artikel 35
(Införande av kvalifikationssystem såsom fall som kräver meddelande om upphandling)

Avvisandet av detta ändringsförslag är en följd av att ändringsförslag 151 avvisats.
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Ändringsförslag 69 – artikel 35, punkt 1, stycke 1, nu artikel 36, punkt 1, stycke 1
(Offentliggörande av meddelande om upphandling i Officiella tidningen)

Rådet ansåg att bestämmelserna om offentliggörande beskrivs tillräckligt i artikel 36.4 och i

bilaga VIII.

Ändringsförslag 70 – artikel 37, punkt 3−−−−7, nu artikel 38, punkt 3−−−−7
(Enhetlig minsta frist på 40 dagar)

Rådet beslöt att närmare följa kommissionens ursprungliga förslag och tog därför inte med en

enhetlig frist på 40 dagar.

Ändringsförslag 71 – artikel 40, punkt 4, led g
(Icke-diskriminering av anbudsgivare)

Rådet införde inte detta ändringsförslag, eftersom innehållet redan tas upp i artikel 2 som gäller hela

direktivet.

Ändringsförslag 72 – artikel 41a (ny)
(Avslutning av tilldelningsförfarandet)

Rådet anser att bestämmelserna i kommissionens ursprungliga förslag är tillräckligt tydliga.

Ändringsförslag 131 −−−− Artikel 42, punkt 1, stycke 1
(Val av kommunikationsmetod)

Rådet avvisade detta ändringsförslag eftersom det inte medförde någon uppenbar förbättring vid

den praktiska tillämpningen.

Ändringsförslag 73 – artikel 42, punkt 1, stycke 2a (nytt)
(Kommunikationsmetoder för anbudsgivare)

Rådet avvisade ändringsförslaget eftersom det var onödigt detaljerat och svårt att genomföra. Syftet

med ändringsförslaget kan uppnås eftersom de avtalsslutande myndigheterna får fastställa vilka

kommunikationsmetoder som är möjliga.
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Ändringsförslag 75 – Artikel 42, punkt 4a (ny)
(Certifieringsåtgärder för att bevara sekretessen)

Rådet anser att den föreslagna bestämmelsen är alltför svår för att hantera i praktiken.

Ändringsförslag 76 – artikel 44, punkt 2
(Kompensation för bristande erfarenhet)

Rådet ser inte något mervärde av att lägga till den aktuella meningen. Tvärtom skulle tillägget

kunna leda till rättslig osäkerhet eftersom de särskilda kvalifikationerna inte definieras.

Ändringsförslag 78 – artikel 45a (ny) (Kvalifikationssystem)

Avvisandet av detta ändringsförslag är en konsekvens av att ändringsförslag 68 och 151 avvisats.

Bestämmelserna om dynamiska upphandlingssystem kan anses tjäna samma syfte som

kvalifikationssystemen men på ett öppnare sätt.

Ändringsförslag 81 – artikel 46, punkt 1 led cb (nytt), nu artikel 45, punkt 1
(Uteslutning på grund av bedrägerier eller annat illojalt och konkurrenshindrande beteende)

Rådet avvisade ändringsförslaget, eftersom det inte skulle tillföra något juridiskt innehåll till den

förteckning över skäl för uteslutning som redan finns i artikel 45.2 (se även nytt skäl 41).

Ändringsförslag 82 – artikel 46, punkt 1, led cc (nytt), nu artikel 45, punkt 1
(Uteslutning på grund av underlåtenhet att följa löneavtalsbestämmelser och socialrättsliga
föreskrifter)

Rådet kunde inte ta med denna ändring. Det underliggande syftet med ändringsförslaget återspeglas

delvis i skälen 31 och 32, som klargör de möjligheter till uteslutning som föreskrivs i artikel 45.2.

Ändringsförslag 83 – artikel 46, punkt 1 led cd (nytt), nu artikel 45, punkt 1
(Uteslutning på grund av narkotikabrott)

Rådet avvisar detta ändringsförslag, eftersom det underliggande syftet skulle vara svårt att införa i

reglerna för allmän upphandling och eftersom definitionerna av de brott som beskrivs inte är

harmoniserade i hela EU.
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Ändringsförslag 84 och 90 – artikel 46, punkt 2, led a, nu artikel 45
(Uteslutning på grund av konkurs eller motsvarande situationer)

Rådet föredrog att behålla uteslutning av vissa anbudsgivare som ett alternativ i stället för ett strikt

krav. Obligatorisk uteslutning kan leda till systematisk uteslutning av anbudsgivare som har ingått i

ackordsuppgörelse med borgenärer vilket gör att de tvingas till konkurs. Beslutet om att tilldela

sådana anbudsgivare ett avtal eller inte bör överlämnas till de upphandlande myndigheterna.

Ändringsförslag 92 – artikel 49, punkt 2, led b och c, nu artikel 48
(Införande av miljöskydd, miljöstyrning och skydd av arbetstagarnas säkerhet och hälsa
bland kriterierna för "teknisk kapacitet")

Rådet avvisade en utvidgning av räckvidden för termen "teknisk kapacitet" enligt ändringsförslaget.

Se motiveringen angående ändringsförslag 93.

Ändringsförslag 176 – artikel 53, punkt 1, led b, nu led a
(Införande av förmåner för tredje part bland kriterierna för tilldelning av kontrakt)

Rådet föredrog att följa kommissionens förslag att klargöra att "ekonomiskt fördelaktigt" skall

betraktas som "fördelaktigt för de upphandlande myndigheterna" och kan därför inte godkänna

ändringsförslaget. Rådet anser även att uttrycket "motiveras av" är lämpligare än "förbundna" eller

"direkt förbundna". Skäl 31 ger ytterligare förklaring till hur detta uttryck skall tolkas.

Ändringsförslag 99 – Artikel 53.2
(Kriterieviktning)

Rådet avvisade ändringsförslaget och behöll innehållet i kommissionens förslag angående

kriterieviktning. I vederbörligen motiverade fall kan viktningen uttryckas a posteriori (skäl 44).

Ändringsförslag 102 – artikel 61, punkt 1
(Den upphandlande myndighetens val av kommunikationsmedel)

Se motivering angående ändringsförslag 131.
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Ändringsförslag 107 – Artikel 78, punkt 1, nu artikel 79, punkt 1
(Tillämpningsområde för eventuella ändringar genom det rådgivande kommittéförfarandet)

Rådet avvisade begränsningen av tillämpningsområdet för kommittéförfarandet eftersom

genomförbarheten av den övergripande ramen skulle sättas i fara.

Ändringsförslag 115 – Bilaga VIII, punkt 1, nytt led da
(Klargörande om information på webbsidor)

Rådet anser att de nuvarande bestämmelserna om utformningen av informationen på webbsidor är

tillräckliga för ändamålet.

Ändringsförslag 117 och 116 – nya bilagor IXa och IXb
(Bifogande av ny information om elektroniska system och arbetsnormer)

Rådet avvisade Europaparlamentets ändringsförslag, eftersom den föreslagna utformningen av de

nya bilagorna inte skulle passa in i direktivet.

3. Viktiga ändringar som godkänts av rådet jämfört med kommissionens ursprungliga

förslag

Dynamiska upphandlingssystem och elektroniska auktioner – artikel 32 a/artikel 53 a

Genom att införa detaljerade bestämmelser angående elektroniska upphandlingssystem erkände

rådet behovet av att för alla berörda parter tillhandahålla regler om ny teknik för att ramen för

offentlig upphandling skall följa den nya utvecklingen.

Miljöstyrningsstandarder – artikel 50 a; miljökriterier som tekniska specifikationer –

artikel 24.5 a

Genom att införa dessa bestämmelser önskar rådet bidra till ett klargörande av användningen av

tekniska miljöspecifikationer i allmänhet och intyg i synnerhet i syfte att ge medlemsstaterna högre

grad av flexibilitet och för att motsvara de praktiska kraven.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 tb,beg,gbc/ELL,SH/lt 22
DG C II    SV

Juryns beslut – artikel 63 a

Det bedömdes vara nödvändigt att strömlinjeforma villkoren för jurybeslut för att garantera

anonymitet som en förutsättning för rättvis konkurrens.

Bilaga X

I denna nya bilaga fastställs väsentliga krav för e-handel. Huvudidén bekräftades i ett

ändringsförslag från Europaparlamentet. Rådet enades om en text som ytterligare klargör denna

fråga.

4. Slutsats

Den gemensamma ståndpunkten syftar till att ge en tydlig rättslig ram åt offentlig upphandling med

vederbörlig hänsyn tagen till behovet av en större grad av genomförbarhet för alla berörda parter.

I ståndpunkten behålls den ursprungliga idén och målet i kommissionens förslag. Samtidigt beslöt

rådet att ta med flera av Europaparlamentets ändringsförslag, åtminstone till innehållet, i en

ansträngning att gå parlamentets önskemål till mötes och för att ytterligare klargöra en rad viktiga

punkter.
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I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. förslag nr: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Ärende: − Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av

förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster ("klassiskt" direktiv)
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

− Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi och transporter
och posttjänster ("försörjningsdirektiv")
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: 10.03.2003

1. Den 11 juli 2000 förelade kommissionen rådet, på grundval av artiklarna 47.2, 55 och 95 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, de båda ovannämnda förslagen till
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling.1

2. I enlighet med artikel 251 i fördraget avgav Europaparlamentet sitt yttrande om de båda
förslagen vid första behandlingen den 17 januari 2002.2

                                                
1 EGT C 29E, 30.1.2001, s. 11. Rubriken på det andra direktivet har under förhandlingarnas

gång ändrats för att ta med posttjänster.
2 EGT C 271E, 7.11.2002, s. 176 (det "klassiska" direktivet). EGT C 271E, 7.11.2002, s. 293

("försörjningsdirektivet").
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3. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande om de båda förslagen
den 26 april 2001.3

4. Regionkommittén avgav sitt yttrande om de båda förslagen den 13 december 2000.4

5. Den 21 maj 2002 nådde rådet (inre marknaden, konsumentfrågor och turism) en politisk
överenskommelse om en gemensam ståndpunkt om förslaget till "klassiskt" direktiv
(dok. 9270/02). Den 30 september 2002 nådde rådet (konkurrenskraft) en politisk
överenskommelse om en gemensam ståndpunkt om förslaget till "försörjningsdirektiv"
(dok. 12204/02).

6. Ständiga representanternas kommitté kan därför

− godkänna texterna till de gemensamma ståndpunkterna om båda ärendena (texter som
har upprättats av juristlingvisterna) enligt dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det
"klassiska" direktivet) respektive dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
("försörjningsdirektivet"),

− godkänna utkasten till rådets motiveringar enligt dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922
ADD 1 (det "klassiska" direktivet) respektive dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
ADD 1 ("försörjningsdirektivet"),

− anmoda rådet att som en A-punkt på dagordningen för ett kommande möte anta den
gemensamma ståndpunkten enligt dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det "klassiska"
direktivet) och dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ("försörjningsdirektivet") samt
godkänna rådets motiveringar enligt dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (det
"klassiska" direktivet) respektive dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1
("försörjningsdirektivet").

________________________

                                                
3 EGT C 193, 10.7.2001, s. 1 ("försörjningsdirektivet"); EGT C 193, 10.7.2001, s. 7 (det

"klassiska" direktivet).
4 EGT C 144, 15.5.2001, s. 23.
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ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté/rådet
Föreg. dok. nr: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. förslag nr: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Ärende: − Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av

förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader ("klassiskt direktiv")
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

− Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi och transporter
("försörjningsdirektiv")
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: den 10 mars 2003

Uttalanden till rådets protokoll

A. DET "KLASSISKA" DIREKTIVET

1. Uttalande från kommissionen om skäl 13 och artikel 18 d

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens 

skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling och kommer därför att tolka dessa direktiv på

ett sätt som överensstämmer med detta avtal. Kommissionen anser därför att skäl 13 och
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artikel 18 d inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig upphandling som rör

upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med undantag för lån i

samband med "utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra

finansiella instrument".

Kommissionen upprepar dessutom att i samtliga fall då direktiven inte är tillämpliga, till

exempel under tröskelvärdet, skall fördragets bestämmelser och principer iakttas. I enlighet

med domstolens rättspraxis medför detta i framför allt ett krav på öppenhet som består i att

säkerställa tillräcklig offentlighet så att det kan bli konkurrens om kontrakten."

2. Uttalande från den belgiska delegationen om skäl 22a

"Den belgiska delegationen konstaterar med tillfredsställelse att vissa framsteg har gjorts för

att tillåta de upphandlande myndigheterna att ta etiska, sociala och miljömässiga hänsyn i

samband med förfarandena vid offentlig upphandling.

Den finner det emellertid lämpligt att betona följande tre aspekter:

1. Det bristande iakttagandet av de ekonomiska och sociala rättigheter som fastställs i

Internationella arbetsorganisationens konventioner bör klart likställas med ett allvarligt

fel i yrkesutövningen avseende tillträde till offentlig upphandling.

I detta avseende noterade Belgien den tolkning som givits av rådets juridiska avdelning

när det gäller skäl 22a som motiverar bestämmelserna i artikel 46 om möjligheten att

utesluta en marknadsaktör från det offentliga upphandlingsförfarandet (dok. 8439/02

MAP 18 CODEC 524).

2. Samma etiska hänsyn bör tas vid genomförandet av kontrakt, både när det gäller

tillverkningen av de varor som skall levereras och hur dessa produceras och

transporteras, särskilt beträffande varor med ursprung i tredje land.
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3. Belgien skulle slutligen önska att det inrättas ett tillsynsorgan som kan bidra till att

säkerställa kontrollen av att ekonomiska och sociala rättigheter iakttas av de

anbudssökande, anbudsgivande eller kontraktstilldelade företagen vid offentlig

upphandling som görs av en upphandlande myndighet från Europeiska unionens

medlemsstater."

3. Uttalande från den franska delegationen om artikel 1.3a och 18a

"Frankrike anser att definitionen av tjänstekoncessioner och koncessioner för

byggentreprenader i utkastet till direktiv om offentlig upphandling av varor, tjänster och

byggentreprenader är ofullständig, eftersom det bara hänvisas till koncessionshavarens

utnyttjanderätt och inte till risken för missbruk.

Frankrike beklagar också att det inte har kunnat anges en gemenskapsram för

tjänstekoncessionerna i samband med lagstiftningspaketet om offentlig upphandling, i likhet

med de bestämmelser som finns i texten om koncessioner för byggentreprenader.

Att inte ange någon särskild regel på detta område är till men för införandet av verklig

rättssäkerhet och insyn i denna sektor. Dessa båda krav talar för tydliga och enhetliga regler

som bara kan föreskrivas i en lagtext."

4. Uttalande från kommissionen om tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap

(artiklarna 1.3a och 18)

"Kommissionen anser att frågor som tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap bör

behandlas ytterligare för att man skall kunna göra en bedömning av behovet av ett specifikt

lagstiftningsinstrument som ger marknadsaktörer bättre tillgång till koncessioner och olika

former av offentlig/privata partnerskap och som säkerställer att dessa aktörer fullt ut kan

utnyttja sina rättigheter enligt fördraget."
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5. Uttalande från den österrikiska delegationen om artikel 46.1 andra stycket

"Österrike anser att medlemsstaterna, i enlighet med artikel 46.1 andra stycket, skall fastställa

villkoren för tillämpningen av punkt 1 i enlighet med sina nationella lagstiftningar och i

överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen. Dessa villkor kan innefatta villkoren för

hur en marknadsaktör kan visa att han har undanröjt grunden till en sådan fällande dom. Om

en marknadsaktör visar att han har undanröjt grunden till en fällande dom enligt artikel 46.1

skall den upphandlande myndigheten inte vara skyldig att utesluta denna anbudssökande eller

anbudsgivare."

6. Uttalande från den portugisiska delegationen om artikel 46.1

"Portugal noterar att formuleringen i artikel 46 inte vederbörligen garanterar en enhetlig

tillämpning av systemet för urval och uteslutande av anbudssökande eller anbudsgivare och

öppnar möjligheten för ojämlik behandling inom en medlemsstat och olika villkor i varje

medlemsstat, vilket kan leda till rättslig osäkerhet som hindrar att marknaden fungerar väl.

Portugal förklarar att ansökningar som ställs till dess behöriga myndigheter enligt artikel 46

kommer att behandlas enligt landets nationella lagstiftning, det vill säga när den berörda

parten eller andra organ ansöker direkt på de villkor och för de ändamål som anges i den

nationella lagstiftningen."

7. Uttalande av den österrikiska delegationen om artikel 63a

"Österrike utgår ifrån att principen om anonymitet enligt punkt 4a skall respekteras i varje

dialog mellan juryn och kandidaterna enligt punkterna 4 och 5. Juryn måste därför fatta sitt

beslut på grundval av tävlingsbidrag som läggs fram anonymt utan att känna till kandidaternas

identitet."
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8. Uttalande från den grekiska delegationen om artikel 63a

"Den grekiska delegationen uppger att tillämpningen av artikel 63a.5 (Juryns beslut) inte får

strida mot den allmänna principen om anonymitet enligt punkt 4a, det vill säga principen att

anonymiteten skall respekteras i alla fall – inbegripet rapporterna – tills juryn har avkunnat

sitt yttrande eller meddelat sitt beslut."

9. Uttalande från den franska delegationen om artikel 63a

"Frankrike anser att marknaderna för projekthantering utgör en viktig och dynamisk

ekonomisk pol men framför allt att de spelar en avgörande social och kulturell roll. Urvalet av

arkitekturprojekt är i detta avseende ett avgörande moment. Det är därför viktigt att ha ett

system som samtidigt är effektivt, öppet och icke-diskriminerande på hela unionens

territorium. Frankrike anser att projekttävlingar bäst tillmötesgår dessa krav. Den franska

delegationen beklagar att projekttävlingar idag snarare är undantag än regel och att det inte

var möjligt att vinna gehör för detta tillvägagångssätt när man enades om

lagstiftningspaketet."

10. Uttalande från den danska delegationen

"Under det kommande danska ordförandeskapet kommer Danmark att ta initiativ till

diskussioner i rådet (utveckling) om hur man skall förfara med avbindning av

utvecklingsbistånd – även när upphandlingen görs av mottagarländer."

_____________
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B. "FÖRSÖRJNINGSDIREKTIVET"

1. Uttalande från rådet om artikel 5

"Rådet är medvetet om behovet av enhetlighet mellan direktiven om offentlig upphandling

och kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på allmänna tjänster och tilldelning av kontrakt

om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre vattenvägar. Alla

ansträngningar som är möjliga för att säkerställa denna enhetlighet skall göras."

2. Uttalande från den österrikiska delegationen om artikel 63a

"Österrike utgår ifrån att principen om anonymitet enligt punkt 4a skall respekteras i varje

dialog mellan juryn och kandidaterna enligt punkterna 4 och 5. Juryn måste därför utan att

känna till kandidaternas identitet fatta sitt beslut på grundval av tävlingsbidrag som läggs fram

anonymt."

3. Uttalande från kommissionen om skäl 26 och artikel 24.c

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens

skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling, och kommer därför att tolka dessa direktiv på

ett sätt som överensstämmer med detta avtal. Kommissionen anser därför att skäl 26 och

artikel 24 c inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig upphandling som rör

upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med undantag för lån i

samband med 'utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra

finansiella instrument."
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2. Uttalande från den tyska delegationen om artikel 2.3

"Tyskland beklagar att definitionen av särskilda rättigheter och ensamrätter ändras av rent

lagstiftningstekniska skäl och med åsidosättande av konkurrenspolitiska hänsyn. Tyskland ser

för framtiden en fara i att denna ändring av definitionen kommer att medföra en begränsning

av direktivets räckvidd samt en obalans vid behandlingen av statligt respektive icke statligt

dominerade företag."

________________________
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förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster ("klassiskt direktiv")
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

– Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ("försörjningsdirektiv")
= Antagande av en gemensam ståndpunkt

Sidan 1, punkt A. 1, rubriken:

I stället för " om skäl 13 och artikel 18 d"

skall det stå " om skäl 26 och artikel 16 d"

Sidan 2, punkt A. 1, första raden:

I stället för "…att skäl 13 och artikel 18 d"

skall det stå "…att skäl 26 och artikel 16 d"
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Sidan 3, punkt A. 4, rubriken:

I stället för "artiklarna 1.3a och 18"

skall det stå "artiklarna 1.4 och 17"

Sidan 6:

Punkt B. 3 skall ersättas med följande:

3. Uttalande från kommissionen om skäl 26 och artikel 24 c

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens

skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling och kommer därför att tolka dessa direktiv på

ett sätt som överensstämmer med detta avtal. Kommissionen anser därför att skäl 26 och

artikel 24 c inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig upphandling som rör

upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med undantag för lån

i samband med 'utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra

finansiella instrument'.

Kommissionen upprepar dessutom att i samtliga fall då direktiven inte är tillämpliga, till

exempel under tröskelvärdet, skall fördragets bestämmelser och principer iakttas. I enlighet

med domstolens rättspraxis medför detta framför allt ett krav på öppenhet som består i att

säkerställa tillräcklig offentlighet, så att det kan bli konkurrens om kontrakten."

________________________
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2000/0115 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av

byggentreprenader, varor och tjänster

1- BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
KOM(2000) 275 slutlig – 2000/0115 (COD): 12 juli 2000

Datum för Europeiska Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 26 april 2001

Datum för Regionkommitténs yttrande: 13 december 2000

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 17 januari 2002

Datum för överlämnande av ändringsförslaget: 6 maj 2002

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 20 mars 2003

2- SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förslaget till direktiv syftar till en omarbetning av gemenskapslagstiftningen när det gäller
offentlig upphandling; målet är att skapa en verklig inre europeisk marknad på området
offentliga inköp. Denna lagstiftning skall inte ersätta nationella lagar, utan säkerställa att
principerna om lika behandling, icke-diskriminering och öppenhet följs vid tilldelning av
offentliga upphandlingskontrakt i alla medlemsstater.

Detta förslag, som följer på den diskussion som påbörjades genom grönboken om offentlig
upphandling, har ett tredelat syfte, nämligen modernisering, förenkling och större flexibilitet i
gällande lagstiftning på området. Följande skäl kan anföras för dessa syften:

– Modernisering för att ny teknik och förändringar som ägt rum i näringslivet skall
beaktas.

– Förenkling för att användarna lättare skall kunna förstå de aktuella texterna, så att
upphandling sker helt i enlighet med de normer och principer som styr området, och
att de inblandade företagen bättre känner till sina rättigheter.

– Flexiblare förfaranden som svarar upp mot de offentliga inköparnas och
marknadsaktörernas behov.
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Genom omarbetningen av de tre gällande rättsakterna kommer dessutom marknadsaktörerna,
de upphandlande myndigheterna och EU-medborgarna att få en enda text som är klar och
lättförståelig.

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmän kommentar

Rådets gemensamma ståndpunkt behåller i allt väsentligt kommissionens ursprungliga förslag
såsom det ändrats genom det ändrade förslaget. Dessutom förstärker den gemensamma
ståndpunkten vissa bestämmelser som tjänar de syften kommissionen strävar efter att uppnå
med sitt förslag. Kommissionen kunde dock inte, på grund av de bestämmelser som införs när
det gäller finansiella tjänster, stödja den enhälliga överenskommelsen i rådet.

Den enhälliga politiska överenskommelse som rådet uppnådde den 1 maj 2002 återfinns i den
gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 mars 2003.

De ändringar som görs i den gemensamma ståndpunkten rör bl.a. följande:

– Större hänsyn tas till den nya informationstekniken vid upphandling, något som
ligger i linje med det moderniseringsmål som sätts upp i kommissionens förslag. Ur
denna synpunkt bör man bl.a. lägga märke till att det för inköp av vanligen använda
varor införs dynamiska inköpssystem, som både skall ge de upphandlande
myndigheterna helt elektroniska system för att förenkla och automatisera
inköpsförfarandena och säkerställa att alla berörda marknadsaktörer kan delta i dem,
eventuellt genom sin elektroniska katalog. När det gäller den allmänna ramen för
inköp med elektroniska hjälpmedel fastställs för övrigt i den gemensamma
ståndpunkten på ett tydligare sätt vilka regler som gäller för elektronisk budgivning
När det gäller sekretess förstärks kraven i den bestämmelse som hänvisar till bilaga
X; i den senare övertas i allt väsentligt parlamentets ändringsförslag 117.

– När det gäller hänsyn till de miljömässiga och sociala aspekterna har rådet övertagit
kommissionens i enlighet med parlamentets ändringsförslag ändrade förslag och har
dessutom i ett skäl (nr 44) förtydligat hur miljömässiga och sociala aspekter kan
beaktas vid utvärdering av anbuden under tilldelningen av kontrakten.

– Hur uteslutanden som beror på marknadsaktörernas personliga situation skall
genomföras förtydligas genom en precisering av medlemsstaternas behörighet att
anta tillämpningsvillkor för uteslutningar. När det gäller obligatorisk uteslutning
förbättras genomförandet genom ett samarbete mellan medlemsstaterna. Hänsyn tas
också till situationer där tvingande skäl av allmänt intresse inte skulle kunna beaktas
om den obligatoriska uteslutningen fortfarande gällde.

– Med tanke på processen för den liberalisering av posttjänster som pågår på
gemenskapsnivå har man infört en mekanism som gör det möjligt att överföra
kontrakt som postserviceleverantörer har ingått om bedrivande av vissa
verksamheter, och som tidigare omfattats av det så kallade klassiska direktivet, till
tillämpningsområdet för direktivet om specialsektorer.

Dessutom införs genom den gemensamma ståndpunkten ändringar rörande finansiella
tjänster, förhandlade förfaranden och viktning av tilldelningskriterier.
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När det gäller de finansiella tjänsterna anser kommissionen att den ändring som rådet
enhälligt infört, och som sammanfaller med Europaparlamentets ändringsförslag 37, skulle
kunna skapa förvirring vad beträffar inkluderandet av dem i direktivets tillämpningsområde.
Därför upprepade kommissionen i en förklaring som fogats till protokollet för rådets möte den
21 maj 2002 och som bifogas detta meddelande, den ståndpunkt som den redan hade intagit i
sitt ändrade förslag när den vägrade godta parlamentets ändringsförslag 37.

Kommissionen godtog att användning av förhandlade förfaranden görs något flexiblare,
eftersom det rör sig om verkliga undantagsfall (artikel 30) eller mycket begränsade och
reglerade fall (artikel 31).

Skyldigheten att ange hur tilldelningskriterierna viktas bekräftas; dock medgav
kommissionen att det var nödvändigt att beakta att den upphandlande myndigheten i några
fall kan visa att det varit omöjligt att ange mer precisa uppgifter om viktningen – i synnerhet
då det rör sig om särskilt komplicerade upphandlingar – och att i sådana fall ge den möjlighet
att endast ange kriteriernas vikt i fallande ordning.

3.2. Ändringsförslag från parlamentet som beaktats i den gemensamma
ståndpunkten

3.2.1. Ändringsförslag som integrerats i det ändrade förslaget och i den gemensamma
ståndpunkten

Skäl (4) – ändringsförslag 1: ändringsförslaget godtogs när det gäller
medlemsstaternas skyldighet att undvika snedvriden konkurrens då organ som lyder
under offentlig rätt deltar i offentlig upphandling. Den andra meningen som föreslås i
ändringsförslaget – möjlighet för medlemsstaterna att fastställa vilka metoder som
skall användas för beräkning av anbudens pris och faktiska kostnad – har utgått
eftersom den ansågs överflödig då den endast rörde en möjlighet bland alla dem som
medlemsstaterna kan använda sig av för att undvika sådan snedvridning.

Skäl (5) – ändringsförslag 2: texten i det ändrade förslaget, vilken rör integrationen
av miljöskyddskraven enligt artikel 6 i fördraget, har övertagits i oförändrat skick.

Skäl (6) – ändringsförslag 141: ändringsförslaget, som rör de undantag som
föreskrivs i artikel 30 i fördraget, har övertagits med en smärre förändring så att den
exakta ordalydelsen i denna artikel behålls när det gäller bevarande av växter.
Dessutom har orden ”i överensstämmelse med fördraget […] förutsatt att dessa
åtgärder inte är diskriminerande och inte strider mot målet att liberalisera
marknaderna inom offentlig upphandling” ersatts med ”under förutsättning att
åtgärderna överensstämmer med fördraget”; detta kan motiveras med fördragets
företräde över sekundärlagstiftning såsom det tolkats av domstolen, nämligen att
direktivets syfte att liberalisera marknaderna inte kan ändra de rättigheter som
medlemsstaterna tillerkänns i fördraget.

Skäl (9) – ändringsförslagen 142, 7 och 171-145: texten i det ändrade förslaget,
vilken rör upphandling av tjänster och byggentreprenader, har övertagits med en
enda ändring som görs av rent språkliga skäl. (Berör inte den svenska versionen.)

Skäl (14), artikel 1.10 och artikel 11 – ändringsförslagen 5 och 168, 126-172, 21 och
175: texterna i det ändrade förslaget, vilka rör inköpscentralerna, har övertagits i
oförändrat skick.
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Skäl (27), artikel 23 och bilaga VI – ändringsförslagen 45, 46, 47-123 och 109:
bestämmelserna i det ändrade förslaget (skäl 25, artikel 24 och bilaga VI), vilka rör
tekniska specifikationer, har övertagits i oförändrat skick med undantag för tre
språkliga ändringar i bilaga VI (punkt 1 a och 1 b: ”produktionsprocesser och -
metoder” i stället för ”produktionsförfaranden och -metoder”.) (Den andra
ändringen i punkt 1 a berör inte den svenska versionen.)

Skäl (29), artikel 1.11 tredje stycket och artikel 29 – ändringsförslagen 9, 137 och
138: texterna i det ändrade förslaget, vilka rör konkurrenspräglad dialog, har
övertagits i oförändrat skick med undantag för artikel 29.8, där skyldigheten att
meddela priser och betalning till deltagarna i dialogen har ändrats till en möjlighet.
En sådan ändring gör det möjligt för fler konkurrenter att delta i dessa förfaranden.
Men om priser eller betalningar vore obligatoriska skulle de upphandlande
myndigheterna för att undvika utgifter vara tvungna att minska antalet deltagare till
ett minimum, vilket skulle leda till att marknadsaktörer som genom sin kompetens
och sina innovativa idéer skulle kunna vinna upphandlingen om de fick delta i en
dialog skulle uteslutas enbart på grundval av objektiva kriterier.

Skäl (31) och artikel 26 – ändringsförslagen 10 och 127: texterna i det ändrade
förslaget (skäl 29 och artikel 26a), vilka rör villkoren för fullgörandet av ett kontrakt
och i synnerhet deras användning för sociala, arbetsmarknads- eller miljömässiga
syften, har övertagits i oförändrat skick med undantag för en smärre ändring av rent
språklig natur i skälet.

Skäl (32) – ändringsförslagen 11, 51, 86, 87 och 89: texten i det ändrade förslaget,
vilken rör uppfyllandet av kraven i lagstiftningen om sociala frågor och säkerhet, har
övertagits med en ny ordalydelse där det uttryckligen framgår att det finns möjlighet
att enligt villkoren i artikel 45.2 c och 45.2 d utesluta marknadsaktörer från
upphandlingsförfarandet om det visar sig att de inte följer dessa bestämmelser.

Skäl (41) – ändringsförslag 170: texten i det ändrade förslaget, vilken handlar om
uteslutande av aktörer som dömts för allvarliga brott, har övertagits med smärre
ändringar av ordalydelsen. Syftet är att förtydliga att domarna måste ha vunnit laga
kraft, anpassa texten till de olika nationella lagstiftningar som tillämpas när det gäller
olaglig verksamhet (”beslut” i stället för ”sanktion”) och anpassa kraven för
uteslutning på grundval av ”beslut” till dem för uteslutning på grundval av ”dom”
(”beslut med likvärdig effekt”) genom att föreskriva att de upphandlande
myndigheterna får utesluta marknadsaktörer endast om de grundar sig på ett beslut
av definitiv natur.

Skäl (42) – ändringsförslagen 30, 93, och 95: skäl (40) i det ändrade förslaget, vilket
rör system för miljöledning, övertas i oförändrat skick.

Skäl (45) – ändringsförslag 125: ändringsförslaget – tillägget av ”ingenjörer” i
uppräkningen av yrken vilkas ersättning regleras på nationell nivå och inte får
påverkas av tilldelningskriterierna – har övertagits i oförändrat skick.

Artikel 1.5 – ändringsförslag 24: texten i det ändrade förslaget, vilken rör
definitionen av ”ramavtal”, övertas i oförändrat skick.
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Artikel 1.7, och artikel 54 – ändringsförslagen 23, 54 och 65: definitionen av
”elektronisk budgivning” i det ändrade förslaget har givits en annan ordalydelse –
”vilken möjliggör en rangordning på grundval av automatisk behandling” istället för
”den gör det möjligt att bedöma dem automatiskt – eftersom ordet ”bedöma”
förutsätter att den upphandlande myndigheten utför en bedömning medan det vid
elektronisk budgivning endast är möjligt att göra en enkel rangordning.

I artikel 54 övertas texten till artikel 53a i det ändrade förslaget med nödvändiga
anpassningar med hänsyn till införandet av nya dynamiska inköpssystem och med
smärre rättelser rörande hänsyn till andra värden än priset.

Artikel 6 – ändringsförslag 31: texten i det ändrade förslaget, vilken rör sekretess,
övertas med en anpassning som gör att de icke konfidentiella aspekterna av anbuden
kan offentliggöras enligt gällande nationell lagstiftning, bl.a. när det gäller vissa
uppgifter som skall ingå i meddelandena om tilldelning av kontrakt.

Artikel 9 och bilaga VII, Upphandlingsmeddelande, punkt 6 a första strecksatsen, 6 b
första stycket och 6 c första strecksatsen – ändringsförslagen 34 och 35: i artikel 9
övertas texten till artikel 10 i det ändrade förslaget, vilken rör metoderna för
beräkning av värdet på offentliga kontrakt, och rubriken anpassas till införandet av
dynamiska inköpssystem. Dessutom utvidgas artikelns tillämpningsområde när det
gäller kontraktsförlängningar: ”förnyande av kontraktet genom tyst samförstånd”
ersätts av ”förlängning av kontraktet” så att alla former av förlängning beaktas vid
beräkningen av kontraktets värde. I bilaga VII tillförsäkrar man sig om bättre
konkurrens vid upphandlingen genom att det blir obligatoriskt att i
upphandlingsmeddelandet ange att det handlar om en sådan förlängning.

Artikel 16 b – ändringsförslag 121: texten i det ändrade förslaget förenklas genom att
det exakt anges i vilken omfattning undantag gäller vid upphandlingar som görs av
radiobolag. (Berör inte den svenska versionen.)

Artikel 18 – ändringsförslag 38: artikel 19 i det ändrade förslaget, vilken rör
upphandlingskontrakt som tilldelas en upphandlande myndighet på grundval av en
ensamrätt som denna innehar, övertas i oförändrat skick.

Artikel 19 – ändringsförslag 36: texten till artikel 19b i det ändrade förslaget, vilken
rör reservation av kontrakt till förmån för skyddade verkstäder, övertas i oförändrat
skick.

Artikel 27 – ändringsförslag 50: texten till artikel 27 har ändrats. Artikeln rör
skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor, och i kommissionens ändrade förslag hade ändringsförslag 50 införts i
den. När det gäller de upphandlande myndigheternas direkta skyldighet att i
specifikationerna ange var en anbudssökande eller anbudsgivare kan få uppgifter om
tillämpliga bestämmelser på dessa områden, har rådet föredragit en ordalydelse som
påminner om den i kommissionens ursprungliga förslag, och som speglade de nu
gällande direktiven. Därför anges i den gemensamma ståndpunkten att endast
medlemsstaterna kan utfärda ett sådant åläggande. Om någon sådan skyldighet inte
föreskrivs på nationell nivå kan de upphandlande myndigheterna dock själva välja att
ange sådana uppgifter. Dessutom har textens ordalydelse ändrats så att artikeltexten
stämmer överens med dess rubrik (”relevanta uppgifter om skyldigheter avseende de
bestämmelser om beskattning” i stället för ”relevanta uppgifter om skyldigheter till
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följd av de regler om beskattning”) och så att det framgår att sådana lagar bara skall
tillämpas på tjänster eller entreprenader som utförs i en annan medlemsstat än den
där den upphandlande myndigheten befinner sig.

Artikel 30 – ändringsförslag 57: förhandlade förfaranden med offentliggörande av
meddelande om upphandling. Artikel 29.1 c i det ändrade förslaget övertas i
oförändrat skick.

Dessutom har punkt 1 b i det ursprungliga förslaget utgått, eftersom den
konkurrenspräglade dialogen har blivit ett eget förfarande. I punkt 1 b utvidgas den
förhandlingsmöjlighet som återfinns i punkt 2 i det ursprungliga förslaget till att gälla
även för varor.

I de nya punkterna 2 och 3 införs bestämmelser som skall ge förhandlingarna en
fastare ram, öka öppenheten och garantera en bättre tillämpning av principen om lika
behandling av marknadsaktörerna, varvid det

– i punkt 2 anges att förhandlingarna skall ske på grundval av anbuden, så att de
kan anpassas till de krav som den upphandlande myndigheten tidigare har
angivit och det fördelaktigaste anbudet väljas ut, samt

– i den nya punkt 3 uttryckligen anges att den upphandlande myndigheten är
skyldig att garantera lika behandling av samtliga anbudsgivare och att den inte
får särbehandla någon genom att lämna ut information som kan gynna vissa
anbudsgivare i förhållande till andra.

I den nya punkt 4 anges uttryckligen att det finns en möjlighet att låta det
förhandlade förfarandet äga rum i successiva steg (se kommentaren till skäl [39]).

Artikel 41 – ändringsförslag 46: texten i det ändrade förslaget, vilken rör information
till anbudssökande och anbudsgivare, övertas i oförändrat skick och integreras så att
hänsyn tas till de dynamiska inköpssystemen.

Artikel 42 – ändringsförslag 74: texten i det ändrade förslaget, vilken rör de
bestämmelser som skall tillämpas på kommunikation, övertas i oförändrat skick.
Denna text kompletteras av den nya bilaga X, där det preciseras vilka krav som gäller
för anordningar för elektronisk mottagning av anbud, ansökningar om deltagande i
anbudsgivning eller planer och projekt i projekttävlingar.

Artikel 44 – ändringsförslagen 77-132: artikel 43a i det ändrade förslaget, vilken rör
kontrollen av marknadsaktörernas lämplighet och tilldelning av kontrakt, övertas och
punkt 2 ges en förändrad ordalydelse där det tydligare framgår att de upphandlande
myndigheterna inte måste kräva några särskilda miniminivåer för de anbudssökandes
och anbudsgivarnas kapacitet. Om de kräver sådana nivåer måste de dock anges i
upphandlingsmeddelandet.

Artikel 45 – ändringsförslagen 80, 85 och 88: i punkt 1, vilken rör obligatorisk
uteslutning av anbudssökande eller anbudsgivare för kriminell verksamhet, övertas
ändringsförslag 80 i oförändrat skick. Ändringsförslag 85 (punkt 2 c) övertas med
några ändringar av rent språklig natur. I ändringsförslag 88 föreslås punkt 2 h utgå,
något som rådet har godtagit.
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Punkt 1 i det ursprungliga förslaget kompletteras av

– andra stycket, där det förtydligas att det är medlemsstaterna som skall fastställa
tillämpningsvillkoren för den obligatoriska uteslutningen, i synnerhet när det
handlar om straffrätt, som direktivet inte syftar till att harmonisera,

– tredje stycket, där det uttryckligen anges att rättspraxis skall tillämpas när det
är motiverat av tvingande allmänna intressen, och

– fjärde stycket, där det förtydligas hur de upphandlande myndigheterna kan
erhålla de uppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna tillämpa de
obligatoriska uteslutningarna, bl.a. genom samarbete med de behöriga
myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

De fall som refereras till i tredje stycket är sådana där undantag angivna i fördraget
kunde vara tillämpliga (se kommentar till skäl 6 ovanför), till ex. problem med
folkhälsan, - en allvarlig sjukdom för vilken det endast finns läkemedel som kommer
från en marknadsaktör som befinner sig i en situation som omfattas av uteslutning
enligt punkt 1. Såsom varje undantag skall detta vara motiverat och proportionerligt
till det fastställda ändamålet.

När det gäller punkt 2 rörande valfria uteslutningar, så kompletteras den bl.a. av det
andra stycke som lagts till, och där samma förtydligande görs som i punkt 1 andra
stycket.

Artiklarna 47 och 48 – ändringsförslagen 30, 93 och 95: artikel 48 i det ändrade
förslaget, vilken rör ekonomisk och finansiell ställning, har övertagits i oförändrat
skick. Artikel 49 rörande teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet har också
övertagits, men den möjlighet att ta hänsyn till de anbudssökandes eller
anbudsgivarnas yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet som
föreskrivs i punkt 4 när det gäller upphandling om byggentreprenader och tjänster
utvidgas till att gälla även för varor som kräver monterings- eller installationsarbeten.

Artikel 50 – ändringsförslag 97: texten till ändringsförslaget övertas med ett
förtydligande om att en begäran om EMAS-certifikat har samband med de krav som
eventuellt ställs enligt i artikel 48.2 f rörande den tekniska kapaciteten. Dessutom –
precis som när det gäller ändringen i artikel 49 – ger den marknadsaktörerna större
möjligheter att delta i upphandlingarna genom att principen om likvärdighet ges
allmän giltighet och därmed gäller för alla olika sätt att garantera den nivå av
miljöledning som den upphandlande myndigheten kräver (orden ”som inte har
tillgång till sådan certifiering eller som inte har någon möjlighet att erhålla
certifiering i rimlig tid” har utgått).

Artikel 52 – ändringsförslag 153: texten i det ändrade förslaget, vilken rör officiella
förteckningar över godkända marknadsaktörer och certifiering genom organ som
lyder under offentlig eller privat rätt, övertas med följande ändringar:

– Punkt 1 tredje stycket: texten har kompletterats för att man skall kunna försäkra
sig om att bolag som ställer sina resurser till andra marknadsaktörers
förfogande så att dessa kan registrera sig eller erhålla certifikat har kapacitet att
fortsätta med detta under hela den period registreringen eller certifikatet gäller.
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– Ny punkt 6: bestämmelserna om registrering eller erhållande av certifikat
anpassas till dem som gäller för registrering i ett dynamiskt inköpssystem,
vilket betyder att marknadsaktörerna när som helst kan begära registrering i en
officiell förteckning eller utfärdande av ett certifikat och har rätt att inom
rimlig tid underrättas om det beslut som fattats i ärendet.

Artikel 55 – ändringsförslagen 15 och 100: texten i det ändrade förslaget, vilken rör
onormalt låga anbud övertas i oförändrat skick.

Artikel 61 – ändringsförslag 150: artikel 73a i det ändrade förslaget, vilken rör
tilldelning av kompletterande byggentreprenader till koncessionsinnehavaren,
övertas. Endast rent språkliga ändringar har gjorts i första stycket.

Kapitel II och kapitel III i avdelning III: kapitel II i det ursprungliga förslaget, vilket
innehåller de bestämmelser som skall tillämpas på koncessionsinnehavarna, även när
dessa är upphandlande myndigheter, har av tydlighetsskäl delats upp i två kapitel. De
bestämmelser som gäller för koncessionsinnehavare som är upphandlande
myndigheter skiljs på så sätt från bestämmelser som skall tillämpas på andra
koncessionsinnehavare.

Artikel 71 – ändringsförslag 104: texten i det ändrade förslaget, vilken rör
kommunikationssätt och den sekretess som dessa skall garantera vid projekttävlingar,
övertas i oförändrat skick.

Bilaga VII: texterna till det ändrade förslaget rörande meddelandena har övertagits
enligt vad som framgår av följande:

– Ändringsförslagen 110 och 113: texten har övertagits med undantag för
angivelsen – i upphandlingsmeddelandet – av namn, adress o.s.v. till
myndigheter där de anbudssökande eller anbudsgivarna kan erhålla information
om bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor.
Enligt artikel 27.1 skall ju de upphandlande myndigheter som meddelar sådana
uppgifter ange dem i specifikationerna (såsom föreslås i ändringsförslag 50).

– Ändringsförslag 112: texten, som rör angivandet i upphandlingsmeddelandet
av fullständiga uppgifter om namn, adress o.s.v. till den upphandlande
myndigheten, har övertagits i oförändrat skick;

– Ändringsförslagen 113 och 114: texterna, som rör angivandet i
upphandlingsmeddelanden och i meddelanden om tilldelning av kontrakt av
uppgifter om namn och adress till det organ som är behörigt vid
överklaganden, har övertagits. Dock ges en alternativ möjlighet att ange
kontaktuppgifter för den myndighetsenhet där dessa uppgifter kan erhållas.
Detta tillägg har införts med hänsyn till vissa nationella förhållanden, som
skulle leda till alltför stora komplikationer om uppgifter om organ som är
behöriga vid överklaganden måste anges. Marknadsaktörerna skulle därmed
riskera att få felaktig information. Genom ändringen beaktas alltså principen i
ändringsförslagen, genom att man försäkrar sig om att marknadsaktörerna kan
vända sig till en behörig myndighetsenhet där de kan få alla nödvändiga
förtydliganden. Angivandet av dessa uppgifter är obligatoriskt även i
”meddelanden om upphandling av byggentreprenader från koncessionshavare
som inte är en upphandlande myndighet”.
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Dessutom har denna bilaga kompletterats så att hänsyn tas till ändringarna rörande
förfarandet för konkurrenspräglad dialog, elektronisk budgivning och dynamiska
inköpssystem.

3.2.2. Ändringsförslag som integrerats i det ändrade förslaget, men inte tagits med i den
gemensamma ståndpunkten

Skäl (2) – ändringsförslag 147: i detta skäl övertas texten i kommissionens
ursprungliga förslag, inte den i det ändrade förslaget. Juridiskt sett ansågs det
nämligen olämpligt och överflödigt att anföra att fördraget skall tillämpas på kontrakt
som inte omfattas av direktivet. Detta förändrar dock inte den rättsliga situationen för
kontrakt som ligger under tröskelvärdena, eftersom sådan upphandling måste följa
fördraget. Därmed kan kommissionen godta det.

Ändringsförslagen 4 och 40: dessa ändringsförslag rör de villkor som möjliggör för
de upphandlande myndigheterna att tilldela offentliga kontrakt direkt till en formellt
avskild enhet, även om de över denna utövar en kontroll liknande den som de utövar
över sina egna enheter. Ändringsförslagen har inte godtagits eftersom det varit
omöjligt att få en kvalificerad majoritet rörande den text som föreslås i
kommissionens ändrade förslag.

Ändringsförslag 17: eftersom rådet har ansett det olämpligt att i direktivtexten införa
en begäran att kommissionen skall undersöka lämpliga sätt att förstärka den rättsliga
säkerheten när det gäller koncessioner och offentlig/privata partnerskap, har
kommissionen gjort ett uttalande som går i samma riktning som parlamentets
ändringsförslag. Uttalandet fogades till rådets mötesprotokoll (se bilagan).

Ändringsförslag 13: i detta ändringsförslag föreslås ett nytt skäl, där
medlemsstaternas skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
direktivet och undersöka om det är nödvändigt att inrätta en oberoende myndighet
för offentlig upphandling, men förslaget har inte godtagits. Detta rättfärdigas dels
med att det redan enligt fördragen finns en allmän skyldighet att vidta åtgärder som
är nödvändiga för direktivens genomförande, vilket betyder att detta inte behöver
upprepas, dels med att det är möjligt att en sådan lösning skulle leda till kollisioner
med de organ för överklaganden som inrättas genom direktiven om överklagande.

Artikel 38.3 a) – ändringsförslag 70: den ökning av minimtidsfristen för mottagande
av ansökningar om att få delta – 40 dagar i stället för 37 – när det gäller selektiva
förfaranden, förhandlade förfaranden med offentliggörande av ett
upphandlingsmeddelande och konkurrenspräglad dialog som föreslås i det ändrade
förslaget (artikel 37) tillbakavisades enhälligt av rådet.

3.2.3. Punkter där det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten skiljer sig
åt

Skäl (26): skäl (13) i kommissionens ursprungliga förslag ändras genom tillägget att
”I enlighet med avtalet” om offentlig upphandling, vilket undertecknats inom
WTO, ”omfattar detta direktiv inte sådana finansiella tjänster som rör instrumenten
för […] annan politiskt beslutad verksamhet som innefattar handel med värdepapper
och andra finansiella instrument, i synnerhet transaktioner för att förse en
upphandlande myndighet med pengar eller kapital.”
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Artikel 16 d: den ursprungliga artikel 18 d ändras i samma riktning som skälet,
nämligen genom att det efter ”finansiella tjänster i samband med utfärdande,
försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella
instruments” infogats ett förtydligande: ”särskilt transaktioner för att förse de
upphandlande myndigheterna med pengar eller kapital”.

Komissionen anser att den ändring som rådet enhälligt infört, och som sammanfaller
med Europaparlamentets ändringsförslag 37, skulle kunna skapa förvirring vad
beträffar inkluderandet av finansiella tjänsterna i direktivets tillämpningsområde.
Därför upprepade kommissionen i en förklaring som fogats till protokollet för rådets
möte den 21 maj 2002 och som bifogas detta meddelande, den ståndpunkt som den
redan hade intagit i sitt ändrade förslag när den vägrade godta parlamentets
ändringsförslag 37.

3.3. Nya bestämmelser

3.3.1. Bestämmelser som inte varit föremål för ändringsförslag och som har
omformulerats i den gemensamma ståndpunkten eller som utgör en förlängning
av de bestämmelser som redan fanns i det ursprungliga förslaget

Allmän kommentar: de ändringar som tas upp nedan förklaras till stor del av
nödvändigheten att i texten som helhet dra konsekvenserna av vissa införda
ändringar; så är t.ex. fallet när det gäller elektroniska inköp eller de dynamiska
inköpssystemen, omvandlingen av den konkurrenspräglade dialogen till ett eget
förfarande eller när det gäller anpassningen av bestämmelserna om koncessioner och
projekttävlingar till de ändringar som gjorts i de bestämmelser som skall tillämpas på
upphandling.

Skäl (10): i detta skäl introduceras bestämmelserna rörande artikel 1.5 och artikel 32
om ramavtal. Texten till skäl (19) i det ursprungliga förslaget ges en ändrad
ordalydelse så att den blir tydligare, i synnerhet när det gäller slutande av ramavtal.
Den maximala giltighetstiden för sådana avtal har utökats med ett år (fyra år istället
för tre).

Skäl (11): i detta nya skäl betonas att man vid användning av den nya tekniken för
elektroniska upphandling måste följa direktivets bestämmelser och de principer som
styr det. I skälet förtydligas också i vilken omfattning ett anbud kan utgöras av en
elektronisk katalog.

Skäl (13): i detta nya skäl introduceras artiklarna 1.7 och 54 rörande elektronisk
budgivning och dess användning.

Skäl (15): i detta skäl förtydligas att medlemsstaterna enligt direktivet har fri
valmöjlighet att använda nya upphandlingsmetoder – ramavtal, inköpscentraler,
konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem och elektronisk budgivning.

Skäl (19) och artikel 12: med hänsyn till den liberaliseringsprocess för posttjänster
som pågår på gemenskapsnivå har texterna i skäl (6) och artikel 14 i kommissionens
ursprungliga förslag ändrats med tanke på kontrakt som sluts av de upphandlande
myndigheter som ansvarar för posttjänster, eftersom denna typ av upphandling nu
kommer att omfattas av direktivet för specialsektorer. Detta gäller då upphandlingen
avser utövande av postverksamhet enligt definitionen i det direktivet. Denna



12

överföring är beroende av hur den berörda medlemsstaten genomför bestämmelserna
i direktivet för specialsektorer när det gäller sådana posttjänster.

Skäl (23): det rör sig om ett undantag enbart för upphandling av tjänster (förvärv av
redan existerande fast egendom o.s.v.), vilket har förtydligats i texten (tillägg av
orden ”Inom ramen för tjänster”).

Skäl (24): i skälet förtydligas ytterligare i vilken omfattning undantag gäller för
upphandling inom det audiovisuella området, utan att tillämpningsområdet för
undantag ändras.

Skäl (35): texten till skäl (24) i det ursprungliga förslaget, vilken rör överföring av
information på elektronisk väg, kompletteras och man betonar vikten av de
säkerhetskrav och sekretess som gäller för offentlig upphandling och projekttävlingar
liksom nyttan av frivilliga ackrediteringssystem i detta sammanhang.

Skäl (37): skäl (27) i det ursprungliga förslaget, vilket rör kriterierna för urval av
deltagarna i upphandlingen, ges en ändrad ordalydelse av vilken det klart framgår att
en kontroll av kraven på marknadsaktörernas kapacitet skall utföras i alla sorters
konkurrensutsatt förfarande, även öppna förfaranden.

Skäl (38): i detta nya skäl förklaras de regler som de upphandlande myndigheterna
skall följa/använda om de begränsar antalet sökande som tillåts delta i begränsade
eller förhandlade förfaranden eller i en konkurrenspräglad dialog.

Skäl (39): i skälet införs och förtydligas olika möjligheter att genomföra en
konkurrenspräglad dialog och förhandlade förfaranden (dessa förfaranden införs
genom artikel 29.4 respektive artikel 30.4) i gradvisa steg och vilka möjligheter som
finns att minska antalet bud som diskuteras eller förhandlas i varje steg.

Skäl (43): i detta nya skäl introduceras artikel 52 (ändrad med hänsyn till
ändringsförslag 153), som rör officiella förteckningar över godkända
marknadsaktörer och certifiering genom offentliga eller privata organ. I synnerhet
förtydligas hur en marknadsaktör tillhörande en grupp kan åberopa resurserna hos
andra bolag i gruppen som stöd för sin begäran om registrering eller certifiering.

Skäl (44): skäl (29) och (30) i det ursprungliga förslaget, vilka rör
tilldelningskriterierna, ges en ny ordalydelse. Reglerna för beaktande av miljökrav
och sociala krav i de tilldelningskriterier som används när det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet skall utses. I synnerhet förtydligas i detta skäl att en
upphandlande myndighet kan ta hänsyn till intressen som berör de
befolkningsgrupper den ansvarar för när den fastställer sina behov och sina
urvalskriterier. Dessa behov och kriterierna för att utvärdera graden av
tillfredsställelse behöver inte vara av enbart ekonomisk natur.

Artikel 1: rent allmänt har punkternas inbördes ordning ändrats så att den följer den
ordning i vilken de definierade aspekterna förekommer i direktivet.

Artikel 1.2: artikel 1.2 och 1.3 i det ursprungliga förslaget ändras. Ändringarna rör
definitionen av offentliga kontrakt, där man lagt till att kontrakt kan slutas av ”flera
upphandlande myndigheter”, definitionerna av varukontrakt – ”andra offentliga
kontrakt än de som avses i b)” – och tjänstekontrakt – ”andra offentliga kontrakt än
offentliga byggentreprenad- eller varukontrakt”. Den första ändringen är nödvändig
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med hänsyn till kraven om förenkling av förfarandena, till exempel när det gäller
samarbete mellan upphandlande myndigheter som skall genomföra samma mål.
Syftet med de övriga ändringarna är att betona den ordning i vilken grunddirektiven
har antagits.

Artikel 1.11 första, andra och fjärde stycket: texten i det ursprungliga förslaget har
övertagits, men ordet ”nationella” har utgått. Denna strykning får inga juridiska
konsekvenser.

Artikel 1.14, bilaga I (första fotnoten tillagd) och bilaga II (första fotnoten tillagd):
ändringarna tjänar till att förtydliga att direktivets tillämpningsområde inte kan
ändras på grund av att ”Gemensamma upphandlingsordlistan” används.

Artikel 1.15 d): i artikeln förtydligas att radio- och TV-sändningar inte är teletjänster.

Artikel 2: i artikeln betonas att upphandlande myndigheter skall tillämpa de principer
om lika behandling, öppenhet och icke-diskriminering som föreskrevs i artikel 2 i det
ursprungliga förslaget, och att de är skyldiga att respektera dem.

Artikel 3: artikel 55 i det ursprungliga förslaget ändras. Orden ”oavsett dennas
rättsliga form,” utgår eftersom de är överflödiga. Skyldigheten att följa
bestämmelserna och principerna i fördraget har ersatts med skyldigheten att ”iaktta
principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet” såsom föreskrivs i artikel
2 andra stycket i det nu gällande direktiv 93/36/EEG. Eftersom de skyldigheter som
följer av fördraget hur som helst skall tillämpas så som de tolkats av domstolen, har
kommissionen godtagit rådets enhälliga ståndpunkt när det gäller denna aspekt,
samtidigt som den beklagar denna ändring som inte följer domstolens rättspraxis.

Artikel 4: artikel 3 i det ursprungliga förslaget, vilken rör grupper av
marknadsaktörer, ges en ändrad ordalydelse och ändras. Möjligheten att begära att de
personer som kommer att utföra arbetet skall anges gäller också kontrakt för
byggnadsentreprenader och kontrakt för varor som kräver monterings- och
installationsarbeten. Detta kan rättfärdigas med tanke på förtroendet för deras
yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet, vilka är nödvändiga för
dessa typer av arbeten. På så sätt speglas också den ändring som gjorts i artikel 48.5.

Artikel 7: artikel 8 i det ursprungliga förslaget ges en ändrad ordalydelse och
aktualiseras. Det förtydligas att undantag gäller för vissa kontrakt och beloppen
anpassas till de tröskelvärden som gäller för perioden 2002-2004, vilka har
omräknats enligt den mekanism för den halvårsvisa revideringen av tröskelvärdena
som används för anpassning till förändringar som inträffat i pariteten mellan de
europeiska valutorna/SDR. Den höjning av tröskelvärdena som görs i den
gemensamma ståndpunkten jämfört med det ursprungliga förslaget är följden av de
tröskelvärden uttryckta i särskilda dragningsrätter (SDR) som anges i avtalet om
offentlig upphandling.

Dessutom har ett högre tröskelvärde föreskrivits för teletjänster som inte omfattas av
avtalet om offentlig upphandling, vilket innebär en tillbakagång till existerande rätt;
kommissionens förslag att man för att förenkla den juridiska ordningen endast skall
använda ett tröskelvärde för tjänstekontrakt har alltså inte godtagits, eftersom det
innebar en stor sänkning av det tillämpbara tröskelvärdet.
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Artikel 8: artikel 9 i det ursprungliga förslaget ges en ändrad ordalydelse och
tröskelvärdena anpassas av samma skäl efter dem som anges i artikel 7. Den ändrade
ordalydelsen innebär inte någon förändring av direktivets tillämpningsområde, vilket
skall motsvara tillämpningsområdena för gällande direktiv om byggentreprenader
och tjänster. Ändringen är nödvändig eftersom den återger det företräde som CPC
och NACE ges i artikel 1.14, och i bilagorna I och II när det gäller skillnader i
tolkningen av dessa nomenklaturer och CPV.

Artikel 10: artikel 7 i det ursprungliga förslaget, vilken rör upphandling som görs
inom försvarsområdet, ges en ändrad ordalydelse som dock inte förändrar dess
räckvidd, som fortsätter att vara förbunden med tillämpningen av artikel 296 i
fördraget.

Artikel 17: i denna nya artikel utesluter man uttryckligen tjänstekoncessioner från
tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG i syfte att förtydliga det rättsliga läget.

Artikel 24 och bilaga VII, upphandlingsmeddelande, punkt 9: texten till artikel 25 i
det ursprungliga förslaget, vilken rör alternativa anbud som bygger på gällande rätt,
förtydligas så att marknadsaktörerna med säkerhet skall veta om alternativa anbud är
tillåtna eller inte (obligatorisk angivelse i båda fallen i upphandlingsmeddelandet)
och på vilka villkor deras alternativa anbud kommer att godtas (beaktande endast av
alternativa anbud som motsvarar de angivna minimikraven).

Artikel 25: artikel 26 i det ursprungliga förslaget har ändrats genom ett förtydligande
om att medlemsstaterna kan tvinga de upphandlande myndigheterna att ange krav i
fråga om underleveranser. Att frasen ”vilka underleverantörer som föreslås” ersätter
”vilka underleverantörer som kommer att anlitas” ger dessutom marknadsaktörerna
en flexibilitetsmarginal. Därmed tas hänsyn till situationer där en klar identifiering av
underleverantörerna skulle kunna utgöra ett hinder för inlämnande av anbud.

Artikel 28: artikeln har skrivits om så att det förtydligas att de upphandlande
myndigheterna tillämpar sina nationella förfaranden och hänsyn tas till det faktum att
den konkurrenspräglade dialogen har omvandlats till ett eget förfarande.

Artikel 32: artikel 32 i det ursprungliga förslaget, vilken rör ramavtalen, ges en
ändrad ordalydelse genom att den maximala tidsfristen för dessa avtal ändras (se
kommentar till skäl (10)) och genom att det införs en möjlighet att sluta ett ramavtal
med en enda marknadsaktör. Det anges att beslutet att tillåta ramavtal eller begränsa
deras räckvidd till vissa typer av kontrakt är medlemsstaternas behörighet, då
direktivets syfte är att garantera att ett eventuellt genomförande av ramavtal sker med
respekt för principen om lika behandling.

Artikel 35: texten till artikel 34 i det ursprungliga förslaget, som rör meddelanden,
övertas men anpassas till omvandlingen av den konkurrenspräglade dialogen till ett
eget förfarande och införandet av dynamiska inköpssystem. Två grundläggande
förändringar har gjorts. Den första rör möjligheten att offentliggöra ett
förhandsmeddelande rörande den upphandlande myndighetens ”upphandlarprofil”.
Denna möjlighet kompletteras av skyldigheten att offentliggöra ett ”meddelande om
offentliggörande av ett förhandsmeddelande om upphandlarprofil”. Denna ändring
förstärker de elektroniska kommunikationsmedlens roll i offentliga inköp samtidigt
som den gör det möjligt att genom offentliggörandet säkerställa att alla potentiella
anbudssökande och anbudsgivare har lika tillgång till informationen.
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Den andra ändringen rör begränsningen av skyldigheten att offentliggöra ett sådant
meddelande endast till sådana fall då den upphandlande myndigheten vill använda
sig av den möjlighet till förkortning av fristen för mottagande av anbud som
föreskrivs artikel 38.4. Eftersom medlemsstaterna har nått samförstånd på denna
grundval har kommissionen godtagit denna lösning, trots att den innebär en lägre
kravnivå i förhållande till det ursprungliga förslaget, där obligatoriska meddelanden
om förhandsmeddelanden föreslogs.

Artikel 43: artikeln i det ursprungliga förslaget, vilken rör protokoll till införandet av
dynamiska inköpssystem, anpassas och förtydligas när det gäller skyldigheterna i
fråga om ramavtalen. Dessutom införs genom artikeln ett obligatorium som skall
stärka öppenheten i förfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel, genom att
de upphandlande myndigheterna blir skyldiga att dokumentera genomförandet av
tilldelningsförfaranden som sker på elektronisk väg.

Artikel 49: artikel 50 i det ursprungliga förslaget, som rör
kvalitetssäkringsstandarder, ändras i samma riktning som ändringsförslag 97 i punkt
3.3.1. ovan.

Artikel 53: texten, som rör tilldelningskriterierna, har genomgått en omstrukturering i
punkt 1.

I punkt 1 har ordningen mellan de två tilldelningskriterierna ändrats och det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är nu det första kriterium som anges. Syftet är
att motverka föreställningen att man vid offentlig upphandling endast beaktar
budgetaspekter. Dessutom har frasen ”som är direkt förbundna med
kontraktsföremålet” ersatts av ”som motiveras av föremålet för det offentliga
kontraktet i fråga” där tanken uttrycks att kriterierna för utvärdering av anbud måste
ha ett samband med föremålet för upphandlingen även om detta samband inte
nödvändigtvis måste vara ”direkt”.

Punkt 2 har ändrats enligt följande: styckena 1 och 3 har slagits samman i första
stycket, som har anpassats till omvandlingen av konkurrenspräglad dialog till ett eget
förfarande; möjligheten att i inbjudan till anbudsingivning/dialog/förhandling ange
hur kriterieviktningen ser ut eller att ange prioritetsordningen för tillämpningen av
kriterierna har ansetts överflödig och tagits bort (denna möjlighet föreskrivs redan i
artikel 40.5 e); möjligheten att ange kriterieviktningen som intervall med en lämplig
största tillåtna spridning beskrivs bättre. Rådet har dessutom ansett det lämpligt att
medge att den upphandlande myndigheten av påvisbara skäl kan anse det omöjligt att
göra en viktning. Det är endast i dessa fall som viktningen kan ersättas av en
angivelse av kriterierna i fallande prioritetsordning.

Artikel 56: artikel 64 i det ursprungliga förslaget ändras genom att man föreskriver
att det tröskelvärde som tillämpas på koncessioner avseende byggentreprenader skall
anpassas till det omräknade tröskelvärde som tillämpas på offentlig upphandling av
byggentreprenader. Det fastställs att koncessionernas värde skall beräknas enligt de
bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling.
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Artikel 57: med denna artikel förenklas artikel 65 i det ursprungliga förslaget, vilken
rör undantag från tillämpningen av bestämmelser för koncessioner, genom
hänvisningar till de bestämmelser som skall tillämpas på offentlig upphandling. När
det gäller koncessioner som beviljas av upphandlande myndigheter som bedriver
någon av de verksamheter som omfattas av direktivet för specialsektorer har texten
till artikel 12 om tillämpningen på offentliga kontrakt använts som förebild.

Artikel 58: med denna artikel förenklas artikel 66, genom att man när det gäller
offentliggörande av meddelanden om koncessioner hänvisar till bestämmelser som
skall tillämpas på offentlig upphandling.

Artikel 59: genom denna artikel införs i det ursprungliga förslagets artikel 67, som
rör ansökningsfristen för koncessioner, den möjlighet att förkorta denna tidsfrist
genom användning av elektroniska medel som i artikel 38.5 föreskrivs för offentlig
upphandling. Det görs dessutom obligatoriskt att förlänga denna tidsfrist enligt
punkt 7 i samma artikel.

Artikel 63: artikel 71 övertas, varvid tröskelvärdet för offentliga kontrakt vilka
tilldelas av koncessionsinnehavare som inte är upphandlande myndigheter anpassas
till det omräknade tröskelvärde som skall tillämpas på offentlig upphandling av
entreprenadarbeten. Dessutom införs i punkt 1 ett tredje stycke där de bestämmelser
som tillämpas vid beräkning av kontraktens värde anges.

Artikel 65: artikel 73 kompletteras av det andra stycket, genom vilket förkortningar
av tidsfristen för mottagande av anbud möjliggörs vid användning av elektroniska
medel (artikel 38.5 och 38.6). Denna tidsfrist skall dock förlängas om anbuden inte
kan utarbetas annat än efter ett besök på plats (artikel 38.7).

Artikel 67: artikel 57.1 i det ursprungliga förslaget ändras så att tröskelvärdena för
projekttävlingarna anpassas efter dem som skall tillämpas på offentlig upphandling
av tjänster. Punkt 2 andra och tredje styckena innehåller angivelser om hur
projekttävlingarnas värde skall beräknas.

Artikel 68: genom denna artikel förenklas det ursprungliga förslagets artikel 58, som
rör undantag från tillämpningsområdet för de bestämmelser som skall tillämpas på
projekttävlingar, genom hänvisning till de bestämmelser som skall tillämpas på
offentlig upphandling. När det gäller projekttävlingar som organiseras av
upphandlande myndigheter som bedriver någon av de verksamheter som omfattas av
direktivet för specialsektorer har texten till artikel 12 om tillämpningen på offentliga
kontrakt använts som förebild.

Artiklarna 69 och 70: artikel 59.2 andra stycket, artikel 59.3 och artikel 60 anpassas
genom hänvisningar till motsvarande artiklar som skall tillämpas på offentlig
upphandling rörande projekttävlingar för tjänster.

Artikel 73: i förtydligande syfte har bestämmelserna i det ursprungliga förslagets
artikel 63 skilts åt: artikel 73 behandlar juryns sammansättning medan
bestämmelserna rörande juryns beslut har samlats i artikel 74.
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Artikel 74: bestämmelserna i det ursprungliga förslagets artikel 63.2 har ändrats så att
det tydligare framgår vilka skyldigheterna är när det gäller anonymitet, samtidigt
som öppenheten i juryns arbete förstärks genom att upprättandet av ett protokoll blir
obligatoriskt. Juryn får också bättre bedömningsmöjligheter genom att den tillåts att
vid behov begära in upplysningar om de ritningar och projekt som tävlingsdeltagarna
lämnat in.

Artikel 76: de skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål som behandlas i
det ursprungliga förslagets artikel 75.1 andra stycket punkt b har förenklats genom
att man föreskriver att statistikrapporten om tjänster och byggentreprenader – såsom
redan föreskrivits för varor – skall utarbetas endast med hjälp av
CPV-nomenklaturen.

Artikel 77: den ursprungliga artikel 76, som rör den rådgörande kommittén, är
föremål för en rent språklig ändring i punkt 2. Punkt 3 anpassas till bestämmelserna
för kommittéförfarandet.

Artikel 78: den ursprungliga artikel 77, som rör revidering av tröskelvärdena, övertas
med ett förtydligande i punkt 1 (första stycket: automatisk kontroll vartannat år och
revidering, d.v.s. ändring, endast när så är nödvändigt, nämligen när det kan
rättfärdigas med variationen i paritet mellan euron och särskilda dragningsrätter
(SDR)) och en ändring rörande avrundningen av tröskelvärdena vid revideringen
(”närmaste tusental euro” i stället för ”närmsta tiotusental euro”).

Artikel 79: det ursprungliga förslagets artikel 78, som rör de ändringar som får göras
genom kommittéförfarandet, skrivs i denna artikel i förtydligande syfte delvis om
och en punkt i) införs med hänsyn till den nya bilaga X.

Artikel 80: sista datum för direktivets genomförande ändras till 21 månader efter dess
ikraftträdande.

Artikel 82: texten, som rör följderna av upphävandet av de nu gällande direktiven,
har fått ett tillägg (”och tillämpning”) som berör medlemsstaternas skyldigheter
enligt direktiven.

Bilaga III (Förteckning över organ eller kategorier av organ som lyder under
offentlig rätt); bilaga IV (Centrala statliga myndigheter) och bilaga IX (Register):
dessa bilagor har anpassats till utvecklingen på nationell nivå.

Bilaga VII A (Meddelande om offentliggörande av förhandsmeddelande om
upphandlarprofil): den följer av de ändringar som införs i artikel 35.

3.3.2. Nya grundbestämmelser

Skäl (12), artikel 1.6, artikel 33 och bilaga VII A ”Meddelande om förenklad
upphandling inom ramen för ett dynamiskt upphandlingssystem”: genom dessa
bestämmelser införs ett nytt, fullständigt elektroniskt instrument, ett dynamiskt
system för upphandling avsett för inköp av vanligen använda varor. Det rör sig om
ett instrument som är en del av målet att modernisera bestämmelserna för
gemenskapssamordning, och som skall göra det möjligt att fullt ut utnyttja de
möjligheter till förenkling och effektivitet som informationstekniken kan erbjuda.
Därigenom skall en öppen konkurrens möjliggöras och garanteras för all
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upphandling som sker inom systemet; alla marknadsaktörer som deltar inbjuds
automatiskt att lägga ett anbud samtidigt som nya aktörer också kan lägga anbud.

Med detta instrument planeras upprättandet av en förteckning över marknadsaktörer
som automatiskt inbjuds att lämna ett slutgiltigt anbud vid varje upphandling som
konkurrensutsätts. Registreringen i denna förteckning skall dock förbli öppen under
hela den tid systemet gäller, d.v.s. maximalt fyra år. Man försäkrar sig om att
marknadsaktörerna känner till systemet genom att offentliggöra ett meddelande när
systemet inrättas och ett meddelande om förenklad upphandling vid varje specifik
kontraktstilldelning.

Registreringen i dessa förteckningar görs på grundval av ”preliminära” anbud som
alla marknadsaktörer kan lämna in när som helst efter offentliggörandet av
meddelandet om att ett dynamiskt upphandlingssystem skall införas. Den
upphandlande myndigheten ställer därför – från början – specifikationerna och
eventuella övriga dokument till berörda aktörers förfogande på elektronisk väg.

Detta system bör betraktas mot bakgrund av Europaparlamentets ändringsförslag 78,
där det föreslås ett kvalifikationssystem i det så kallade klassiska direktivet.
Kommissionen hade avslagit det eftersom den ansåg att ett sådant system skulle leda
till en oacceptabel minskning av öppenheten, eftersom endast de företag som var
kvalificerade sedan tidigare skulle konsulteras när det gällde kontraktstilldelning.
Däremot hade kommissionen betonat i sitt ändrade förslag att den skulle vara positiv
till tanken om sådana system kompletterades med en lämplig konkurrensutsättning
samt om öppenhet och lika behandling kunde garanteras. Möjligheten att här
använda elektroniska medel togs också upp. I detta sammanhang anser
kommissionen att ett dynamiskt upphandlingssystem, såsom det beskrivs i den
gemensamma ståndpunkten, gör det möjligt att uppfylla tidigare nämnda krav och
skulle kunna utgöra ett lämpligt svar på Europaparlamentets begäran i
ändringsförslag 78.

Artikel 1.4: i artikeln ges en definition av ”tjänstekoncession” med tanke på det
undantag som det uttryckligen talas om i den nya artikel 17. Definitionen har
formulerats enligt den modell som rör koncessioner på offentliga byggentreprenader
och syftar till ett förtydligande av undantaget för koncessioner på tjänster.

Artikel 31: i artikeln införs nya fall som motiverar användning av det förhandlade
förfarandet utan offentliggörande av ett meddelande. Det rör sig om varor som
offererats och förvärvats på en varumarknadsplats (punkt 2 c), vilka redan nämns i
direktiv 77/62/EEG, och varor som inköps på särskilt gynnsamma villkor vilka
uppkommer i situationer som omgärdas av tydliga bestämmelser i medlemsstaterna
(punkt 2 d).

Bilaga X: denna nya bilaga rör kraven gällande utrustning för elektronisk mottagning
av anbud och anbudsansökningar samt för översändning av ritningar och planer i
projekttävlingar. Den har tillkommit med tanke på den önskan om sekretess som
uttrycktes i parlamentets ändringsförslag 117, och som inte beaktades av
kommissionen eftersom den inte åtföljdes av ett ändringsförslag om att införa den
föreslagna bilagan i lagtexten. Kommissionen hade alltså inte några principiella
invändningar mot förslaget.
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4- SLUTSATS

Kommissionen anser att texten i den gemensamma ståndpunkten innehåller de väsentliga
delarna i det ursprungliga förslaget och i Europaparlamentets ändringsförslag såsom dessa
kom till uttryck i kommissionens ändrade förslag. Att kommissionen inte kunde stödja den
gemensamma ståndpunkt som rådet enhälligt antog beror på situationen rörande finansiella
tjänster. När det gäller de övriga aspekterna svarar den gemensamma ståndpunkten upp till de
krav på tydlighet, förenkling och modernisering som uttrycktes i kommissionens ursprungliga
förslag.
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BILAGOR

Uttalanden som förts till protokollet vid rådets möte den 21 maj 2002

Uttalande från kommissionen om skäl 13 och artikel 18 d (som har blivit skäl 26 och artikel
16 d i den gemensamma ståndpunkten)

”Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens
skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling och kommer därför att tolka dessa direktiv på
ett sätt som överensstämmer med detta avtal. Kommissionen anser därför att skäl 13 och
artikel 18 d inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig upphandling som rör
upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med undantag för lån i
samband med 'utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra
finansiella instrument'.

Kommissionen upprepar dessutom att i samtliga fall då direktiven inte är tillämpliga, till
exempel under tröskelvärdet, skall fördragets bestämmelser och principer iakttas. I enlighet
med domstolens rättspraxis medför detta i framför allt ett krav på öppenhet som består i att
säkerställa tillräcklig offentlighet så att det kan bli konkurrens om kontrakten.”

Uttalande från kommissionen om tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap
(artiklarna 1.3a och 18.(a) som har blivit artiklarna 1.4 och 17 i den gemensamma
ståndpunkten)

”Kommissionen anser att frågor som tjänstekoncessioner och offentlig/privata partnerskap
bör behandlas ytterligare för att man skall kunna göra en bedömning av behovet av ett
specifikt lagstiftningsinstrument som ger marknadsaktörer bättre tillgång till koncessioner
och olika former av offentlig/privata partnerskap och som säkerställer att dessa aktörer fullt
ut kan utnyttja sina rättigheter enligt fördraget.”
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