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3. Den pågældende kommunikation, informationsudveksling og informationslagring skal ske på

en måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne om delta-

gelse beskyttes, og at ordregiverne ikke får kendskab til indholdet af tilbuddene og ansøgningerne

om deltagelse inden udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud.

4. De redskaber, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal

være ikke-diskriminerende, almindeligt tilgængelige og kompatible med almindeligt anvendte pro-

dukter inden for informations- og kommunikationsteknologi.

5. Følgende regler gælder for anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud og ansøgninger

om deltagelse:

a) Oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af til-

bud og elektronisk indgivelse af ansøgninger om deltagelse, herunder kryptering, skal være

tilgængelige for de berørte parter. Endvidere skal anordninger til elektronisk modtagelse af

tilbud og ansøgninger om deltagelse være i overensstemmelse med kravene i bilag XXIII

b) Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik

på at øge niveauerne for certificeringstjenesteydelser for disse anordninger

c) Tilbudsgiverne eller ansøgerne forpligter sig til at forelægge de i artikel 52, stk. 2 og 3, og

artikel 53 og 54 omhandlede dokumenter, attester og erklæringer inden udløbet af den frist,

der er fastsat for afgivelse af tilbud eller indgivelse af ansøgning om deltagelse, hvis de ikke

findes i elektronisk form.
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6. Der gælder følgende regler for fremsendelse af ansøgninger om deltagelse:

a) Ansøgninger om deltagelse i udbudsproceduren for offentlige kontrakter kan indgives skrift-

ligt eller telefonisk.

b) Hvis ansøgninger om deltagelse indgives telefonisk, skal der sendes en skriftlig bekræftelse

inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse.

c) Ordregiverne kan kræve, at ansøgninger om deltagelse, der indgives pr. telefax, bekræftes pr.

post eller elektronisk, hvis det er nødvendigt af hensyn til det juridiske bevismiddel. De angi-

ver alle sådanne krav samt fristen for overholdelse heraf i den bekendtgørelse, der anvendes

til at iværksætte udbud, eller i den opfordring, der er omhandlet i artikel 47, stk. 5.

Artikel 49

Underretning til deltagere i kvalifikationsordninger, ansøgere og tilbudsgivere

1. Ordregiverne underretter hurtigst muligt de deltagende økonomiske aktører om, hvilke afgø-

relser der er truffet med hensyn til indgåelse af en rammeaftale eller kontrakttildelingen eller opta-

gelse i et dynamisk indkøbssystem, herunder bl.a. begrundelsen for, at de har besluttet ikke at indgå

en rammeaftale eller tildele en kontrakt, som har været udbudt, eller at påbegynde proceduren på ny

eller at iværksætte et dynamisk indkøbssystem; underretningen sker skriftligt, hvis ordregiverne

anmodes herom.
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2. Ordregiverne meddeler hurtigst muligt alle forbigåede ansøgere eller tilbudsgivere, der anmo-

der herom, hvorfor deres ansøgning eller tilbud er forkastet, og oplyser alle tilbudsgivere, der har

afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele og meddeler

dem navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er antaget, eller parterne i rammeaftalen. De relevante

frister må under ingen omstændigheder overskride 15 dage fra modtagelsen af den skriftlige

anmodning.

Ordregiverne kan dog beslutte ikke at meddele nogle af de i første afsnit omhandlede oplysninger

om kontrakttildelingen eller indgåelsen af rammeaftalen eller optagelsen i et dynamisk indkøbs-

system, hvis en sådan videregivelse ville hindre retshåndhævelsen eller på anden måde være i strid

med offentlige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktørers

legitime økonomiske interesser, herunder den udvalgte virksomheds interesser, eller for den loyale

konkurrence mellem økonomiske aktører.

3. Ordregivere, der opretter og anvender en kvalifikationsordning, skal inden for en rimelig frist

underrette ansøgerne, om de er fundet kvalificeret.

Hvis det varer mere end seks måneder fra ansøgningens indgivelse at træffe denne afgørelse, skal

ordregiveren inden to måneder fra indgivelsen underrette ansøgeren om grundene til fristens for-

længelse og om, hvornår ansøgningen vil blive godkendt eller afvist.

4. Ansøgere, hvis kvalifikationer ikke godkendes, skal hurtigst muligt, og i alle tilfælde senest

efter 15 dage, have meddelelse om denne afgørelse samt om begrundelsen herfor. Begrundelsen

skal baseres på de kvalifikationskriterier, der er omhandlet i artikel 53, stk. 2.
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5. Ordregivere, der opretter og anvender en kvalifikationsordning, kan kun af grunde, der bygger

på kriterierne for kvalifikation i artikel 53, stk. 2, bringe en økonomisk aktørs status som kvalifice-

ret til ophør. Hensigten om at gøre dette skal på forhånd meddeles den økonomiske aktør skriftligt

mindst 15 dage før datoen for kvalifikationens ophør med angivelse af en begrundelse for dette

skridt.

Artikel 50

Oplysninger, der skal opbevares angående de indgåede kontrakter

1. Ordregiverne skal opbevare relevante oplysninger angående hver kontrakt, således at de sene-

re kan begrunde beslutningerne om:

a) den økonomiske aktørs kvalifikation og udvælgelse samt tildelingen af kontrakterne

b) anvendelsen af procedurer uden forudgående udbud i overensstemmelse med artikel 40, stk. 3

c) ikke-anvendelse af bestemmelserne i kapitel III-VI i henhold til undtagelserne i kapitel II i

afsnit I og kapitel II i dette afsnit.

Ordregiverne træffer passende foranstaltninger for at dokumentere afviklingen af de udbudsproce-

durer, der er foregået elektronisk.
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2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 4 år fra tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, såle-

des at ordregiveren inden for dette tidsrum vil være i stand til at give de nødvendige oplysninger til

Kommissionen, hvis denne skulle anmode herom.

KAPITEL VII

Udbudsprocedurens afvikling

Artikel 51

Generelle bestemmelser

1. Med henblik på udvælgelsen af deltagere i udbudsproceduren:

a) udelukker de ordregivere, der har udarbejdet regler og kriterier for udelukkelse af tilbudsgive-

re eller ansøgere i overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 2 eller 4, de økonomiske aktører,

som omfattes af disse regler og kriterier

b) udvælger ordregiverne tilbudsgivere og ansøgere i overensstemmelse med de objektive regler

og kriterier, der er fastsat i medfør af artikel 54

c) begrænser ordregiverne i forbindelse med begrænsede udbud og udbud med forhandling efter

forudgående udbudsbekendtgørelse eventuelt antallet af udvalgte ansøgere i overensstemmel-

se med litra a) og b) og bestemmelserne i artikel 54.
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2. Hvis et udbud sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, skal

ordregiverne med henblik på udvælgelsen af deltagere i udbudsproceduren vedrørende de specifik-

ke kontrakter, som er omfattet af udbudsbekendtgørelsen:

a) kvalificere de økonomiske aktører i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 53

b) anvende de bestemmelser i stk. 1, der er relevante for begrænsede udbud og udbud med for-

handling, på sådanne kvalificerede virksomheder.

3. Ordregiverne kontrollerer, at tilbuddene fra de således udvalgte tilbudsgivere er i overens-

stemmelse med de regler og krav, der gælder for tilbuddene, og tildeler kontrakten på grundlag af

kriterierne i artikel 55 og 57.
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AFDELING 1

KVALIFIKATION OG KVALITATIV UDVÆLGELSE

Artikel 52

Gensidig anerkendelse hvad angår administrative, tekniske eller finansielle betingelser

samt attester, afprøvninger og dokumentation

1. Når ordregiverne i forbindelse med udvælgelsen af deltagere ved begrænset udbud eller ud-

bud med forhandling afgør, om en ansøger er kvalificeret, eller når kvalifikationskriterierne eller

-reglerne ajourføres, må de ikke:

a) stille administrative, tekniske eller finansielle krav til nogle økonomiske aktører, som ikke er

blevet stillet til andre

b) forlange afprøvninger eller dokumentation, som overlapper allerede foreliggende objektive

beviser.

2. Hvis ordregiverne kræver, at der skal fremlægges attester udstedt af uafhængige organer til

attestering af den økonomiske aktørs overholdelse af bestemte kvalitetsstandarder, henviser de til

kvalitetssikringssystemer, der bygger på (de) relevante europæiske standarder og er certificeret af

organer, som opfylder de europæiske standarder for certificering.
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Ordregiverne anerkender tilsvarende attester udstedt af organer, som er etableret i andre medlems-

stater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende kvalitetssikringsfor-

anstaltninger, der forelægges af .de økonomiske aktører.

3. I forbindelse med bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter og udelukkende i

relevante tilfælde kan ordregiverne for at forsikre sig om den økonomiske aktørs tekniske formåen

kræve en angivelse af miljøledelsesforanstaltninger, som den økonomiske aktør kan anvende ved

kontraktens opfyldelse. Kræver ordregiverne i disse tilfælde forelæggelse af attester udstedt af uaf-

hængige organer, hvorved det godtgøres, at den økonomiske aktør opfylder visse miljøledelsesstan-

darder, henviser de til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller til

miljøledelsesstandarder baseret på de relevante europæiske eller internationale standarder certifice-

ret af organer i overensstemmelse med EF-lovgivningen eller de relevante europæiske eller interna-

tionale standarder vedrørende certificering.

Ordregiverne anerkender tilsvarende attester udstedt af organer, som er etableret i andre medlems-

stater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende miljøledelsesforan-

staltninger, der forelægges af de økonomiske aktører.

Artikel 53

Kvalifikationsordninger

1. Ordregiverne kan, hvis de ønsker det, oprette og anvende en kvalifikationsordning for de øko-

nomiske aktører.
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Ordregivere, der opretter eller anvender en kvalifikationsordning, skal sikre, at de økonomiske aktø-

rer til enhver tid kan ansøge om kvalifikation.

2. Den i stk. 1 omhandlede ordning, kan omfatte flere kvalifikationstrin.

Den skal forvaltes på grundlag af objektive kriterier og regler, som er fastlagt af ordregiveren.

Hvis disse kriterier og regler omfatter tekniske specifikationer, finder bestemmelserne i artikel 34

anvendelse. Disse kriterier og regler kan om nødvendigt ajourføres.

3. De i stk. 2 omhandlede kvalifikationskriterier og -regler kan omfatte udelukkelseskriterierne i

artikel 45 i direktiv ../../EF på de vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Hvis ordregiveren er en ordregivende myndighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a),

omfatter disse kriterier og regler udelukkelseskriterierne i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2003/../EF.

4. Hvis de kvalifikationskriterier og -regler, der er omhandlet i stk. 2, omfatter krav til den øko-

nomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen, kan den i givet fald basere sig på andre enhe-

ders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder.

Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over disse ressourcer i hele kvalitets-

ordningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn i

denne forbindelse.



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 109
DG C II    DA

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på kapa-

citeten hos sammenslutningens deltagere eller andre enheders kapacitet.

5. Hvis de kvalifikationskriterier og -regler, der er omhandlet i stk. 2, omfatter krav til den øko-

nomiske aktørs tekniske og/eller faglige formåen, kan den i givet fald basere sig på andre enheders

kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enheder. Den

skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over disse ressourcer i hele kvalitetsord-

ningens gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at

stille de nødvendige ressourcer til rådighed for den økonomiske aktør.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på kapa-

citeten hos sammenslutningens deltagere eller andre enheders kapacitet.

6. De i stk. 2 omhandlede kvalifikationskriterier og -regler stilles efter anmodning til rådighed

for interesserede økonomiske aktører. Ajourføringer af disse kriterier og regler meddeles de pågæl-

dende virksomheder.

Hvis en ordregiver finder, at andre ordregiveres eller organers kvalifikationsordning opfylder dens

krav, meddeler den de pågældende økonomiske aktører navnene på disse andre ordregivere eller

organer.

7. Der opbevares en liste over kvalificerede økonomiske aktører listen kan opdeles i kategorier

efter den kontrakttype, for hvilken kvalifikationen gælder.
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8. Ordregivere, der opretter eller anvender en kvalifikationsordning, skal navnlig iagttage be-

stemmelserne i artikel 41, stk. 3, vedrørende bekendtgørelser om anvendelse af en kvalifikations-

ordning, artikel 49, stk. 3, 4, og 5, vedrørende de oplysninger, der skal gives til økonomiske aktører,

der har søgt om kvalifikation, artikel 51, stk. 2, vedrørende udvælgelsen af deltagere, hvis et udbud

sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, samt bestemmelserne i arti-

kel 52 om gensidig anerkendelse hvad angår administrative, tekniske eller finansielle betingelser

samt attester, afprøvninger og dokumentation.

9. Hvis udbud sker ved en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, udvælges

tilbudsgiverne ved begrænset udbud eller deltagerne ved udbud med forhandling blandt de ansøge-

re, der er kvalificerede i henhold til en sådan ordning.

Artikel 54

Kriterier for kvalitativ udvælgelse

1. Ordregivere, der fastlægger udvælgelseskriterier i et offentligt udbud, skal gøre dette på

grundlag af objektive regler og kriterier, som skal stilles til rådighed for interesserede økonomiske

aktører.

2. Ordregivere, der udvælger ansøgere i forbindelse med begrænsede udbud eller udbud med

forhandling, skal følge de objektive regler og kriterier, de har fastlagt, og som er tilgængelige for

interesserede økonomiske aktører.



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 111
DG C II    DA

3. Ved begrænset udbud og udbud med forhandling kan kriterierne være, at ordregiveren af ob-

jektive grunde er nødsaget til at begrænse antallet af ansøgere til et niveau, der er rimeligt ud fra en

afvejning af de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med udbudsproceduren, og de

midler, der kræves til dens gennemførelse. Antallet af udvalgte ansøgere skal dog stå i forhold til

kravet om tilstrækkelig konkurrence.

4. Kriterierne, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan omfatte udelukkelseskriterierne i artikel 45 i

direktiv2003/  /EF på de vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Hvis ordregiveren er en ordregivende myndighed i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), omfatter de

kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, udelukkelseskriterierne i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2003/

/EF.

5. Hvis de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs øko-

nomiske og finansielle formåen, kan den i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre

enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enhe-

der. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over de nødvendige ressourcer,

f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn i denne forbindelse. En sammen-

slutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på sammenslutnin-

gens deltageres kapacitet eller andre enheders kapacitet.



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 112
DG C II    DA

6. Hvis de kriterier, der er omhandlet i stk. 1 og 2, omfatter krav til den økonomiske aktørs tek-

niske og/eller faglige formåen, kan den i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre

enheders kapacitet uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem den selv og disse enhe-

der. Den skal i så fald godtgøre over for ordregiveren, at den råder over de ressourcer, der er nød-

vendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn

om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for virksomheden.

En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 11, kan på samme vilkår basere sig på sam-

menslutningens deltageres kapacitet eller andre enheders kapacitet.
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AFDELING 2

TILDELING AF KONTRAKTER

Artikel 55

Kriterier for tildeling af kontrakter

1. Med forbehold af nationale love eller administrative bestemmelser om vederlag for visse

tjenesteydelser lægger ordregiverne følgende kriterier til grund for tildelingen af offentlige

kontrakter:

a) enten, når tildelingen sker på grundlag af det for ordregiverne økonomisk mest fordelagtige

tilbud, forskellige kriterier, som er begrundet i genstanden for den pågældende offentlige

kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljø-

egenskaber, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato

og leveringstid eller færdiggørelsestid

b) eller udelukkende den laveste pris.

2. Med forbehold af bestemmelserne i tredje afsnit angiver ordregiveren det i stk. 1, litra a), om-

handlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne eller ved konkurrencepræget

dialog i det beskrivende dokument, hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med

henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.
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Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving.

Når ordregiveren ikke mener, at der kan foretages en vægtning, og kan påvise dette, opstiller ordre-

giveren kriterierne med det vigtigste først.

Denne vægtning eller prioritering angives alt efter behov i den bekendtgørelse, der anvendes til at

iværksætte udbud, i opfordringen til at bekræfte en interesse, jf. artikel 47, stk. 5, i opfordringen til

at afgive tilbud eller forhandle eller i udbudsbetingelserne.

Artikel 56

Anvendelse af elektronisk auktion

1. Medlemsstaterne kan give ordregiverne mulighed for at gøre brug af elektroniske auktioner.

2. Ved offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling med forudgående ud-

bud kan ordregiverne beslutte, at der anvendes elektronisk auktion inden tildelingen af en kontrakt,

når kontraktspecifikationerne kan fastsættes nøjagtigt.

Elektronisk auktion kan anvendes på samme betingelser ved udbud af kontrakter, der skal indgås

inden for det dynamiske indkøbssystem, der er omhandlet i artikel 15.
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Den elektroniske auktion vedrører:

a) enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris

b) eller priserne og/eller værdien af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelser-

ne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

3. De ordregivere, der beslutter at anvende elektronisk auktion, anfører dette i udbudsbekendtgø-

relsen.

Udbudsbetingelserne indeholder blandt andet følgende oplysninger:

a) de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er

kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele

b) de eventuelle grænser for de værdier, som kan fremlægges, således som de fremgår af specifi-

kationer af kontraktens genstand

c) de oplysninger, der vil blive stillet til tilbudsgivernes rådighed under den elektroniske auktion,

og på hvilket tidspunkt de i givet fald stilles til rådighed

d) de oplysninger, der er relevante for afviklingen af den elektroniske auktion
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e) de betingelser, på hvilke tilbudsgiverne kan byde, og især de mindste udsving mellem budene,

som i givet fald kræves for at byde

f) de relevante oplysninger om det elektroniske udstyr, der anvendes, og om betingelser og tek-

niske specifikationer for tilslutning

4. Før ordregiverne afholder den elektroniske auktion, foretager de en første fuldstændig vurde-

ring af tilbuddene efter det eller de tildelingskriterier og den vægtning heraf, der er fastlagt.

Alle de tilbudsgivere, der har afgivet relevante tilbud, opfordres samtidig elektronisk til at fremlæg-

ge nye priser og/eller nye værdier; opfordringen indeholder alle de oplysninger, der er relevante for

den individuelle tilslutning til det elektroniske udstyr, der anvendes, og præciserer datoen og be-

gyndelsestidspunktet for auktionen. Den elektroniske auktion kan finde sted i løbet af flere på hin-

anden følgende faser. Elektronisk auktion kan tidligst indledes to hverdage efter afsendelsen af op-

fordringen til at afgive tilbud.

5. Når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ledsages opfor-

dringen af resultatet af den fulde vurdering af det pågældende tilbud udført i overensstemmelse med

den vægtning, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2, første afsnit.
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Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der ved elektronisk auktion bestemmer

den automatiske omklassificering på grundlag af de nye priser og/eller nye værdier. Denne formel

indarbejder vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat, med henblik på at afgøre, hvilket tilbud

der er det økonomisk mest fordelagtige, således som angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i ud-

budsbetingelserne; med henblik herpå skal eventuelle udsving imidlertid forudgående udtrykkes ved

en bestemt værdi.

Såfremt varianter er tilladt, bør formlerne angives særskilt for hver variant.

6. Under hver fase af den elektroniske auktion giver ordregiverne kontinuerligt og omgående

alle tilbudsgiverne i det mindste de oplysninger, der giver dem mulighed for på et hvilket som helst

tidspunkt at kende deres respektive klassificering. De kan ligeledes give andre oplysninger om an-

dre fremlagte priser eller værdier, hvis dette er angivet i udbudsbetingelserne. De kan ligeledes på et

hvilket som helst tidspunkt give meddelelse om antallet af deltagere i auktionen. De må imidlertid

under ingen omstændigheder give oplysning om tilbudsgivernes identitet under afviklingen af auk-

tionens forskellige faser.

7. Ordregiverne afslutter den elektroniske auktion i overensstemmelse med en eller flere af føl-

gende fremgangsmåder:

a) i opfordringen til at deltage i auktionen angiver de den dato og det tidspunkt, der er fastsat på

forhånd

b) når de ikke modtager flere nye priser eller nye værdier, der imødekommer kravene om mind-

steudsving. I så fald præciserer ordregiverne i opfordringen til at deltage i auktionen den frist,

de vil overholde fra modtagelsen af den sidste fremlæggelse, inden de afslutter den elektroni-

ske auktion
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c) når antallet af auktionsfaser, der er fastsat i opfordringen, er gennemført.

Når ordregiverne har besluttet, at den elektroniske auktion skal afsluttes i overensstemmelse med

litra c), eventuelt kombineret med fremgangsmåden i litra b), indeholder opfordringen til at deltage i

auktionen tidsplanen for hver auktionsfase.

8. Efter afslutningen af den elektroniske auktion tildeler ordregiverne i overensstemmelse med

artikel 55 kontrakten på baggrund af resultaterne af den elektroniske auktion.

9. Ordregiverne må ikke misbruge en elektronisk auktion eller anvende den på en måde, der kan

forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, eller på en måde, der kan ændre kontraktens gen-

stand, således som den er fastlagt i den bekendtgørelse, der anvendes til at iværksætte udbud, og i

udbudsbetingelserne.

Artikel 57

Unormalt lave tilbud

1. Hvis tilbud vedrørende en bestemt kontrakt forekommer at være unormalt lave i forhold til

ydelsen, skal ordregiveren, inden den kan afvise sådanne tilbud, anmode skriftligt om sådanne op-

lysninger om de af det pågældende tilbuds sammensætning, som den anser for relevante.
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Disse oplysninger kan især omhandle:

a) besparelser i forbindelse med produktionsmetoden for varerne, med udførelsen af tjeneste-

ydelserne og med byggemetoden

b) de anvendte tekniske løsninger og/eller tilbudsgiverens usædvanligt gunstige betingelser for at

levere varerne eller tjenesteydelserne eller for at udføre arbejdet

c) tilbudsgiverens leverancers, tjenesteydelsers eller arbejders originalitet

d) overholdelsen af bestemmelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i

øvrigt, der gælder på det sted, hvor ydelsen eller leverancen skal præsteres

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

2. Ordregiveren undersøger, efter at have konsulteret tilbudsgiveren, denne sammensætning un-

der hensyntagen til de begrundelser, der er givet.

3. Hvis ordregiveren fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget

statsstøtte, kan tilbuddet kun afvises med den begrundelse alene efter konsultation af tilbudsgiveren,

og hvis sidstnævnte inden for en tilstrækkelig frist, som fastsættes af ordregiveren, ikke kan godtgø-

re, at den pågældende støtte er tildelt på lovlig vis. Hvis ordregiveren afviser et tilbud under disse

omstændigheder, underretter den pågældende ordregiver Kommissionen herom.
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AFDELING 3

TILBUD, DER OMFATTER VARER

MED OPRINDELSE I TREDJELANDE,

OG FORBINDELSERNE MED DISSE LANDE

Artikel 58

Tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande

1. Denne artikel gælder for tilbud, der omfatter varer med oprindelse i tredjelande, med hvilke

Fællesskabet ikke har indgået en multilateral eller bilateral aftale, der reelt sikrer fællesskabsvirk-

somheder en tilsvarende adgang til de pågældende tredjelandes markeder. Den berører ikke Fælles-

skabets eller dets medlemsstaters forpligtelser over for tredjelandene.

2. Tilbud med henblik på tildeling af en indkøbskontrakt kan afvises, hvis andelen af varer med

oprindelse i tredjelande, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2913/921, udgør mere end 50% af den

samlede værdi af de varer, som tilbuddet omfatter. I denne artikel betragtes programmeller, der be-

nyttes i udstyr til telekommunikationsnet, som varer.

                                                
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EF) nr. 955/1999 (EFT L 119 af 7.5.1999, s. 1).
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3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden efter de kontrakttildelingskriterier, der er fastlagt i arti-

kel 55, foretrækkes tilbud, der ikke kan afvises efter andet afsnit, dog under hensyntagen til stk. 2.

Ved anvendelsen af denne artikel betragtes sådanne tilbud som svarende til hinanden, hvis deres

indbyrdes prisforskel ikke overstiger 3%.

Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem for et andet efter første afsnit, hvis dets godkendelse ville

medføre, at ordregiveren skulle erhverve materiel med tekniske egenskaber, der afviger fra det be-

stående materiels karakteristika, og dette fører til uforenelighed eller tekniske vanskeligheder ved

drift og vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt store omkostninger.

4. Ved beregningen af værdien af varer med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, medregnes ved

anvendelsen af denne artikel ikke tredjelande, som er omfattet af dette direktivs bestemmelser i

kraft af en rådsafgørelse truffet i overensstemmelse med stk. 1.

5. Kommissionen forelægger hvert år, første gang i løbet af andet halvår i året efter dette direk-

tivs ikrafttræden, Rådet en rapport om, hvilke fremskridt der er gjort i multilaterale og bilaterale

forhandlinger om fællesskabsvirksomheders adgang til tredjelandes markeder på de områder, der er

omfattet af dette direktiv, hvilke resultater der er opnået under disse forhandlinger, samt hvorledes

de indgåede aftaler gennemføres i praksis.

Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, kan på baggrund

heraf ændre bestemmelserne i denne artikel.
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Artikel 59

Forbindelserne med tredjelande med hensyn til tjenesteydelseskontrakter

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis deres virksomheder støder på generelle

vanskeligheder af retlig eller faktisk art i forbindelse med at få tildelt tjenesteydelseskontrakter i

tredjelande.

2. Kommissionen aflægger senest den 31. december ... og derefter regelmæssigt rapport til Rådet

om, hvilke fremskridt der gøres med liberaliseringen af tjenesteydelsesaftaler i tredjelande, og

hvorledes det går med forhandlingerne med disse lande om dette spørgsmål, bl.a. i Verdenshandels-

organisationen (WTO).

3. Hvis Kommissionen enten ved at intervenere hos det pågældende tredjeland, på grundlag af

de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, eller på grundlag af oplysninger fra andre kilder konstaterer,

at tredjelande ved indgåelsen af tjenesteydelseskontrakter:

a) ikke giver fællesskabsvirksomheder samme faktiske adgang til sådanne aftaler, som Fælles-

skabet giver virksomheder fra det pågældende land

b) ikke giver fællesskabsvirksomheder national behandling eller de samme konkurrencemæssige

muligheder som nationale virksomheder, eller

c) giver virksomheder fra andre tredjelande en gunstigere behandling end fællesskabsvirksom-

heder, skal Kommissionen søge at rette op på forholdet sammen med det pågældende tredje-

land.
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4. I de i stk. 3 anførte tilfælde kan Kommissionen til enhver tid foreslå Rådet at træffe afgørelse

om i en periode, der fastsættes i afgørelsen, at suspendere eller begrænse tildelingen af tjenesteydel-

seskontrakter til:

a) virksomheder, der er underlagt det pågældende tredjelands lovgivning

b) virksomheder, der er tilknyttet de i litra a) anførte virksomheder, og som har deres hjemsted i

Fællesskabet, men ikke har nogen reel og løbende forbindelse med en medlemsstats økonomi

c) virksomheder, der afgiver tilbud, hvis genstand er tjenesteydelser, der har deres oprindelse i

det pågældende tredjeland.

Rådet træffer snarest muligt afgørelse med kvalificeret flertal.

Kommissionen kan foreslå disse foranstaltninger på eget initiativ eller på anmodning af en med-

lemsstat.

5. Denne artikel berører ikke Fællesskabets forpligtelser over for tredjelande.
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AFSNIT III

Regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser

Artikel 60

Generel bestemmelse

1. Reglerne for afholdelse af en projektkonkurrence udarbejdes i overensstemmelse med denne

artikels stk. 2 samt artikel 61 og 63-66 og meddeles dem, som er interesseret i at deltage i konkur-

rencen.

2. Adgangen til at deltage i projektkonkurrencer må ikke begrænses:

a) til en medlemsstats område eller en del heraf

b) af det forhold, at det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor projektkonkurrencen

afholdes, kræves, at deltagerne skal være enten fysiske eller juridiske personer.
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Artikel 61

Tærskelværdier

1. Dette afsnit anvendes på projektkonkurrencer, som afholdes med henblik på indgåelse af tje-

nesteydelseskontrakter, hvis anslåede værdi eksklusive moms mindst andrager 499 000 EUR.

I dette stykke forstås ved tærskelværdi den anslåede værdi uden moms af offentlige tjenesteydelses-

kontrakter, herunder eventuelle konkurrencepræmier og/eller betalinger til deltagerne.

2. Dette afsnit anvendes på alle projektkonkurrencer, hvor konkurrencepræmierne og betalinger-

ne til deltagerne tilsammen beløber sig til mindst 499 000 EUR.

I dette stykke forstås ved tærskelværdi det samlede præmie- og betalingsbeløb, herunder den anslå-

ede værdi uden moms af tjenenesteydelseskontrakter, som senere vil kunne indgås i henhold til arti-

kel 40, stk. 3, hvis ordregiveren ikke udelukker en sådan indgåelse i bekendtgørelsen.

Artikel 62

Projektkonkurrencer, der ikke er omfattet af dette direktiv

Dette afsnit finder ikke anvendelse på:

1. konkurrencer, som afholdes i de samme tilfælde som dem, der er omhandlet i artikel 20, 21

og 22 vedrørende tjenesteydelseskontrakter
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2. projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelsen i den pågældende medlemsstat

af en aktivitet, for hvilken det er fastsat i en beslutning fra Kommissionen, at artikel 30, stk. 1, fin-

der anvendelse, eller for hvilken dette stykke finder anvendelse i henhold til stk. 4, andet og tred-

je afsnit, eller i henhold til omtalte artikels stk. 5, fjerde afsnit.

Artikel 63

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

1. Ordregivere, der ønsker at afholde en projektkonkurrence, udskriver den ved en bekendtgørel-

se. Ordregivere, der har afholdt en projektkonkurrence, meddeler resultatet ved en bekendtgørelse.

Dette udbud skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag XVIII, og bekendtgørelsen om

resultaterne af en projektkonkurrence skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag XIX i

de standardformularer, der vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

Bekendtgørelsen af resultaterne af en projektkonkurrence skal senest to måneder efter projektkon-

kurrencens afslutning meddeles Kommissionen på betingelser, der fastsættes af Kommissionen efter

proceduren i artikel 68, stk. 2. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forret-

ningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysninger-

ne vedrørende antallet af modtagne projekter eller planer, de økonomiske aktørers identitet og de

udbudte priser.

2. Artikel 44, stk. 2-8, finder også anvendelse på bekendtgørelser vedrørende projektkonkurren-

cer.
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Artikel 64

Kommunikationsmidler

1. Artikel 48, stk. 1, 2 og 4 finder anvendelse på al kommunikation vedrørende projektkonkur-

rencer.

2. Den pågældende kommunikation, informationsudveksling og informationslagring sker på en

måde, der sikrer, at integriteten og fortroligheden af konkurrencedeltagernes oplysninger af enhver

art beskyttes, og at bedømmelseskomitéen ikke stifter bekendtskab med indholdet af planer og pro-

jekter inden udløbet af den frist, der er fastsat for forelæggelse heraf.

3. Følgende regler gælder for anordninger til elektronisk modtagelse af planer- og projekter:

a) oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for præsentationen af planer og

projekter ad elektronisk vej, herunder kryptering, skal være tilgængelige for de berørte parter.

Endvidere skal anordninger til elektronisk modtagelse af planer og projekter være i overens-

stemmelse med kravene i bilag XXIII

b) medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik

på at forbedre certificeringstjenesteydelserne for disse anordninger.
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Artikel 65

Regler for projektkonkurrencer, udvælgelse af

deltagere og bedømmelseskomitéen

1. Ved afholdelse af projektkonkurrencer anvender ordregiverne udbudsprocedurer, der er til-

passet bestemmelserne i dette direktiv.

2. Når der er tale om projektkonkurrencer med et begrænset antal deltagere, fastsætter ordregi-

verne klare og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier. Under alle omstændigheder skal antallet

af ansøgere, der opfordres til at deltage i projektkonkurrencen, fastsættes således, at der sikres en

reel konkurrence.

3. Bedømmelseskomitéen må udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af del-

tagerne i projektkonkurrencen. Såfremt der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i

en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller

tilsvarende kvalifikationer.

Artikel 66

Bedømmelseskomitéens afgørelser

1. Bedømmelseskomitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser.

2. Den behandler de planer og projekter, som ansøgerne forelægger anonymt og alene ud fra de

kriterier, der er anført i bekendtgørelsen om projektkonkurrencen.
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3. På grundlag af hvert enkelt projekts kvaliteter registrerer den projekternes rangfølge og sine

bemærkninger samt punkter, der eventuelt skal klarlægges, i en protokol, som medlemmerne under-

skriver.

4. Kravet om anonymitet skal overholdes, indtil bedømmelseskomitéens udtalelse eller afgørelse

foreligger.

5. Ansøgerne kan om nødvendigt anmodes om at besvare spørgsmål, som bedømmelseskomité-

en har anført i protokollen, for at klarlægge nogle aspekter af projekterne.

6. Der udarbejdes en fuldstændig protokol over dialogen mellem bedømmelseskomitéens med-

lemmer og ansøgerne.

AFSNIT IV

STATISTISKE FORPLIGTELSER, INSTITUTIONERNES KOMPETENCE

OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 67

Statistiske forpligtelser

1. Medlemsstaterne sørger for, at Kommissionen efter bestemmelser, som skal fastsættes i over-

ensstemmelse med proceduren i artikel 68, stk. 2, hvert år modtager en statistisk opgørelse vedrø-

rende den samlede værdi af de indgåede kontrakter, som ligger under tærskelværdierne i artikel 16,

men som ellers ville være omfattet af dette direktivs bestemmelser, idet denne samlede værdi skal

fordeles på hver medlemsstat og på hver af de virksomhedskategorier, som nævnes i bilag I�X.
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2. For de i bilag II, III, V, IX og X omhandlede former for virksomhed skal medlemsstaterne på

vilkår, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 68, stk. 2, sørge for, at Kommissionen senest

den 31. oktober [...] for det foregående år og derefter senest den 31. oktober hvert efterfølgende år

modtager en statistisk opgørelse over de kontrakter, der er indgået. Denne opgørelse skal indeholde

de oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere, at aftalen er anvendt korrekt.

De statistiske oplysninger, der kræves indberettet i henhold til første afsnit, omfatter ikke oplysnin-

ger om kontrakter vedrørende tjenesteydelser i relation til forskning og udvikling opført i kategori 8

i bilag XVIIA, telekommunikationstjenesteydelser opført i kategori 5 i bilag XVII A med CPV-

positioner, som svarer til CPC-referencenumrene 7524, 7525 og 7526, eller tjenesteydelser opført i

bilag XVII B.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesbestemmelser fastsættes således, at det sikres:

a) at mindre kontrakter ud fra et ønske om administrativ forenkling kan udelukkes, for så vidt

som dette ikke bringer statistikkernes anvendelighed i fare

b) at fremsendte oplysninger behandles fortroligt.
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Artikel 68

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af det ved artikel 1 i Rådets afgørelse 71/306/EØF1 nedsatte Rådgiven-

de Udvalg for Offentlige Aftaler, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 69

Justering af tærskelværdierne

1. Kommissionen justerer de i artikel 16 fastsatte tærskelværdier hvert andet år fra den ..*. og

reviderer dem om nødvendigt for så vidt angår andet afsnit efter proceduren i artikel 68, stk. 2.

Beregningen af tærskelværdierne baseres på euroens gennemsnitlige dagskurs i SDR i de

24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går umiddelbart forud for justeringen

med virkning fra den 1. januar. Tærskelværdier, der justeres således, afrundes om nødvendigt til

nærmeste tusinde euro for at sikre, at de gældende tærskelværdier, som er fastsat i aftalen og udtrykt

i SDR, overholdes.

                                                
1 EFT L 185 af 16.8.1971, s. 15. Ændret ved afgørelse 77/63/EØF (EFT L 13 af 15.1.1977,

s. 15).
* Datoen for direktivets ikrafttræden.



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 132
DG C II    DA

2. Samtidig med den i stk. 1 omhandlede justering justerer Kommissionen i overensstemmelse

med proceduren i artikel 68, stk. 2, tærskelværdierne i artikel 61 (projektkonkurrencer) til de juste-

rede tærskelværdier for tjenesteydelseskontrakter.

For medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union, justeres modværdierne i den nationale

valuta af de tærskelværdier, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, i princippet hvert andet år

fra den 1. januar 2004. Beregningen af denne modværdi baseres på disse valutaers gennemsnitlige

dagskurs i forhold til euroen i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går

umiddelbart forud for justeringen med virkning fra den 1. januar.

3. De justerede tærskelværdier i stk. 1, deres modværdier i nationale valutaer og de justerede

tærskelværdier i stk. 2, offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende i begyn-

delsen af den november måned, der følger efter justeringen.

Artikel 70

Ændringer

1. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 68, stk. 2, foretage ændringer i:

a) de i bilag I�X anførte ordregivere, så de opfylder kriterierne i artikel 2-7
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b) bestemmelserne om udarbejdelse, fremsendelse, modtagelse, oversættelse, indsamling og di-

stribution af de i artikel 41, 42, 43 og 63 omhandlede bekendtgørelser

c) reglerne for særlige henvisninger i bekendtgørelserne til bestemte positioner i CPV-

nomenklaturen

d) referencenumrene i nomenklaturen i bilag XVII for så vidt det ikke ændrer direktivets materi-

elle anvendelsesområde, og reglerne for henvisning i bekendtgørelserne til bestemte nomen-

klaturpositioner inden for de kategorier af tjenesteydelser, der er anført i bilaget

e) referencenumrene i nomenklaturen i bilag XII for så vidt det ikke ændrer direktivets materi-

elle anvendelsesområde og reglerne for henvisning i bekendtgørelserne til bestemte nomen-

klaturpositioner

f) bilag XI

g) fremsendelsesreglerne og reglerne for offentliggørelse af data i bilag XX på grund af den tek-

niske udvikling eller af administrative hensyn

h) reglerne og de tekniske bestemmelser for anordningerne til elektronisk modtagelse i bi-

lag XXIII, punkt a), f) og g)
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i) ud fra et ønske om forenkling i overensstemmelse med artikel 67, stk. 3, bestemmelserne om

anvendelse, udarbejdelse, fremsendelse, modtagelse, oversættelse, indsamling og distribution

af de statistiske opgørelser, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1 og 2

j) de tekniske bestemmelser for de beregningsmetoder, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1, og

stk. 2, andet afsnit

Artikel 71

Direktivets gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest den .....* . De underretter herefter Kommissionen herom.

Medlemsstaterne kan afsætte en yderligere periode på op til X måneder** efter udløbet af den frist,

der er fastsat i første afsnit, til gennemførelse af de bestemmelser, der kræves for at efterkomme ar-

tikel 6 i dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative foranstaltninger, skal de indeholde en

henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De

nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* 21 måneder efter dets ikrafttræden
** Antallet af måneder skal beregnes, når direktivet træder i kraft, så fristen udløber den

1.1.2009. Hvis direktivet således vedtages den 1.7.2003, udløber fristen omhandlet i første af-
snit den 1.4.2005, og den yderligere periode bliver 45 måneder.
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Bestemmelserne i artikel 30 gælder fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de væsentligste love og administrative be-

stemmelser, som træffes i medfør af dette direktiv.

Artikel 72

Ophævelse

Direktiv 93/38/EØF ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bi-

lag XXIV anførte gennemførelses- og anvendelsesfrister berøres heraf.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til dette direktiv og læses i hen-

hold til den i bilag XXV anførte sammenligningstabel.
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Artikel 73

Ikrafttræden

Direktivet træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 74

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

ORDREGIVERE INDEN FOR TRANSPORT ELLER

FORSYNING MED GAS ELLER VARME

Belgien

� Distrigaz / NV Distrigaz

� kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

Danmark

� Virksomheder, der varetager forsyning med gas og varme på grundlag af godkendelse ifølge § 4 i lov

om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000.

� Virksomheder, der varetager transport af naturgas på grundlag af bevilling efter § 10 i lov nr. 449 af

31. maj 2000 om naturgasforsyning.

� Virksomheder, der varetager transport af gas på grundlag af en tilladelse ifølge bekendtgørelse nr. 141

af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.
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Tyskland

� Regionale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige

institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med gas og varme

eller varetager driften af et almindeligt forsyningsnet, i henhold til § 2, stk. 3, i Gesetz über die

Elektrizitäts� und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den

10. november 2001.

Grækenland

� Η �∆ΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΕΡΊΟΥ (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε.��, der transporterer og distribuerer gas i

henhold til lov 2364/95, som ændret ved lov 2528/97, 2593/98 og 2773/99.

Spanien

� Enagas, S.A.

� Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

� Gasoducto Al Andalus, S.A.

� Gasoducto de Extremadura, S.A.

� Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

� Regasificadora del Noroeste, S.A.

� Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

� Transportista Regional de Gas, S.A.

� Unión Fenosa de Gas, S.A.

� Bilbogas, S.A.
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� Compañía Española de Gas, S.A.

� Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

� Distribuidora Regional de Gas, S.A.

� Donostigas, S.A.

� Gas Alicante, S.A.

� Gas Andalucía, S.A.

� Gas Aragón, S.A.

� Gas Asturias, S.A.

� Gas Castilla � La Mancha, S.A.

� Gas Directo, S.A.

� Gas Figueres, S.A.

� Gas Galicia SDG, S.A.

� Gas Hernani, S.A.

� Gas Natural de Cantabria, S.A.

� Gas Natural de Castilla y León, S.A.

� Gas Natural SDG, S.A.

� Gas Natural de Alava, S.A.

� Gas Natural de La Coruña, S.A.

� Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

� Gas Navarra, S.A.

� Gas Pasaia, S.A.

� Gas Rioja, S.A.

� Gas y Servicios Mérida, S.L.

� Gesa Gas, S.A.

� Meridional de Gas, S.A.U.

� Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

� Tolosa Gas, S.A.
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Frankrig

� Société nationale des gaz du Sud�Ouest, der forestår transporten af gas.

� Gaz de France, der er oprettet og drives i henhold til loi n° 46�628 af 8. april 1946 med senere

ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Organer, der står for elforsyning og er omhandlet i artikel 23 i loi n° 46�628 af 8. april 1946 med

senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Compagnie française du méthane, der står for gastransport.

� Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning.

Irland

� Bord Gáis Éireann

� Andre organer, som Commission for Energy Regulation kan meddele tilladelse til at varetage

gasforsyning eller transmission af gas i henhold til bestemmelserne i Gas Acts 1976 to 2002.
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Italien

� Transport af gas: SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. e EDISON T. e S..

� Gasforsyning i henhold til testo unico delle leggi sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei

comuni e delle province som stadfæstet ved regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 og D.P.R.

4 ottobre 1986, n. 902.

� Offentlig varmeforsyning i henhold til artikel 10 i legge 29 maggio 1982, n. 308 � Norme sul

contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l�esercizio di

centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

� Lokale selskaber m.v. til offentlig varmeforsyning.

Luxembourg

� Société de transport de gaz SOTEG S.A.

� Gaswierk Esch�Uelzecht S.A.

� Service industriel de la Ville de Dudelange.

� Service industriel de la Ville de Luxembourg.

� Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning.
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Nederlandene

� Virksomheder, der transporterer eller varetager forsyningen med gas på grundlag af en bevilling

(vergunning) fra de lokale myndigheder ifølge Gemeentewet.

� Lokal� eller provinsmyndigheder, der transporterer eller varetager forsyning med gas ifølge

Gemeentewet og Provinciewet.

� Lokale myndigheder eller sammenslutninger af sådanne, der varetager varmeforsyningen til

offentligheden.

Østrig

� Organer, der i henhold til Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 eller Gaswirtschaftsgesetz,

BGBl. I Nr. 121/2000 med senere ændringer har tilladelse til at forestå transport af eller forsyning med

gas.

� Organer, der i henhold til Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994 med senere ændringer har tilladelse

til at forestå transport af eller forsyning med varme.



12634/3/02 REV 3 ACA/gb 7
BILAG I DG C II    DA

Portugal

� Virksomheder, som transporterer eller distribuerer gas i henhold til artikel 1 i Decreto�Lei nº 8/2000

af 8. februar 2000, med undtagelse af stk. 3, litra b), nr. ii) og iii), i nævnte artikel.

Finland

� Offentlige eller andre operatører, som har ansvar for transmissionssystemet for naturgas eller

transmission eller distribution af naturgas på grundlag af tilladelse i henhold til kap. 3, §. 1 eller

kap. 6, § 1, i maakaasumarkkinalain/naturgasmarknadslagen (508/2000) samt kommunale enheder

eller offentlige virksomheder, som har ansvar for produktion, transmission, distribution eller tilførsel

af varme.

Sverige

� Organer, der står for transporten af eller forsyningen med gas eller varme i medfør af en koncession i

henhold til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
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Det Forenede Kongerige

� En offentlig gastransportør som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i Gas Act 1986.

� En person , der i henhold til artikel 8 i Gas (Northern Irland) Order 1996 formelt er blevet udpeget til

at stå for forsyningen med gas.

� En lokal myndighed, der stiller et fast net til rådighed eller forestår driften af et sådant net, og som

leverer eller vil levere en offentlig tjeneste i forbindelse med produktion og transport af eller forsyning

med varme.

� En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i Electricity Act 1989, og hvis

bevilling omfatter bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, i denne lov.

� The Northern Irland Housing Executive

________________________
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BILAG II

ORDREGIVERE INDEN FOR PRODUKTION OG TRANSPORT AF

ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET

Belgien

� SA Electrabel / NV Electrabel

� kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

� SA Société de Production d�Electricité / NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danmark

� Virksomheder, der varetager produktion af elektricitet på grundlag af bevilling ifølge § 10 i lov om

elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.

� Virksomheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af bevilling ifølge § 19 i lov om

elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.

� Virksomheder, der varetager systemansvaret på grundlag af bevilling ifølge § 27 i lov om elforsyning,

jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001.
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Tyskland

� Regionale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige

institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med elektriciet eller

varetager driften af et almindeligt forsyningsnet, i henhold til § 2, stk. 3, i Gesetz über die

Elektrizitäts� und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 10.

november 2001

Grækenland

� Η �∆ΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε.��, der blev stiftet ved lov 1468/1950 "περί

ιδρύσεως της ∆ΕΗ", og som drives i henhold til lov 2773/1999 og præsidentdekret 333/1999.

� Virksomheden "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.", benævnt "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" eller "∆ΕΣΜΗΕ", der i henhold

til artikel 14 i lov 2773/1999 blev oprettet ved præsidentdekret 328/2000 (Statstidende 268).

Spanien

� Red Eléctrica de España, S.A.

� Endesa, S.A.

� Iberdrola, S.A.

� Unión Fenosa, S.A.

� Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

� Electra del Viesgo, S.A.

� Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.
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Frankrig

� Électricité de France, der er oprettet og drives i henhold til loi n° 46�628 du 8 avril 1946 med senere

ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Organer, der står for elforsyning og er omhandlet i artikel 23 i loi n° 46�628 du 8 avril 1946 med

senere ændringer sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Compagnie nationale du Rhône

Irland

� The Electricity Supply Board

� ESB Independent Energy [ESBIE � elektricitetsforsyning]

� Synergen Ltd. [elektricitetsproduktion]

� Viridian Energy Supply Ltd. [elektricitetsforsyning]

� Huntstown Power Ltd. [elektricitetsproduktion]

� Bord Gáis Éireann [eletricitetsforsyning]

� Leverandører og producenter af elektricitet, der er meddelt bevilling i henhold til Electricity

Regulation Act 1999
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Italien

� "Enel"-selskaber, der har koncession til elektricitetsproduktion, -transmission og -forsyning i henhold

til decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 med senere ændringer.

� Andre koncessionerede selskaber i henhold til decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Luxembourg

� Compagnie grand-ducale d�électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der forestår produktionen af eller

forsyningen med elektricitet i henhold til convention du 11 novembre 1927 concernant l�établissement

et l�exploitation des réseaux de distribution d�énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg,

godkendt ved lov af 4. januar 1928.

� De lokale myndigheder med ansvar for transporten af eller forsyningen med elektricitet.

� Société électrique de l�Our (SEO).

� Syndicat de communes SIDOR.
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Nederlandene

� Virksomheder til elforsyning på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge

Provinciewet.

Østrig

� Organer, der i henhold til Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998 med

senere ændringer eller i henhold til de ni delstaters lovgivning om elektritetsindustrien/

elektricitetsvæsenet forestår driften af et transport- eller forsyningsnet.

Portugal

� LOVGIVNINGSGRUNDLAG

� ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), oprettet i henhold til Decreto-Lei nº 182/95 af

27. juli 1995 som ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997.

� EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), der drives i henhold til Decreto-Legislativo

Regional nº 15/96/A af 1. august 1996.
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� EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), der drives i henhold til Decreto-Lei

nº 99/91 og Decreto-Lei nº 100/91, begge af 2. marts 1991.

� ELPRODUKTION

� Enheder, som producerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 183/95 af 27. juli 1995 som

ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997 som yderligere ændret ved Decreto-Lei nº

198/2000 af 24. august 2000.

� Uafhængige elproducenter i henhold til Decreto-Lei nº 189/88 af 27. maj 1988 som ændret ved

Decretos-Lei nº 168/99 af 18. maj 1999, nº 313/95 af 24. november 1995, nº 312/2001 af

10. december 2001 og nº 339-C/2001 af 29. december 2001.

� ELTRANSPORT

� Enheder, som transporterer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 185/95 af 27. juli 1995 som

ændret ved Decreto-Lei nº 56/97 af 14. marts 1997.

� ELFORSYNING

� Enheder, som distribuerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei nº 184/95 af 27. juli, som ændret

ved Decretos-Lei nº 56/97 af 14. marts , nr. 344-B/82 af 1. september, nr. 297/86 af 19. septem-

ber, nr. 341/90 af 30. oktober og nr. 17/92 af 5. februar.
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Finland

� Kommunale enheder og offentlige virksomheder, som har ansvar for produktion af elektricitet, og

enheder, som har ansvar for vedligeholdelse af transmissions� eller distributionsnet til elektricitet eller

transmissionsnet til elektricitet samt for elforsyningssystemer på grundlag af tilladelse i henhold til § 4

eller 16 i sähkömarkkinalain/ elmarknadslagen (386/1995).

Sverige

� Organer, der står for transporten af eller forsyningen med elektricitet i medfør af en koncession i

henhold til ellagen (1997:857).

Det Forenede Kongerige

�  En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6 i Electricity Act 1989.

� En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i Electricity (Northern Irland) Order

1992.

________________________
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BILAG III

ORDREGIVERE INDEN FOR PRODUKTION OG TRANSPORT AF

ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND

Belgien

� Aquinter

� kommuner og fælleskommunale virksomheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

� Société wallonne des Eaux

� Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danmark

� Vandforsyningsanlæg, som defineret i § 3, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v.

af 26. februar 1999.

Tyskland

� Organer, der i henhold til delstaternes Eigenbetriebsverordnungen eller �gesetze sørger for

vandproduktionen eller vandforsyningen (Kommunale Eigenbetriebe).

� Organer, der i henhold til Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit

der Länder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.
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� Organer, der i henhold til Gesetz über Wasser� und Bodenverbände af 12. februar 1991, senest ændret

den 15. maj 2002, sørger for vandproduktionen.

� 0ffentligt ejede virksomheder, der i henhold til Kommunalgesetze, herunder navnlig

Gemeindeverordnungen der Länder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.

� Virksomheder i henhold til Aktiengesetz af 6. september 1965, senest ændret den 19. juli 2002, eller

GmbH�Gesetz af 20. april 1892, senest ændret den 19. juli 2002, eller som har retlig status af

Kommanditgesellschaft, der i henhold til en særlig overenskomst med regionale eller lokale

myndigheder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen.

Grækenland

� "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε" ("Ε.Υ.∆.Α.Π" eller "Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.").

Virksomhedens retlige status er omfattet af bestemmelserne i kodificeret lov 2190/1920, i lov

2414/1996 og supplerende bestemmelser i lov 1068/80 og lov 2744/1999.

� "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε") er omfattet af

bestemmelserne i lov 2937/2001 (Statstidende 169 Α) og lov 2651/1998 (Statstidende 248 Α).
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� "∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("∆ΕΥΑΜΒ"), der drives

i henhold til lov 890/1979.

� "∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης � Αποχέτευσης", der producerer eller distribuerer vand i henhold til

lov 1069/80 af 23. august 1980.

� "Σύνδεσµοι Ύδρευσης", der i medfør af lov for lokale myndigheder drives i henhold til præsidentdekret

410/1995.

� "∆ήµοι και Κοινότητες", der i medfør af lov for lokale myndigheder drives i henhold til

præsidentdekret 410/1995.

Spanien

� Mancomunidad de Canales de Taibilla.

� Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corpora-

ciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

� Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporacio-

nes locales en el ámbito de la distribución de agua potable.
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Frankrig

� Lokale myndigheder eller lokale offentlige institutioner, der sørger for produktionen af eller

forsyningen med drikkevand.

Irland

� Organer, der sørger for produktionen af vand eller vandforsyningen i henhold til Local Government

[Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

Italien

� Selskaber m.v., der varetager forvaltningen af de forskellige faser af vandforsyningen i henhold til

testo unico delle leggi sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province som

stadfæstet ved regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 og decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali,

navnlig artikel 112 � 116.

� Ente autonomo acquedotto pugliese som oprettet ved R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

� Ente acquedotti siciliani som oprettet ved leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980,

n. 81.

� Ente sardo acquedotti e fognature som oprettet ved legge 5 luglio 1963, n. 9.
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Luxembourg

� De lokale myndigheders tjenester, der sørger for vandforsyningen.

� Kommunale sammenslutninger, der sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen, og som er

oprettet i medfør af lov af 23. februar 2001 concernant la création des syndicats de communes som

ændret og suppleret ved lov af 23. december 1958 og ved lov af 29. juli 1981 og i medfør af lov af

31. juli 1962 ayant pour objet le renforcement de l�alimentation en eau potable du Grand-Duché du

Luxembourg à partir du réservoir d�Esch�sur�Sûre

Nederlandene

� "Virksomheder, der producerer eller varetager forsyningen med vand ifølge Waterleidingwet".

Østrig

� Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, der sørger for

produktionen og transporten af samt forsyningen med drikkevand i henhold til de ni delstaters

Wasserversorgungsgesetze.
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Portugal

� TVÆRKOMMUNALE SYSTEMER � Virksomheder, som omfatter staten eller andre offentlige

enheder, der har aktiemajoriteten, og private virksomheder i henhold til Decreto�Lei nº 379/93 af

5. november 1993. Direkte administration fra statens side er tilladt.

� KOMMUNALE SYSTEMER � Kommuner, sammenslutninger af kommuner, kommunale tjenester,

virksomheder, hvori hele eller størstedelen af kapitalen er offentlig eller private virksomheder i

henhold til Decreto-Lei nº 379/93 af 5. november 1993 og lov nr. 58/98 af 18. august 1998.

Finland

� Vandforsyningsanlæg i henhold til § 3 i vesihuoltolaitokset/ lagen om vattentjänster (119/2001)

Sverige

� Lokale myndigheder og kommunale virksomheder, der sørger for drikkevandsproduktionen, �

transporten eller �forsyningen i henhold til lagen (1970:244) om allmänna vatten� och

avloppsanläggningar.
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Det Forenede Kongerige

� En virksomhed der er udpeget som water undertaker eller sewerage undertaker i henhold til Water

Industry Act 1991

� En water and sewerage authority oprettet i medfør af artikel 62 i Local Government etc (Scotland) Act

1994

� The Department for Regional Development (Northern Irland)

________________________
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BILAG IV

ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

Belgien

� Société nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danmark

� Danske Statsbaner

� Virksomheder ifølge lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de

statslige ejerandele i privatbanerne.

� Ørestadsselskabet I/S

Tyskland

� Deutsche Bahn AG.

� Andre virksomheder, der yder offentlige jernbanetjenester i henhold til § 2, stk. 1, i Allgemeines

Eisenbahngesetz af 27. december 1993, senest ændret den 21. juni 2002, ausführen.
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Grækenland

� "Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), i henhold til lov 2671/98.

� "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.", i henhold til lov 2366/95.

Spanien

� Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

� Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

� Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

� Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

� Eusko Trenbideak (Bilbao).

� Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

� Ferrocarriles de Mallorca.
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Frankrig

� Société nationale des chemins de fer français og andre offentlige jernbanenet som omhandlet i loi

d'orientation des transports intérieurs n° 82�1153 af 30. december 1982, afsnit II kapitel 1.

� Réseau ferré de France, offentlig virksomhed oprettet i henhold til loi n° 97�135 af 13, februar 1997.

Irland

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

Italien

� Ferrovie dello Stato S. p. a.

� Trenitalia S. p. a.

� Koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, der stadfæster

testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a

trazione meccanica e gli automobili.
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� Statskoncessionerede selskaber m.v., i henhold til særlovgivning som omhandlet i Afsnit XI, kapitel II,

første del i regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, der stadfæster testo unico delle disposizioni di legge

per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

� Koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 � Concorso

dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

� Lokale koncessionerede jernbaneselskaber i henhold til artikel 14 i legge 2 agosto 1952, n. 1221 �

Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di

concessione.

� Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422 � Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in

materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 �

som ændret ved decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 og artikel 45 i legge 1°agosto 2002,

n. 166.

Luxembourg

� Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Nederlandene

� Ordregivere inden for jernbanetransport

Østrig

� Österreichische Bundesbahnen,

� Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

� Organer, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957 med senere ændringer har tilladelse til

at yde transporttjenester.

Portugal

� CP � Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til Decreto � Lei nº109/77 af 23. marts 1977;

� REFER, E.P., i henhold til Decreto�Lei nº104/97 af 29. april;

� RAVE, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº323-H/2000 af 19. december 2000;
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� Fertagus, S.A, i henhold til Decreto�Lei nº189�B/99 af 2. juni 1999;

� Metro do Porto, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº394-A/98 af 15. december 1998 som ændret ved

Decreto-Lei nº261/2001 af 26. september 2001;

� Normetro, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº394-A/98 af 15. december 1998 som ændret ved Decreto-

Lei nº261/2001 af 26. september 2001;

� Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº15/95 af 8. februar 1995;

� Metro do Mondego,S.A, i henhold til Decreto-Lei nº10/2002 af 24. januar 2002;

� Metro Transportes do Sul, S.A, i henhold til Decreto-Lei nº337/99 af 24. august 1999;

� Kommuner og kommunale virksomheder, som leverer transportydelser i henhold til Lei nº159/99 af

14. september 1999;

� Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, som leverer jernbanetransportydelser i henhold til

Lei nº10/90 af 17. marts 1990;

� Private virksomheder, som leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nº 10/90 af

17. marts 1990, når de har særlige eller eksklusive rettigheder.
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Finland

� VR Osakeyhtiö / VR Aktiebolag

Sverige

� Offentlige organer, der yder jernbanetjenester i overensstemmelse med förordningen (1996:734) om

statens spåranläggningar og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

� Regionale, regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i medfør af lagen

(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

� Private virksomheder, der yder jernbanetjenester i henhold til en tilladelse bevilget i medfør af

förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, når en sådan tilladelse er i overensstemmelse

med artikel 2, stk. 3, i dette direktiv.

Det Forenede Kongerige

� Railtrack plc

� Eurotunnel plc

� Northern Irland Transport Holding company

� Northern Irland Railways Company Limited

________________________
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BILAG V

ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE,

SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS

Belgien

� Société des Transports intercommunaux de Bruxelles / Maatschappij voor intercommunaal Vervoer

van Brussel

� Société régionale wallonne du Transport og dettes driftsselskaber (TEC Liège�Verviers, TEC Namur�

Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

� Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

� privatretlige virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder
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Danmark

� Danske Statsbaner

� Virksomheder, der varetager busbefordring (almindelige rutekørsel) på grundlag af tilladelse ifølge

lovbekendtgørelse nr. 738 af 22. december 1999 om buskørsel.

� Ørestadsselskabet I/S

Tyskland

� Virksomheder, der yder godkendelsespligtige offentlige transporttjenester inden for persontransport

over korte afstande som omhandlet i Personenbeförderungsgesetz af 21. marts 1961, senest ændret

den 21. august 2002.

Grækenland

� "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών � Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), der er oprettet

og som drives i henhold til lovdekret 768/1970 (Α 273), lov 588/1977 (Α 148) og lov 2669/1998

(Α 283).

� "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών � Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i

henhold til lov 352/1976 (Α 147) og lov 2669/1998 (Α 283).



12634/3/02 REV 3 ACA/gb 3
BILAG V DG C II    DA

� "Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i

henhold til lov 2175/1993 (Α 211) og lov 2669/1998 (Α 283).

� "Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), der er oprettet og som drives i henhold til

lov 2175/1993 (Α 211) og lov 2669/1998 (Α 283).

� "Αττικό Μετρό Α.Ε.", der er oprettet og som drives i henhold til lov 1955/1991.

� "Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), der er oprettet og som drives i

henhold til dekret 3721/1957, lovdekret 716/1970 og lov 866/79 og 2898/2001 (Α 71).

� "Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), som drives i henhold til lov 2963/2001 (Α 268).

� "∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", benævnt henholdsvis "ΡΟ∆Α" og "∆ΕΑΣ ΚΩ",

og som drives i henhold til lov 2963/2001 (Α 268).

Spanien

� Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,

por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen

local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

� Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera

de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Frankrig

� Ordregivere, der yder offentlige transporttjenester i medfør af artikel 7�II i loi d'orientation des

transports intérieurs nr. 82�1153 af 30. december 1982.

� Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français og andre

organer, der udfører transporttjenester på grundlag af en bevilling fra Syndicat des transports d�Ile�de�

France i medfør af ordonnance n° 59�151 af 7. januar 1959 med senere ændringer og tilhørende

gennemførelsesbestemmelser vedrørende tilrettelæggelsen af personbefordringen i regionen Ile�de�

France

� Réseau ferré de France, et offentligt organ oprettet i henhold til lov nr. 97�135 af 13. februar 1997.

Irland

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

� Luas [Dublin Light Rail]

� Bus Éireann [Irish Bus]

� Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

� Organer, der yder offentlige transporttjenester i medfør af den ændrede Road Transport Act 1932.
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Italien

� Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester med jernbane, automatiske anlæg, sporvogn,

trolleybus eller omnibus, og som forvalter de benyttede infrastrukturer på nationalt, regionalt eller

lokalt niveau.

Det drejer sig bl.a. om:

� Koncessionerede selskaber, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til legge 28

settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli

e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - artikel. 1, som ændret ved

artikel 45 i decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

� Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 1, stk. 4 eller stk. 15

i regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

� Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in

materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997,

n. 59 - som ændret ved decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall�art. 45 della legge

1°agosto 2002, n. 166.
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� Selskaber m.v., der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 113 i Testo Unico

delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali som stadfæstet ved legge 18 agosto 2000 n. 267 -

som ændret ved artikel 35 i legge 28 dicembre 2001, n. 448.

� Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 242 eller artikel 256 i regio decreto

9 maggio 1912, n. 1447, der stadfæster testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie

concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

� Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso

dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

� Koncessionerede selskaber m.v. i henhold til artikel 14 i legge 2 agosto 1952, n. 1221 -

Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in

regime di concessione.

Luxembourg

� Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

� Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

� Transports intercommunaux du canton d�Esch�sur�Alzette (TICE).

� Busselskaber, der drives i henhold til règlement grand�ducal af 3. februar 1978 concernant les

conditions d�octroi des autorisations d�établissement et d�exploitation des services de transports

routiers réguliers de personnes rémunérées.
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Nederlandene

� Virksomheder, der udfører offentlig transport ifølge kapitel II (Openbaar vervoer) i Wet

Personenvervoer.

Østrig

� Organer, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, med senere ændringer eller

Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 med senere ændringer har tilladelse til at yde

transporttjenester.

Portugal

� Metropolitano de Lisboa, E.P., i henhold til Decreto - Lei 439/78 af 30. december 1978;

� Kommuner, kommunale tjenester og kommunale virksomheder i henhold til Lei nº 58/98 af

18. august 1998, som leverer transportydelser i henhold til Lei 159/99 af 14. september 1999;

� Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, som yder jernbanetransportydelser i henhold til

Lei 10/90 af 17. marts 1990;
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� Private virksomheder, som yder jernbanetransportydelser i henhold til Lei 10/90 af 17. marts 1990, når

de har særlige eller eksklusive rettigheder;

� Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til artikel 98 i Regulamento de

Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272 af 31. december 1948);

� Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til Lei nº 688/73 af 21.

december 1973;

� Enheder, som leverer transportydelser til offentligheden i henhold til Decreto - Lei nº38144 af

31. december 1950.

Finland

� Enheder, som på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder leverer tjenesteydelser inden for

rutekørsel i henhold til luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain/ lagen om

tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), samt kommunale trafikselskaber og offentlige

virksomheder, som leverer offentligheden transportydelser ved hjælp af bus, sporvogn eller metro,

eller som har ansvar for driften af net til levering af sådanne transportydelser.
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Sverige

� Organer, der driver indenbys tog� eller sporvognstrafik i medfør af lagen (1997:734) om ansvar för

viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

� Offentlige eller private virksomheder, der driver trolleybus� eller bustrafik i medfør af lagen

(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik og yrkestrafiklagen (1998:490).

Det Forenede Kongerige

� London Regional Transport

� London Underground Limited

� Transport for London

� Et datterselskab under Transport for London som omhandlet i section 424(1) i Greater London

Authority Act 1999

� Strathclyde Passenger Transport Executive

� Greater Manchester Passenger Transport Executive

� Tyne and Wear Passenger Transport Executive



12634/3/02 REV 3 ACA/gb 10
BILAG V DG C II    DA

� Brighton Borough Council

� South Yorkshire Passenger Transport Executive

� South Yorkshire Supertram Limited

� Blackpool Transport Services Limited

� Conwy County Borough Council

� En person, der driver en lokal transportvirksomhed i London som omhandlet i section 179(1) i Greater

London Authority Act 1999 (en busforbindelse) i medfør af en overenskomst indgået af Transport for

London i henhold til section 156(2) i denne lov eller i medfør af en overenskomst med et

transportdatterselskab som omhandlet i section 169 i denne lov

� Northern Irland Transport Holding Company

� En person, der er meddelt bevilling til at yde en transporttjeneste ad landevej i henhold til section 4(1)

i Transport Act (Northern Irland) 1967 og hvorefter den pågældende har tilladelse til at stå for driften

af en fast trafikforbindelse som omhandlet i bevillingen.

________________________
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BILAG VI

ORDREGIVERE INDEN FOR POSTSEKTOREN

BELGIEN
De Post/La Poste
DANMARK
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
TYSKLAND
�
GRÆKENLAND
"Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ", der er oprettet ved lovdekret 496/70, og som drives i henhold til lov
2668/98 ("ELTA").
SPANIEN
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANKRIG
La Poste
IRLAND
An Post plc
ITALIEN
Poste Italiane s.p.a.
LUXEMBOURG
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
NEDERLANDENE
�
ØSTRIG
Österreichische Post AG
PORTUGAL
CTT � Correios de Portugal
FINLAND
�
SVERIGE
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI�I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB

Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB

DET FORENEDE KONGERIGE

�
________________________
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BILAG VII

ORDREGIVERE INDEN FOR EFTERFORSKNING OG UDVINDING

AF OLIE ELLER GAS

Belgien

�

Danmark

� Organer som omhandlet i

� Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.

� Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

Tyskland

� Virksomheder i henhold til Bundesberggesetz vom 13. August 1980

Grækenland

� "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε", der drives i henhold til lov 2593/98 om omlægning af "∆.Ε.Π. Α.Ε." og af

dennes datterselskaber samt om dennes vedtægter og øvrige bestemmelser.
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Spanien

� BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

� Cambria Europe, Inc.

� CNWL oil (España), S.A.

� Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

� Conoco limited.

� Eastern España, S.A.

� Enagas, S.A.

� España Canadá resources Inc.

� Fugro � Geoteam, S.A.

� Galioil, S.A.

� Hope petróleos, S.A.

� Locs oil compay of Spain, S.A.

� Medusa oil Ltd.

� Muphy Spain oil company

� Onempm España, S.A.

� Petroleum oil & gas España, S.A.

� Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

� Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

� Taurus petroleum, AN.

� Teredo oil limited

� Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

� Wintersahll, AG

� YCI España, L.C.

� Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y

su normativa de desarrollo.
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Frankrig

� Organer, der forestår efterforskningen og udvindingen af olie eller gas i henhold til loven om minedrift

og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder navnlig décret n° 95�427 af 19. april 1995.

Irland

� Organer med authorisation, license, permit eller concession til at foretage eftforskning eller udvinding

af olie og gas i medfør af følgende lovbestemmelser:

� Continental Shelf Act 1968

� Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

� Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

� Petroleum (Production) Act (NI) 1964. 
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Italien

� Selskaber m.v., der har autorisation, tilladelse, licens eller koncession til olie� eller gasprospektion og

udvinding eller til underjordisk oplagring af naturgas i henhold til:

� legge 10 febbraio 1953, n. 136;

� legge 11 gennaio 1957, n. 6, som ændret ved legge 21 luglio 1967, n. 613;

� legge 9 gennaio 1991, n. 9;

� decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

� legge 26 aprile 1974, n. 170, som ændret ved decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Luxembourg

�

Nederlandene

� Virksomheder ifølge Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)
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Østrig

� Organer, der i henhold til Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 med senere ændringer har

tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas.

Portugal

� Enheder i henhold til

� Decreto-Lei nº 109/94 af 26. april 1994 og Portaria nº 790/94 af 5. september 1994;

� Decreto-Lei nº 82/94 af 24. august 1994 og Despacho nº A-87/94 af 17. januar 1994.

Finland

�

Sverige

� Selskaber, der har fået tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas i

henhold til minerallagen (1991:45), eller som har fået tilladelse hertil i henhold til lagen (1966:314)

om kontinentalsockeln.

Det Forenede Kongerige

� En person, der driver virksomhed i medfør af en bevilling, der er meddelt i henhold til eller som har

samme retsvirkning, som en bevilling meddelt i henhold til Petroleum Act 1998

� En person, der er meddelt bevilling i henhold til Petroleum (Production) Act (Northern Irland) 1964

________________________
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BILAG VIII

ORDREGIVERE INDEN FOR EFTERFORSKNING OG UDVINDING

AF KUL OG ANDRE FASTE BRÆNDSTOFFER

Belgien

�

Danmark

� Virksomheder, der efterforsker efter og udvinder kul eller anden fast brændsel ifølge

lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997.

Tyskland

� Virksomheder, der foretager efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel i medfør af

Bundesberggesetz af 13. august 1980

Grækenland

� "∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού", der efterforsker efter og udvinder kul eller andet fast brændsel i

henhold til lov om råstoffer af 1973, som ændret ved lov af 27. april 1976.
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Spanien

� Alto Bierzo, S.A.

� Antracitas de Arlanza, S.A.

� Antracitas de Gillon, S.A.

� Antracitas de La Granja, S.A.

� Antracitas de Tineo, S.A.

� Campomanes Hermanos, S.A.

� Carbones de Arlanza, S.A.

� Carbones de Linares, S.A.

� Carbones de Pedraforca, S.A.

� Carbones del Puerto, S.A.

� Carbones el Túnel, S.L.

� Carbones San Isidro y María, S.A.

� Carbonifera del Narcea, S.A.

� Compañia Minera Jove, S.A.

� Compañía General Minera de Teruel, S.A.

� Coto minero del Narcea, S.A.

� Coto minero del Sil, S.A.

� Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

� Endesa, S.A.

� Gonzalez y Diez, S.A.

� Hijos de Baldomero García, S.A.

� Hullas del Coto Cortés, S.A.

� Hullera Vasco-leonesa, S.A.

� Hulleras del Norte, S.A.

� Industrial y Comercial Minera, S.A.

� La Carbonífera del Ebro, S.A.
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� Lignitos de Meirama, S.A.

� Malaba, S.A.

� Mina Adelina, S.A.

� Mina Escobal, S.A.

� Mina La Camocha, S.A.

� Mina La Sierra, S.A.

� Mina Los Compadres, S.A.

� Minas de Navaleo, S.A.

� Minas del Principado, S.A.

� Minas de Valdeloso, S.A.

� Minas Escucha, S.A.

� Mina Mora primera bis, S.A.

� Minas y explotaciones industriales, S.A.

� Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

� Minera del Bajo Segre, S.A.

� Minera Martín Aznar, S.A.

� Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

� Muñoz Sole hermanos, S.A.

� Promotora de Minas de carbón, S.A.

� Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

� Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

� Unión Minera del Norte, S.A.

� Union Minera Ebro Segre, S.A.

� Viloria Hermanos, S.A.

� Virgilio Riesco, S.A.

� Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de

desarrollo.
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Frankrig

� Organer, der forestår efterforskningen og udvindingen af kul eller anden fast brændsel i medfør af

code minier og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder især décret n° 95�427 af

19. april 1995.

Irland

� Bord na Mona plc., der er oprettet og som fungerer i henhold til the Turf Development Act 1946 to

1998.

Italien

� Carbosulcis s.p.a.

Luxembourg

�

Nederlandene

�

Østrig

� Organer, der i henhold til Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, med senere ændringer har

tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel.
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Portugal

� Empresa Nacional de Urânio.

Finland

� Enheder, som har fået bevilget særlige rettigheder til at efterforske efter og udvinde fast brændsel i

henhold til oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain /lagen om rätt att överlåta

statlig fastighetsförmögenhet 973/2002.

Sverige

� Organer, der har fået tildelt koncession til efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast

brændsel på grundlag af en koncession i medfør af minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter, eller som har fået tilladelse hertil i medfør af lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln.

Det Forenede Kongerige

� Enhver opertør, der har fået tildelt bevilling (som omhandlet i Coal Industry Act 1994

� The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Irland)

� En person, der driver virksomhed i medfør af en bevilling til at foretage efterforskning, en kontrakt, en

bevilling eller tilladelse til at forestå minedrift som omhandlet i section 57(1) i Mineral Development

Act (Northern Irland) 1969

________________________
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BILAG IX

ORDREGIVERE INDEN FOR SEKTORERNE SØHAVNE,

INDLANDSHAVNE ELLER ANDRE TERMINALER

Belgien

� Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

� Havenbedrijf van Gent

� Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

� Port autonome de Charleroi

� Port autonome de Namur

� Port autonome de Liège

� Port autonome du Centre et de l�Ouest

� Société régionale du Port de Bruxelles / Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

� Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danmark

� Havne som defineret i § 1 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne.
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Tyskland

� Søhavne, der helt eller delvis hører under de regionale eller lokale myndigheder (Länder, Kreise,

Gemeinden).

� Flod� og kanalhavne, der henhører under Hafenordnung i medfør af delstaternes Wassergesetze.

Grækenland

� "Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), i henhold til lov 2688/99

� "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), i henhold til lov 2688/99

� "Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε."), i henhold til lov

2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε.") i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01
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� "Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Πατρών Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε."), i henhold til lov 2932/01

� Øvrige havne, der er omfattet af præsidentdekret 649/1977 (om tilsyn, organisation, drift og

administrativ kontrol med havne).
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Spanien

� Ente público Puertos del Estado

� Autoridad Portuaria de Alicante

� Autoridad Portuaria de Almería � Motril

� Autoridad Portuaria de Avilés

� Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

� Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

� Autoridad Portuaria de Baleares

� Autoridad Portuaria de Barcelona

� Autoridad Portuaria de Bilbao

� Autoridad Portuaria de Cartagena

� Autoridad Portuaria de Castellón

� Autoridad Portuaria de Ceuta

� Autoridad Portuaria de Ferrol � San Cibrao

� Autoridad Portuaria de Gijón

� Autoridad Portuaria de Huelva

� Autoridad Portuaria de Las Palmas

� Autoridad Portuaria de Málaga

� Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

� Autoridad Portuaria de Melilla

� Autoridad Portuaria de Pasajes

� Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

� Autoridad Portuaria de Santander

� Autoridad Portuaria de Sevilla

� Autoridad Portuaria de Tarragona

� Autoridad Portuaria de Valencia

� Autoridad Portuaria de Vigo

� Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

� Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Cana-

rias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
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Frankrig

� Port autonome de Paris oprettet i medfør af loi n° 68�917 af 24. oktober 1968 relative au port

autonome de Paris

� Port autonome de Strasbourg oprettet i henhold til convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de

Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux

d'extension de ce port, godkendt ved lov af 26. april 1924.

� Autonome havne, der drives i henhold til artikel L. 111�1 ff. i code des ports maritimes

� Ikke�autonome havne, der drives i henhold til artikel R. 121�1 ff. i code des ports maritimes

� Havne, der forvaltes af regionernes eller departementernes myndigheder, eller som drives i medfør af

en koncession meddelt af regionernes eller departementernes myndigheder i medfør afartikel 6 i loi n°

83�663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83�8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des

compétences entre les communes, les départements et l'État

� Voies navigables de France, offentlig institution, der er underlagt bestemmelserne i artikel 124 i loi n°

90�1168 af 29. december 1990 med senere ændringer.
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Irland

� Havne, der drives i henhold til Harbours Acts 1946 to 2000

� Havnen i Rosslare, der drives i henhold til Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Italien

� Statshavne eller havne, der forvaltes af Capitanerie di Porto i henhold til Codice della navigazione,

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

� Autonome havneselskaber m.v. oprettet ved særlovgivning i henhold til artikel 19 i Codice della

navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Luxembourg

� Port de Mertert, oprettet og drevet i henhold til loi du 22 juillet 1963 med seneere ændringer relative à

l�aménagement et à l�exploitation d�un port fluvial sur la Moselle.
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Nederlandene

� Ordregivere inden for området søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre terminalfaciliteter.

Østrig

� Flod- og kanalhavne, der helt eller delvis ejes af delstaterne (die Länder) og/eller kommunerne (die

Gemeinden).

Portugal

� APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 335/98 af

3. november 1998;

� APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 336/98 af

3. november 1998;

� APS - Administração do Porto de Sines, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 337/98 af

3. november 1998;

� APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 338/98 af

3. november 1998;
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� APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, i henhold til Decreto - Lei nº 339/98 af

3. november 1998;

� IPN - Instituto Portuário do Norte, i henhold til Decreto - Lei nº 242/99 af 28. juni 1999;

� ICP - Instituto Portuário do Centro, i henhold til Decreto - Lei nº 243/99 af 28. juni 1999;

� IPS - Instituto Portuário do Sul, i henhold til Decreto - Lei nº 244/99 af 28. juni 1999;

� IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, i henhold til Decreto - Lei nº 138-A/97 af 3. juni 1997.

Finland

� Havne, der drives i henhold til käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista

annetun lain/ lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), samt havne, som

er anlagt på grundlag af en tilladelse i henhold til § 3 i perustettu yksityisistä yleisistä satamista

annetun lain/ lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

� Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal
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Sverige

� Havne- og terminalanlæg i henhold til lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av

allmän farled och allmän hamn og förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Det Forenede Kongerige

� En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille sø� eller flodhavne �

 eller andre terminalanlæg til rådighed for rederier.

� En havnemyndighed som omhandlet i section 57 i Harbours Act 1964

� British Waterways Board

� En havnemyndighed som defineret i section 38(1) i Harbours Act (Northern Irland) 1970

________________________
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BILAG X

ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER

Belgien

� Belgocontrol

� Brussels International Airport Company

� Luchthaven van Deurne

� Luchthaven van Oostende

� SA Brussels South Charleroi Airport

� SA Société de Développement et de Promotion de l�Aéroport de Bierset

Danmark

� Lufthavne, der drives på grundlag af tilladelse ifølge § 55, stk. 1 i lov om luftfart, jf.

lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001.

Tyskland

� Lufthavne som omhandlet i § 38 Absatz 2 Nr. 1 i Luftverkehrs�Zulassungs�Ordnung af 19. juni 1964,

senest ændret den 21. august 2002.
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Grækenland

� "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), der drives i henhold til lovdekret 714/70, som ændret ved

lov 1340/83, og hvis organisation er fastlagt ved præsidentdekret 56/89 med senere ændringer.

� Selskabet "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών", der er etableret i Spata og som drives i henhold til lov

2338/95 ("Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα,

"ίδρυση της εταιρείας "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε." έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες

διατάξεις").

� "Φορείς ∆ιαχείρισης" i henhold til præsidentdekret 158/02 ("Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός,

οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση πολιτικών αερολιµένων από φυσικά πρόσωπα,

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης") (Statstidende Α 137).

Spanien

� Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
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Frankrig

� Lufthavne, der drives af offentlige institutioner i medfør af artikel L. 251-1, L.260-1 et L. 270-1 i code

de l�aviation civile

� Lufthavne, der drives i henhold til en statslig koncession i medfør af artikel R.223-2 du code de

l�aviation civile

� Lufthavne, der drives i medfør af en arrêté préfectoral om tilladelse til midlertidig brug

� Lufthavne, der er oprettet på initiativ af en offentlig myndighed, og som er omfattet af en konvention

som omhandlet i artikel L. 221-1 i code de l�aviation civile

Irland

� Lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon, der forvaltes af Aer Rianta - Irish Airports.

� Lufthavne, der drives på grundlag af en public use licence meddelt i medfør af Irish Aviation Authority

Act 1993 som ændret ved Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, og hvorfra der

foregår ryteflyvning med henblik på offentlig befordring af passagerer, post eller fragt.
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Italien

� AAAVTAG.

� Forvaltningsselskaber oprettet ved særlovgivning

� Koncessionerede lufthavnsselskaber i henhold til artikel 694 i c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

� R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luxembourg

� Aéroport du Findel.

Nederlandene

� Lufthavne, der drives ifølge artikel 18 og følgende i Luchtvaartwet.
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