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3. Tiedottamisessa ja tietojenvaihdossa sekä tietojen tallentamisessa on varmistettava, että

tietojen koskemattomuus sekä tarjousten ja osallistumishakemusten luottamuksellisuus säilyvät ja

että hankintayksiköt käsittelevät tarjouksien ja osallistumishakemusten sisältöä vasta niiden

toimittamiselle asetetun määräajan päätyttyä.

4. Sähköisessä muodossa tapahtuvaan tietojen toimittamiseen käytettävien välineiden ja niiden

teknisten ominaisuuksien on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteentoimivia yleisesti

käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian tuotteiden kanssa.

5. Tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen vastaanottamiseen käytettäviin laitteisiin

sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen toimittamiseen tarvittavia eritelmiä, myös

salausta, koskevien tietojen on oltava asianomaisten osapuolten käytettävissä. Lisäksi

tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen vastaanottamiseen käytettävien laitteiden on

oltava liitteen XXIII vaatimusten mukaisia;

b) jäsenvaltiot voivat perustaa tai ylläpitää vapaaehtoisuuteen perustuvia

akkreditointijärjestelmiä, joiden tarkoituksena on parantaa kyseisiin laitteisiin liittyvien

varmennepalvelujen tasoa;

c) tarjoajien tai ehdokkaiden on sitouduttava toimittamaan sellaiset 52 artiklan 2 ja 3 kohdan

sekä 53 ja 54 artiklan mukaisesti vaaditut asiakirjat, todistukset, vakuutukset ja ilmoitukset,

joita ei ole saatavilla sähköisessä muodossa, ennen tarjousten ja osallistumishakemusten

toimittamiselle asetetun määräajan päättymistä.
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6. Osallistumishakemusten toimittamiseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) hankintamenettelyjä koskevat osallistumishakemukset voidaan tehdä kirjallisesti tai

puhelimitse;

b) kun osallistumishakemus tehdään puhelimitse, asiasta on lähetettävä kirjallinen vahvistus

ennen hakemusten vastaanottamisen määräajan päättymistä;

c) hankintayksiköt voivat vaatia, että telekopiona lähetetyt osallistumishakemukset on

vahvistettava postitse tai sähköisin keinoin, jos tämä on tarpeen todistelua varten.

Hankintayksiköiden on tässä tapauksessa ilmoitettava tarjouskilpailua koskevassa

ilmoituksessa tai 47 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa pyynnössä kyseisestä vaatimuksesta ja

määräajasta, jonka kuluessa vahvistus on toimitettava joko postitse tai sähköisin keinoin.

49 artikla

Tiedottaminen kelpuuttamista hakeneille, ehdokkaille ja tarjoajille

1. Hankintayksiköiden on ilmoitettava hankintamenettelyyn osallistuville taloudellisille

toimijoille mahdollisimman pian päätökset, jotka koskevat puitejärjestelyn tai hankintasopimuksen

tekemistä tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä, mukaan lukien seikat, joiden

perusteella ne ovat päättäneet olla tekemättä puitejärjestelyä tai tarjouskilpailun kohteena ollutta

hankintasopimusta tai päättäneet aloittaa menettelyn uudelleen taikka päättäneet olla toteuttamatta

dynaamista hankintajärjestelmää; hankintayksiköiden on pyydettäessä annettava nämä tiedot

kirjallisesti.
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2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava mahdollisimman pian jokaiselle hylätylle ehdokkaalle tai

tarjoajalle, joka sitä pyytää, seikat, joiden perusteella asianomaisen ehdokkuus tai tarjous on hylätty,

sekä jokaiselle hyväksyttävän tarjouksen tehneelle tarjoajalle hyväksytyn tarjouksen ominaisuudet

ja edut sekä tarjouskilpailun voittajan nimi tai puitejärjestelyn osapuolet. Tätä koskeva määräaika ei

missään tapauksessa saa ylittää 15 päivää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta.

Hankintayksiköt voivat kuitenkin päättää, että tiettyjä ensimmäisessä alakohdassa mainittuja

hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemistä taikka dynaamiseen hankintajärjestelmään

hyväksymistä koskevia tietoja ei anneta, jos niiden paljastaminen olisi lain soveltamisen esteenä tai

muulla tavoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi julkisten tai yksityisten taloudellisten

toimijoiden oikeutetut kaupalliset edut, mukaan luettuna sopimuspuoleksi valitun taloudellisen

toimijan edut, tai voisi haitata taloudellisten toimijoiden välistä tervettä kilpailua.

3. Kelpuuttamisjärjestelmän laatineiden ja sitä soveltavien hankintayksiköiden on kohtuullisen

ajan kuluessa annettava hakijoille tiedoksi päätöksensä näiden kelpuuttamisesta.

Jos kelpuuttamispäätöksen tekeminen kestää yli kuusi kuukautta kelpuuttamishakemuksen

jättämisestä, hankintayksikön on ilmoitettava hakijalle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen

jättämisestä perusteet pidemmälle päätöksentekoajalle sekä päivä, johon mennessä hakemus joko

hyväksytään tai hylätään.

4. Kelpuuttamisessa hylätyille hakijoille on ilmoitettava hylkäämispäätös ja hylkäämisen

perusteet mahdollisimman pian ja ehdottomasti viimeistään 15 päivän kuluessa päätöksen teosta. .

Näiden on perustuttava 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin kelpuuttamisperusteisiin.
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5. Kelpuuttamisjärjestelmän perustaneet ja sitä soveltavat hankintayksiköt voivat peruuttaa

taloudellisen toimijan kelpuuttamisen ainoastaan 53 artiklan 2 kohdassa mainittuihin perusteisiin

perustuvista syistä. Aikomuksesta peruuttaa kelpoisuus sekä aiotun toimenpiteen perusteesta tai

perusteista on ilmoitettava taloudelliselle toimijalle kirjallisesti etukäteen vähintään 15 päivää ennen

kuin kelpuuttaminen on määrä peruuttaa.

50 artikla

Tehtyjä hankintasopimuksia koskevat säilytettävät tiedot

1. Hankintayksiköiden on säilytettävä kustakin hankintasopimuksesta asianmukaiset tiedot,

joiden avulla ne voivat myöhemmin perustella päätöksensä, jotka koskevat:

a) taloudellisten toimijoiden kelpuuttamista ja valintaa sekä hankintasopimusten tekemistä,

b) edellä 40 artiklan 3 kohdan nojalla ilman edeltävää tarjouskilpailua toteutettuja menettelyjä,

c) tämän osaston III�VI luvun säännösten noudattamatta jättämistä I osaston II luvussa ja tämän

osaston II luvussa säädettyjen poikkeusten nojalla.

Hankintayksiköiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sähköisessä muodossa toteutettujen

sopimuksentekomenettelyjen etenemisen dokumentoimiseksi.
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2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, jotta

hankintayksikkö voi tänä aikana antaa tarvittavat tiedot komissiolle tämän pyynnöstä.

VII LUKU

MENETTELYN KULKU

51 artikla

Yleiset säännökset

1. Valittaessa osallistujia sopimusten tekomenettelyihin:

a) hankintayksiköiden, jotka ovat ilmoittaneet 54 artiklan 1, 2 tai 4 kohdan mukaisesti tarjoajien

tai ehdokkaiden pois sulkemista koskevat säännöt ja perusteet, on suljettava pois ne

taloudelliset toimijat, joiden kohdalla nämä säännöt ja perusteet täyttyvät;

b) hankintayksiköiden on valittava tarjoajat ja ehdokkaat 54 artiklan nojalla vahvistettujen

puolueettomien sääntöjen ja perusteiden mukaisesti;

c) rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä, joita on edeltänyt tarjouskilpailu,

hankintayksiköiden on 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarvittaessa vähennettävä valittujen

ehdokkaiden määrää edellä a ja b alakohdan mukaisesti.
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2. Kun tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmän olemassaolosta

tarkoituksena valita osallistujia sellaisten hankintasopimusten tekomenettelyihin, jotka ovat

tarjouskilpailun kohteena, hankintayksiköiden on

a) kelpuutettava taloudelliset toimijat 53 artiklan säännösten mukaisesti;

b) sovellettava näihin kelpuutettuihin taloudellisiin toimijoihin niitä 1 kohdan säännöksiä, jotka

kuuluvat rajoitettuun menettelyyn tai neuvottelumenettelyyn.

3. Hankintayksiköiden on tarkistettava, että näin valittujen tarjoajien esittämät tarjoukset ovat

tarjouksiin sovellettavien sääntöjen ja vaatimusten mukaisia, ja tehtävä hankintasopimus 55 ja

57 artiklassa säädettyjen perusteiden mukaisesti.
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1 JAKSO

KELPUUTTAMINEN JA LAATUUN PERUSTUVA VALINTA

52 artikla

Hallinnollisia, teknisiä ja rahoitusta koskevien ehtojen

sekä todistusten, testauksen ja selvitysten vastavuoroinen tunnustaminen

1. Valitessaan rajoitettuun menettelyyn tai neuvottelumenettelyyn osallistujat,

kelpuuttamispäätöstä tehdessään tai saattaessaan kelpuuttamista koskevat arviointiperusteet ja

säännöt ajan tasalle hankintayksiköt eivät saa:

a) asettaa hallinnollisia, teknisiä tai rahoitusta koskevia ehtoja joillekin taloudellisille toimijoille,

jollei niitä aseteta muille;

b) vaatia testejä tai selvityksiä, jotka olisivat päällekkäisiä jo olemassa olevan objektiivisen

näytön kanssa.

2. Jos hankintayksiköt vaativat esitettäviksi riippumattomien laitosten antamia todistuksia siitä,

että taloudellinen toimija täyttää tiettyjen laadunvarmistusstandardien vaatimukset, niiden on

viitattava alan eurooppalaisiin standardisarjoihin perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka

eurooppalaisten varmentamista koskevien standardisarjojen mukaiset laitokset ovat vahvistaneet.
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Hankintayksiköiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden laitosten antamat vastaavat

todistukset. Niiden on myös hyväksyttävä muut taloudellisten toimijoiden toimittamat todistukset

vastaavien laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamisesta.

3. Rakennusurakoiden ja palveluhankintojen osalta hankintayksiköt voivat ainoastaan

aiheellisissa tapauksissa vaatia taloudellisen toimijan teknisen suorituskyvyn tarkistamiseksi tiedot

ympäristöasioiden hallintaa koskevista toimenpiteistä, jotka tämä pystyy toteuttamaan

hankintasopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Jos hankintayksiköt vaativat tällaisissa tapauksissa

esitettäviksi riippumattomien laitosten antamia todistuksia siitä, että taloudellinen toimija täyttää

tiettyjen ympäristöasioiden hallintaa koskevien standardien vaatimukset, niiden on viitattava

yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) tai alan eurooppalaisiin tai

kansainvälisiin standardeihin perustuviin ympäristöasioiden hallintaa koskeviin standardeihin, jotka

yhteisön oikeutta tai varmentamista koskevia eurooppalaisia tai kansainvälisiä standardeja

noudattavat laitokset ovat vahvistaneet.

Hankintayksiköiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden laitosten antamat vastaavat

todistukset. Niiden on myös hyväksyttävä muu taloudellisten toimijoiden toimittama näyttö

vastaavien ympäristöasioiden hallintaa koskevien toimenpiteiden suorittamisesta.

53 artikla

Kelpuuttamisjärjestelmät

1. Hankintayksiköt voivat halutessaan perustaa taloudellisten toimijoiden

kelpuuttamisjärjestelmän sekä soveltaa sitä.
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Hankintayksiköiden, jotka perustavat kelpuuttamisjärjestelmän tai soveltavat sitä, on huolehdittava

siitä, että taloudelliset toimijat voivat milloin tahansa hakea kelpuutusta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa järjestelmässä voi olla eri kelpoisuusasteita.

Sitä on sovellettava hankintayksikön vahvistamia puolueettomia perusteita ja sääntöjä noudattaen.

Jos näihin arviointiperusteisiin ja sääntöihin sisältyy teknisiä eritelmiä, sovelletaan 34 artiklan

säännöksiä. Arviointiperusteet ja säännöt voidaan tarpeen mukaan saattaa ajan tasalle.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin kelpuuttamista koskeviin arviointiperusteisiin ja sääntöihin

voivat sisältyä direktiivin 2003/.../EY 45 artiklassa luetellut poissulkemisperusteet mainitussa

direktiivissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Kun hankintayksikkö on 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen hankintaviranomainen, näihin

perusteisiin ja sääntöihin sisältyvät direktiivin 2003/.../EY 45 artiklan 1 kohdassa luetellut

poissulkemisperusteet.

4. Jos 2 kohdassa tarkoitettuihin kelpuuttamista koskeviin arviointiperusteisiin ja sääntöihin

sisältyy taloudellisen toimijan taloudellisia ja rahoitukseen liittyviä voimavaroja koskevia

vaatimuksia, tämä voi tarvittaessa käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta sen

ja näiden yksiköiden välisistä oikeudellisista yhteyksistä. Sen on tässä tapauksessa osoitettava

hankintayksikölle, että sillä on kelpuuttamisjärjestelmän koko voimassaolon ajan käytettävissään

nämä voimavarat; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi esittämällä näiden yksiköiden tätä varten

tekemä sitoumus.
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Edellä 11 artiklassa tarkoitettu taloudellisten toimijoiden ryhmittymä voi samoin edellytyksin

käyttää hyväksi ryhmittymään kuuluvien toimijoiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.

5. Jos 2 kohdassa tarkoitettuihin kelpuuttamista koskeviin arviointiperusteisiin ja sääntöihin

sisältyy taloudellisen toimijan teknisiä ja/tai ammatillisia voimavaroja koskevia vaatimuksia, tämä

voi tarvittaessa käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta sen ja näiden

yksiköiden välisistä oikeudellisista yhteyksistä. Sen on tässä tapauksessa osoitettava

hankintayksikölle, että sillä on kelpuuttamisjärjestelmän koko voimassaolon ajan käytettävissään

nämä keinot; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi esittämällä näiden yksiköiden tekemä sitoumus

siitä, että ne antavat tarvittavat voimavarat taloudellisen toimijan käyttöön.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettu taloudellisten toimijoiden ryhmittymä voi samoin edellytyksin

käyttää hyväksi ryhmittymään osallistuvien toimijoiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.

6. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut kelpuuttamista koskevat arviointiperusteet ja säännöt on

pyynnöstä toimitettava taloudellisille toimijoille. Ajan tasalle saatetut kelpuuttamista koskevat

arviointiperusteet ja säännöt on toimitettava asiasta kiinnostuneille taloudellisille toimijoille.

Jos hankintayksikkö katsoo tiettyjen kolmansien yksiköiden tai laitosten kelpuuttamisjärjestelmän

vastaavan sen vaatimuksia, sen on toimitettava näiden kolmansien yksiköiden tai laitosten nimet

asianomaisille taloudellisille toimijoille.

7. Kelpuutetuista taloudellisista toimijoista on pidettävä luetteloa, joka voidaan jakaa luokkiin

niiden hankintasopimustyyppien mukaan, joita kelpuuttaminen koskee.
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8. Hankintayksiköiden on laatiessaan ja soveltaessaan kelpuuttamisjärjestelmää noudatettava

41 artiklan 3 kohdan säännöksiä kelpuuttamisjärjestelmän olemassaoloa koskevista ilmoituksista,

49 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä kelpuuttamista hakeneille taloudellisille toimijoille

annettavista tiedoista, 51 artiklan 2 kohdan säännöksiä osallistujien valinnasta silloin, kun

tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmän olemassaolosta, sekä 52 artiklan

säännöksiä hallinnollisten, teknisten ja rahoitusta koskevien ehtojen sekä todistusten, testauksen ja

selvitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

9. Kun tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmän olemassaolosta,

rajoitettuun menettelyyn osallistuvat tarjoajat tai neuvottelumenettelyyn osallistujat on valittava

tällaisen järjestelmän mukaisesti kelpuutetuista ehdokkaista.

54 artikla

Laadulliset valintaperusteet

1. Avoimessa menettelyssä sovellettavia valintaperusteita vahvistaessaan hankintayksiköiden on

noudatettava puolueettomia sääntöjä ja perusteita, joiden on oltava kiinnostuneiden taloudellisten

toimijoiden saatavilla.

2. Ehdokkaita rajoitetuissa menettelyissä tai neuvottelumenettelyissä valitessaan

hankintayksiköiden on noudatettava vahvistamiaan puolueettomia sääntöjä ja perusteita, joiden on

oltava kiinnostuneiden taloudellisten toimijoiden saatavilla.
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3. Rajoitetuissa menettelyissä tai neuvottelumenettelyissä perusteet voivat nojautua

hankintayksikön objektiiviseen tarpeeseen vähentää ehdokkaiden lukumäärä tasolle, joka on

perusteltu hankintamenettelyn ominaisuuksien ja sen toteuttamiseksi tarvittavien resurssien

tasapainottamiseksi. Valittujen ehdokkaiden määrän on kuitenkin varmistettava riittävä kilpailu.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voivat sisältyä annetun direktiivin

2003/.../EY 45 artiklassa luetellut poissulkemisperusteet mainitussa direktiivissä vahvistettujen

edellytysten mukaisesti.

Kun hankintayksikkö on 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen hankintaviranomainen, tämän

artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja sääntöihin on sisällyttävä direktiivin

2003/.../EY 45 artiklan 1 kohdassa luetellut poissulkemisperusteet.

5. Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin sisältyy taloudellisen toimijan taloudellisia ja

rahoitukseen liittyviä voimavaroja koskevia vaatimuksia, tämä voi tarvittaessa käyttää hyväksi

muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta sen ja näiden yksiköiden välisistä oikeudellisista

yhteyksistä. Taloudellisen toimijan on tässä tapauksessa osoitettava hankintayksikölle, että sillä on

käytettävissään tarvittavat voimavarat. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi esittämällä näiden

yksiköiden tätä koskeva sitoumus.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettu taloudellisten toimijoiden ryhmittymä voi samoin edellytyksin

käyttää hyväksi ryhmittymään osallistuvien toimijoiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.
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6. Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin sisältyy taloudellisen toimijan teknisiä ja/tai

ammatillisia voimavaroja koskevia vaatimuksia, tämä voi tarvittaessa käyttää hyväksi muiden

yksiköiden voimavaroja riippumatta sen ja näiden yksiköiden välisistä oikeudellisista yhteyksistä.

Sen on tässä tapauksessa osoitettava hankintayksikölle, että sillä on käytettävissään

hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi

esittämällä näiden yksiköiden tekemä sitoumus siitä, että ne antavat tarvittavat voimavarat

taloudellisen toimijan käyttöön.

Edellä 11 artiklassa tarkoitettu taloudellisten toimijoiden ryhmittymä voi samoin edellytyksin

käyttää hyväksi ryhmittymään osallistuvien toimijoiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.
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2 JAKSO

HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN

55 artikla

Hankintasopimuksen tekoperusteet

1. Rajoittamatta tietyistä palveluista suoritettavia korvauksia koskevien kansallisten lakien,

asetusten tai hallinnollisten määräysten soveltamista hankintayksiköiden on käytettävä seuraavia

hankintasopimuksen tekoperusteita:

a) jos hankintasopimus tehdään hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisimman

tarjouksen perusteella, kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen pohjautuvia eri perusteita:

esimerkiksi toimitus- tai toteutusaikaa, käyttökustannuksia, taloudellisuutta, laatua, esteettisiä

ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristönäkökohtia, teknisiä ansioita, huoltoa ja teknistä

tukea, sitoutumista varaosien toimittamiseen, toimitusvarmuutta ja hintaa; tai

b) yksinomaan alinta hintaa.

2. Rajoittamatta kolmannen alakohdan säännösten soveltamista, hankintayksikön on 1 kohdan

a alakohdan mukaisessa tapauksessa ilmoitettava kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen

määrittämiseksi kunkin valitsemansa perusteen suhteellinen painotus.
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Painotus voidaan ilmaista määrittämällä suuruusluokka, jonka ääriarvojen väli on

tarkoituksenmukainen.

Jos painottaminen ei hankintayksikön näkemyksen mukaan ole mahdollista todennettavista syistä,

hankintayksikön on ilmoitettava sovellettavien perusteiden aleneva tärkeysjärjestys.

Tämä suhteellinen painotus tai tärkeysjärjestys ilmoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla

tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa, 47 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kiinnostuksen

vahvistamista koskevassa pyynnössä, tarjous- tai neuvottelupyynnössä tai eritelmissä.

56 artikla

Sähköisen huutokaupan käyttäminen

1. Jäsenvaltiot voivat antaa hankintayksiköille mahdollisuuden käyttää sähköistä huutokauppaa.

2. Sovellettaessa avoimia, rajoitettuja tai neuvottelumenettelyjä ilman edeltävää tarjouskilpailua

hankintayksiköt voivat päättää, että ennen hankintasopimuksen tekemistä käydään sähköinen

huutokauppa, jos kyseisen hankintasopimuksen tekniset eritelmät voidaan laatia riittävän tarkasti.

Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää samoin ehdoin silloin, kun tehtäviä hankintoja

kilpailutetaan 15 artiklassa tarkoitetussa dynaamisessa hankintajärjestelmässä.
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Sähköinen huutokauppa koskee:

a) ainoastaan hintoja, jos hankintasopimus tehdään alhaisimpaan hintaan; tai

b) hintoja ja/tai eritelmissä ilmoitettujen tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusia arvoja, jos

hankintasopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

3. Hankintayksiköiden, jotka päättävät järjestää sähköisen huutokaupan, on ilmoitettava asiasta

tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa.

Eritelmissä on oltava muun muassa seuraavat tiedot:

a) tekijät, joiden arvot ovat sähköisen huutokaupan kohteena, siltä osin kuin nämä tekijät ovat

määrällisesti ilmaistavissa lukuina tai prosenttimäärinä;

b) niiden arvojen mahdolliset rajat, jotka voidaan esittää, sellaisina kuin ne ovat

hankintasopimuksen kohdetta koskevien eritelmien perusteella;

c) tiedot, jotka annetaan tarjoajien käyttöön sähköisen huutokaupan aikana, sekä tarvittaessa

tietojen antamisen ajankohta;

d) tarvittavat tiedot sähköisen huutokaupan kulusta;
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e) edellytykset, joiden mukaisesti tarjoajat voivat tehdä tarjouksen, ja erityisesti tarjouksen

tekemiseen tarvittaessa vaadittavat tarjousten väliset vähimmäiserot;

f) tarvittavat tiedot käytettävästä sähköisestä järjestelmästä sekä viestintäyhteyttä koskevista

yksityiskohdista ja teknisistä eritelmistä.

4. Ennen sähköisen huutokaupan toteuttamista hankintayksikön on suoritettava tarjousten

alustava kokonaisarviointi hankintasopimuksen vahvistetun tekoperusteen/tekoperusteiden ja niille

vahvistetun painotuksen mukaisesti.

Kaikkia hyväksyttävän tarjouksen tehneitä tarjoajia on pyydettävä samanaikaisesti sähköisellä

viestintäkeinolla esittämään uusia hintoja ja/tai uusia arvoja; pyynnön on sisällettävä kaikki

tarvittavat tiedot käytettävien sähköisten laitteiden edellyttämästä yksilöllisestä yhteydestä sekä

täsmälliset tiedot sähköisen huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta. Sähköinen huutokauppa

voidaan käydä useissa peräkkäisissä vaiheissa. Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan

kahden työpäivän kuluttua tarjouspyyntöjen lähettämispäivästä.

5. Kun sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella,

tarjouspyyntöön on liitettävä asianomaista tarjousta koskevan, 55 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä

kohdassa tarkoitetun painotuksen mukaisesti tehdyn kokonaisarvioinnin tulokset.
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Tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös sähköisessä huutokaupassa käytettävä matemaattinen

kaava, jonka mukaan uusi järjestys määräytyy automaattisesti esitettyjen uusien hintojen ja/tai

uusien arvojen perusteella. Kaava sisältää kaikkien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen

määrittämiseksi valittujen perusteiden suhteellisen painotuksen, joka on ilmoitettava kilpailukutsua

koskevassa ilmoituksessa tai eritelmissä; tätä varten mahdolliset hintahaarukat on kuitenkin

esitettävä ennalta määrättynä arvona.

Jos hyväksytään vaihtoehtoja, kullekin vaihtoehdolle on määriteltävä erillinen kaava.

6. Sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa hankintayksikön on toimitettava välittömästi

kaikille tarjoajille vähintään ne tiedot, joiden perusteella nämä voivat milloin hyvänsä tarkistaa

keskinäisen järjestyksensä. Hankintayksikkö voi myös toimittaa muita tietoja muista esitetyistä

hinnoista tai arvoista, edellyttäen että tästä ilmoitetaan eritelmissä. Se voi myös ilmoittaa milloin

tahansa kyseiseen huutokauppavaiheeseen osallistuvien lukumäärän, mutta ei kuitenkaan saa

missään tapauksessa paljastaa tarjoajien henkilöllisyyttä sähköisen huutokaupan eri vaiheiden

aikana.

7. Hankintayksikkö lopettaa sähköisen huutokaupan noudattaen yhtä tai useampaa seuraavista

tavoista:

a) huutokauppaan osallistumista koskevassa kutsussa ilmoitetaan etukäteen vahvistettu

päivämäärä ja kellonaika;

b) kun hankintayksikölle ei enää tarjota uusia hintoja tai arvoja, jotka vastaavat tarjottavien

hintojen vähimmäiseroja koskevia vaatimuksia. Tässä tapauksessa hankintayksikkö täsmentää

huutokauppaan osallistumista koskevassa kutsussa määräajan, jota noudatetaan viimeisen

esityksen vastaanoton jälkeen ennen sähköisen huutokaupan lopettamista;
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c) kun huutokauppaan osallistumista koskevassa kutsussa vahvistettu huutokaupan eri vaiheiden

määrä on täyttynyt.

Kun hankintayksikkö on päättänyt lopettaa sähköisen huutokaupan c alakohdan mukaisesti

soveltaen tarvittaessa lisäksi b alakohdassa tarkoitettuja menettelytapoja, huutokauppaan

osallistumista koskevassa kutsussa on ilmoitettava huutokaupan kunkin vaiheen aikataulu.

8. Lopetettuaan sähköisen huutokaupan hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen 55 artiklan

mukaisesti sähköisen huutokaupan tulosten perusteella.

9. Hankintayksiköt eivät saa käyttää sähköistä huutokauppaa väärin eikä siten, että sillä estetään,

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

on määritelty tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa ja eritelmässä.

57 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

1. Jos tiettyä hankintasopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat hankittaviin tavaroihin,

urakkaan tai palveluun nähden poikkeuksellisen alhaisilta, hankintayksikön on, ennen kuin se voi

hylätä tarjoukset, pyydettävä kirjallisesti tiedot olennaisiksi katsomistaan tarjouksen pääkohdista.
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Tällaiset tiedot voivat koskea erityisesti:

a) tuotteiden valmistusmenetelmän, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia

näkökohtia;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa suosivia tuotteiden

toimittamisen, palvelun suorittamisen tai urakan toteuttamisen ehtoja;

c) tarjoajan ehdottamien tuotteiden tai palvelujen rakennusurakoiden omintakeisuutta;

d) siellä voimassa olevien työsuojelua ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien velvoitteiden

noudattamista, missä työ tai palvelu on määrä suorittaa;

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa valtiontukea.

2. Hankintayksikkö tarkistaa kyseiset pääkohdat tarjoajaa kuullen ja ottaen huomioon toimitetun

näytön.

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

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

jälkeen, ja jos tämä ei pysty hankintayksikön vahvistamassa riittävässä ajassa näyttämään toteen,

että kyseessä oleva tuki on myönnetty laillisesti. Jos hankintayksikkö hylkää tarjouksen näissä

olosuhteissa, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.
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3 JAKSO

KOLMANSISTA MAISTA PERÄISIN OLEVIA TUOTTEITA

SISÄLTÄVÄT TARJOUKSET JA SUHTEET

KYSEISIIN KOLMANSIIN MAIHIN

58 artikla

Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset

1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, jotka sisältävät sellaisista kolmansista maista peräisin

olevia tuotteita, joiden kanssa yhteisö ei ole tehnyt monen- tai kahdenvälistä sopimusta, jolla

varmistetaan yhteisön yrityksille yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden kolmansien maiden

markkinoille. Tämä ei rajoita yhteisön tai sen jäsenvaltioiden velvoitteita kolmansia maita kohtaan.

2. Tavaroita koskevaa hankintasopimusta varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos kolmansista

maista peräisin olevien, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 mukaisesti määriteltyjen

tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia tarjoukseen sisältyvien tuotteiden kokonaisarvosta. Tätä

artiklaa sovellettaessa televerkkolaitteissa käytettäviä ohjelmistoja pidetään tuotteina.

                                                
1 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999 (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 1).
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3. Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, kahden tai useamman tarjouksen ollessa 55 artiklassa

säädettyjen hankintasopimuksen tekoperusteiden mukaan samanarvoisia, etusijalle on asetettava se

tarjous, jota ei voida hylätä 2 kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on pidettävä tämän artiklan

mukaisesti samanarvoisina, jos niiden hintaero on enintään kolme prosenttia.

Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, jos sen

hyväksyminen velvoittaisi hankintayksikön hankkimaan jo olemassa oleviin laitteisiin verrattuna

teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä johtaisi yhteensopimattomuuteen tai käyttöön

taikka ylläpitoon liittyviin teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin kustannuksiin.

4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansista maista

peräisin olevien tuotteiden osuutta, huomioon ei oteta niitä kolmansia maita, joihin sovelletaan

tämän direktiivin säännöksiä 1 kohdan mukaisesti neuvoston päätöksellä.

5. Komissio antaa neuvostolle vuosittain kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän direktiivin

voimaantulon jälkeisen vuoden jälkipuoliskolla, niiden monen- tai kahdenvälisten neuvottelujen

edistymisestä, jotka koskevat yhteisön yritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille tämän

direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden neuvottelujen mahdollisista tuloksista sekä

kaikkien tehtyjen sopimusten käytännön toteuttamisesta.

Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta muuttaa tämän artiklan säännöksiä edellä

tarkoitetun kehityksen mukaisesti.
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59 artikla

Suhteet kolmansiin maihin palveluja koskevien hankintasopimusten osalta

1. Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita niiden yritykset ovat

tosiasiallisesti tai oikeudellisesti kohdanneet pyrkiessään sopimuspuoliksi palveluhankintoja

koskeviin sopimuksiin kolmansissa maissa.

2. Komissio antaa neuvostolle 31 päivään joulukuuta ... mennessä ja sen jälkeen määräajoin

kertomuksen palveluhankintojen avautumisesta kolmansissa maissa sekä näiden maiden kanssa

käytävien asiaa koskevien neuvottelujen edistymisestä erityisesti Maailman kauppajärjestön

puitteissa.

3. Komissio yrittää saada asianomaisen kolmannen maan korjaamaan tilanteen, jos se toteaa

2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai muiden tietojen perusteella, että palveluja koskevia

hankintasopimuksia tehtäessä jokin kolmas maa:

a) ei tarjoa yhteisön yrityksille vastaavaa todellista pääsyä markkinoille kuin yhteisössä tarjotaan

näiden kolmansien maiden yrityksille; tai

b) ei myönnä yhteisön yrityksille kansallista kohtelua tai samoja kilpailumahdollisuuksia kuin

kotimaisille yrityksille; tai

c) myöntää muiden kolmansien maiden yrityksille edullisemman kohtelun kuin yhteisön

yrityksille.
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4. Komissio voi milloin tahansa 3 kohdassa esitetyissä tapauksissa ehdottaa neuvostolle

päätöstä, jolla keskeytetään palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen tai rajoitetaan sitä

päätöksessä määrättäväksi ajaksi:

a) kyseisen kolmannen maan lainsäädännön alaisuuteen kuuluvien yritysten kanssa;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen yrityksien sidosyritysten kanssa, joiden kotipaikka on

yhteisössä, mutta joilla ei ole suoraa ja todellista yhteyttä jäsenvaltion talouteen;

c) yritysten kanssa, jotka tekevät tarjouksia kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevista

palveluista.

Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä mahdollisimman nopeasti.

Komissio voi ehdottaa näitä toimenpiteitä omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

5. Tämä artikla ei rajoita yhteisön velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
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III OSASTO

SUUNNITTELUKILPAILUIHIN PALVELUJEN ALALLA

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

60 artikla

Yleissäännös

1. Suunnittelukilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen on oltava tämän artiklan 2 kohdan sekä

61 ja 63�66 artiklan mukaiset, ja ne on saatettava suunnittelukilpailuun osallistumisesta

kiinnostuneiden saataville.

2. Suunnittelukilpailuun osallistumista ei saa rajoittaa:

a) jäsenvaltion alueeseen tai alueen osaan;

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

oltava joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.
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61 artikla

Kynnysarvot

1. Tätä osastoa sovelletaan suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään osana sellaista palveluja

koskevaa hankintamenettelyä, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään

499 000 euroa. Tässä kohdassa kynnysarvolla tarkoitetaan palveluhankintoja koskevan sopimuksen

ennakoitua arvoa ilman arvonlisäveroa mahdolliset osallistumispalkkiot ja/tai osallistujille

maksettavat maksut mukaan lukien.

2. Tätä osastoa sovelletaan kaikkiin suunnittelukilpailuihin, joissa osallistujille annettavien

palkintojen ja maksettavien palkkioiden kokonaisarvo on vähintään 499 000 euroa.

Tässä kohdassa kynnysarvolla tarkoitetaan palkkioiden ja maksujen kokonaismäärää, mukaan

lukien 40 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti myöhemmin mahdollisesti tehtävän

palveluhankintoja koskevan sopimuksen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa, jos hankintayksikkö

ei sulje pois tällaista sopimuksen tekoa kilpailuilmoituksessa.

62 artikla

Soveltamisalaan kuulumattomat suunnittelukilpailut

Tätä osastoa ei sovelleta:

1) suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

palvelusopimusten osalta,
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2) suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään asianomaisessa jäsenvaltiossa sellaisen toiminnan

harjoittamiseksi, jonka osalta on komission päätöksellä katsottu voitavan soveltaa 30 artiklan

1 kohtaa tai jota voidaan soveltaa kyseisen artiklan 4 kohdan toisen tai kolmannen alakohdan

tai sen 5 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

63 artikla

Ilmoittamista ja avoimuutta koskevat säännöt

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

koskeva ilmoitus. Hankintayksiköiden, jotka ovat järjestäneet suunnittelukilpailun, on annettava sen

tulokset tiedoksi ilmoituksella. Kilpailuilmoituksessa on oltava liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot, ja

suunnittelukilpailun tuloksia koskevassa ilmoituksessa on oltava liitteessä XIX tarkoitetut tiedot

komission 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistamien vakiolomakkeiden mukaisesti.

Suunnittelukilpailun tuloksia koskeva ilmoitus on toimitettava komissiolle kahden kuukauden

kuluessa suunnittelukilpailun päättymisestä edellytyksin, jotka komissio vahvistaa 68 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon tietojen

kaupallisen arkaluontoisuuden, jos hankintayksiköt ovat tästä huomauttaneet antaessaan tietoja,

jotka koskevat vastaanotettujen hankkeiden ja suunnitelmien määrää, taloudellisten toimijoiden

tietoja ja tarjoushintoja.

2. Edellä 44 artiklan 2�8 kohtaa sovelletaan myös suunnittelukilpailua koskeviin ilmoituksiin.
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64 artikla

Viestintätavat

1. Kaikkiin suunnittelukilpailuihin liittyviin ilmoituksiin sovelletaan 48 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa.

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

kilpailuun osallistujien toimittamien tietojen koskemattomuus ja luottamuksellisuus säilyy ja että

valintalautakunta saa tietää suunnitelmien ja hankkeiden sisällöstä vasta niiden esittämiselle

asetetun määräajan päätyttyä.

3. Suunnitelmien ja hankkeiden sähköiseen vastaanottamiseen käytettäviin laitteisiin sovelletaan

seuraavia sääntöjä:

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

koskevien tietojen on oltava asianomaisten osapuolten käytettävissä. Suunnitelmien ja

hankkeiden sähköiseen vastaanottamiseen käytettävien laitteiden on lisäksi oltava liitteen

XXIII vaatimusten mukaisia;

b) jäsenvaltiot voivat perustaa tai ylläpitää vapaaehtoisuuteen perustuvia

akkreditointijärjestelmiä, joilla pyritään parantamaan kyseisiin laitteisiin liittyvien

varmennepalvelujen tasoa.
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65 artikla

Suunnittelukilpailujen järjestämistä, osallistujien valintaa

sekä valintalautakuntaa koskevat säännöt

1. Suunnittelukilpailuja järjestäessään hankintayksiköiden on noudatettava tämän direktiivin

säännösten mukaisia menettelyjä.

2. Jos suunnittelukilpailun osallistujien määrä on rajoitettu, hankintayksiköiden on vahvistettava

selkeät ja syrjimättömät valintaperusteet. Kaikissa tapauksissa on suunnittelukilpailuun kutsuttava

osallistumaan riittävä määrä ehdokkaita todellisen kilpailun varmistamiseksi.

3. Valintalautakuntaan voi kuulua ainoastaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat riippumattomia

suunnittelukilpailuun osallistujista. Jos suunnittelukilpailuun osallistujilta vaaditaan tiettyä

ammatillista pätevyyttä, vähintään kolmasosalla lautakunnan jäsenistä on oltava sama tai vastaava

pätevyys.

66 artikla

Valintalautakunnan päätökset

1. Valintalautakunnan on oltava päätöksissään tai lausunnoissaan riippumaton.

2. Sen on tarkasteltava hakijoiden toimittamia suunnitelmia ja ehdotuksia nimettöminä ja

yksinomaan kilpailuilmoituksessa esitetyillä perusteilla.
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3. Sen on merkittävä määrittelemänsä hankkeiden paremmuusjärjestys pöytäkirjaan, jonka sen

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

huomautuksensa ja mahdolliset selventämistä vaativat seikat.

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

lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä.

5. Hakijoita voidaan tarvittaessa pyytää vastaamaan valintalautakunnan pöytäkirjaansa

merkitsemiin kysymyksiin hankkeisiin liittyvien näkökohtien selventämiseksi.

6. Valintalautakunnan jäsenten ja hakijoiden välisestä vuoropuhelusta on laadittava täydellinen

pöytäkirja.

IV OSASTO

TILASTOJA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET, TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA

JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

67 artikla

Tilastoja koskevat velvollisuudet

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että komissiolle annetaan vuosittain 68 artiklan

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettavien yksityiskohtaisten sääntöjen

mukaisesti jäsenvaltioiden ja liitteissä I�X tarkoitettujen toimialaluokkien mukaan eritelty

tilastollinen kertomus niiden tehtyjen hankintasopimusten kokonaisarvosta, jotka ovat arvoltaan

16 artiklassa määriteltyjä kynnysarvoja pienempiä, mutta jotka kuuluisivat tämän direktiivin

soveltamisalaan, jollei kynnysarvoja olisi vahvistettu.
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2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että liitteiden II, III, V, IX ja X toimialaluokituksen

osalta komissiolle annetaan tehtyjä hankintasopimuksia koskeva tilastollinen kertomus edeltävän

vuoden osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta [�] ja sen jälkeen ennen kunkin vuoden lokakuun

31 päivää 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettavien

yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Tässä tilastollisessa kertomuksessa on oltava julkisia

hankintoja koskevan sopimuksen moitteettoman soveltamisen tarkastamiseksi tarvittavat tiedot.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvollisuus luovuttaa tietoja ei koske hankintasopimuksia,

joiden kohteena ovat liitteessä XVII A olevan 8 ryhmän mukaiset tutkimus- ja kehittämispalvelut,

5 ryhmän teleliikenteen palvelut, joiden CPV-viitenumerot vastaavat CPC-viitenumeroita 7524,

7525 ja 7526, tai liitteessä XVII B luetellut palvelut.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla järjestelyillä on varmistettava, että:

a) hallinnon yksinkertaistamiseksi arvoltaan vähäiset hankintasopimukset voidaan jättää

soveltamisalan ulkopuolelle edellyttäen, että tilastojen käyttökelpoisuus ei vaarannu;

b) annettujen tietojen luottamuksellisuus säilyy.
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68 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksen 71/306/ETY1 1 artiklalla perustettu julkisia

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

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

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

69 artikla

Kynnysarvojen tarkistus

1. Komissio tarkastaa 16 artiklassa vahvistetut kynnysarvot kahden vuoden välein ... päivästä ...

kuuta ...* sekä tarkistaa niitä toisen alakohdan osalta tarvittaessa 68 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen.

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

tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän

24 kuukauden jakson keskimääräiseen päivänkurssiin. Tällä tavoin tarkistettu kynnysarvo

pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään tuhanteen euroon laskennan tuloksena saadusta luvusta,

jotta varmistetaan julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa määrättyjen voimassa olevien,

erityisnosto-oikeuksina ilmaistujen kynnysarvojen noudattaminen.

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

77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977, s. 15).
* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
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2. Edellä 1 kohdassa säädetyn tarkistuksen yhteydessä komissio mukauttaa 68 artiklan

2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 61 artiklassa (suunnittelukilpailut) säädettyjä

kynnysarvoja siten, että ne saatetaan palveluja koskeviin hankintasopimuksiin sovellettavan

tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi.

Edellä 1 kohdan mukaisesti vahvistettujen kynnysarvojen vasta-arvoja niiden jäsenvaltioiden

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

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

valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä

päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen euromääräiseen päivänkurssiin.

3. Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut tarkistetut kynnysarvot ja niiden 2 kohdassa

tarkoitetut vasta-arvot kansallisina valuuttoina sekä mukautetut kynnysarvot Euroopan yhteisöjen

virallisessa lehdessä niiden tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.

70 artikla

Muutokset

1. Komissio voi 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa:

a) liitteiden I�X hankintayksiköiden luetteloita siten, että ne täyttävät 2�7 artiklassa säädetyt

vaatimukset;
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b) edellä 41, 42, 43 ja 63 artiklassa mainittujen ilmoitusten laatimista, lähettämistä,

vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

c) ilmoituksissa käytettävän CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin tehtävissä erityisissä

viittauksissa noudatettavia yksityiskohtaisia sääntöjä;

d) liitteen XVII nimikkeistön viitenumeroita siltä osin kuin direktiivin aineellinen soveltamisala

ei siitä muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia

kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin sanotuissa liitteissä lueteltujen palvelujen

luokissa;

e) liitteen X nimikkeistön viitenumeroita siltä osin kuin direktiivin aineellinen soveltamisala ei

siitä muutu sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia

kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin;

f) liitettä XI;

g) liitteessä XX tarkoitettuja, tietojen toimittamista ja julkaisemista koskevia menettelytapoja

teknisen kehityksen vuoksi tai hallinnollisista syistä;

h) liitteessä XXIII olevassa a, f ja g alakohdassa tarkoitettuja sähköisten vastaanottolaitteiden

teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia;
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i) 67 artiklan 3 kohdan mukaisessa yksinkertaistamistarkoituksessa 67 artiklan 1 ja 2 kohdassa

tarkoitettuja tilastoselvitysten soveltamista, laatimista, lähettämistä, vastaanottamista,

kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

j) 69 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja teknisiä

laskentamenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

71 artikla

Täytäntöönpano

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

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

komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltiot voivat käyttää hyväkseen enintään ... kuukauden** pituista lisäaikaa ensimmäisessä

alakohdassa säädetyn määräajan päättymisen jälkeen pannakseen täytäntöön tarvittavat säännökset

tämän direktiivin 6 artiklan noudattamiseksi.

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

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

tehdään.

                                                
* 21 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
** Kuukausien määrä lasketaan tämän direktiivin antamisen yhteydessä siten, että määräaika

päättyy 1.1.2009. Näin ollen, jos direktiivi annetaan 1.7.2003, ensimmäisessä kohdassa
tarkoitettu määräaika päättyy 1.4.2005 ja lisäaika on 45 kuukautta.
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Edellä 30 artiklan säännöksiä sovelletaan ... päivästä ... kuuta ... ***.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

72 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 93/38/ETY sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä XXIV olevia

määräaikoja, joihin mennessä direktiivi on saatettava kansallisen lainsäädännön osaksi.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin, ja ne luetaan liitteessä

XXV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

                                                
*** Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
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73 artikla

Voimaantulo

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

74 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT

HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

� Distrigaz / NV Distrigaz

� Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta�alueellaan

Tanska

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun ja lämmön jakelusta säädöksen lov om varmeforsyning, ks.
vahvistettu laki N:o 772, 24.7.2000, 4 pykälän mukaan myönnetyn toimiluvan nojalla

� Yksiköt, jotka vastaavat maakaasun siirrosta säädöksen lov nr. 449, 31.5,2000, om
naturgasforsyning 10 pykälän mukaan myönnetyn luvan nojalla

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta seuraavan säädöksen mukaan myönnetyn luvan
nojalla: bekendtgørelse nr. 141, 13.3.1974 om rørledningsanlæg på dansk
kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter
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Saksa

� Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat yhteenliittymät
tai valtionyritykset, jotka vastaavat kaasun ja lämmön toimituksista muille yrityksille tai
yleisestä jakeluverkosta seuraavan säädöksen 2 pykälän 3 kohdan nojalla: Gesetz über die
Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, viimeksi muutettu
10.11.2001

Kreikka

� �∆ΗΜOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΕΡIΟΥ (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε.��, joka vastaa kaasun siirrosta ja
jakelusta lain N:o 2364/95 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna lailla N:o 2528/97,
2593/98 ja 2773/99

Espanja

- 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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Ranska

� Société nationale des gaz du Sud-Ouest, joka vastaa kaasun siirrosta

� Gaz de France, perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: loi n° 46-628, 8.4.1946,
loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sellaisena kuin se on muutettuna

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen
23 artiklassa: loi n° 46-628 8.4.1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,
sellaisena kuin se on muutettuna

� Compagnie française du méthane, joka vastaa kaasun siirrosta

� Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön
jakelusta

Irlanti

� Bord Gáis Éireann

� Muut yksiköt, joille energiansääntelykomissio voi myöntää luvan hoitaa maakaasun
jakelua tai siirtoa seuraavien säädösten nojalla: Gas Acts 1976�2002.

� Yksiköt, joille on säädöksen Electricity Regulation Act 1999 nojalla myönnetty lupa ja
jotka Combined Heat and Power Plants -laitosten hoitajina vastaavat lämmön jakelusta



12634/3/02 REV 3 5
LIITE I DG C II    FI

Italia

� SNAM Rete Gas s.p.a., SGM ja EDISON T&S, jotka vastaavat kaasun siirrosta

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun jakelusta seuraavien säädösten nojalla: testo unico delle
leggi sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ja D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902

� Yksiköt, jotka vastaavat lämmön jakelusta yleisölle seuraavan säädöksen 10 artiklan
nojalla: 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

� Paikallisviranomaiset tai näiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta yleisölle

Luxemburg

� 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

� Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön
jakelusta
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Alankomaat

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun tuotannosta, siirrosta tai jakelusta kunnallisviranomaisten
niille säädöksen Gemeentewet mukaisesti myöntämän luvan (vergunning) nojalla

� Kunnalliset tai maakunnalliset viranomaiset, jotka vastaavat kaasun tuotannosta tai
jakelusta säädösten Gemeentewet tai Provinciewet nojalla

� Paikallisviranomaiset tai niiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön tuotannosta tai
jakelusta

Itävalta

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla:
Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 tai Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I
Nr. 121/2000, sellaisina kuin ne ovat muutettuna

� Yksiköt, jotka vastaavat lämmön siirrosta tai jakelusta seuraavan säädöksen nojalla:
Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, sellaisena kuin se on muutettuina
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Portugali

� Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta säädöksen Decreto-Lei nº 8/2000,
8.2.2000, 1 artiklan nojalla lukuun ottamatta kyseisen artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja ii ja
iii alakohtaa

Suomi

� Julkiset ja muut yksiköt, jotka vastaavat maakaasuverkon siirtojärjestelmästä ja maakaasun
siirrosta tai jakelusta maakaasumarkkinalain (508/2000) 3 luvun 1 §:n tai 6 luvun 1 §:n
mukaisen luvan perusteella sekä lämmön tuotannosta, siirrosta tai jakelusta taikka lämmön
toimittamisesta verkkoihin vastaavat kunnalliset yksiköt tai julkiset yritykset

Ruotsi

� Yksiköt, joka vastaavat kaasun tai lämmön siirrosta seuraavan säädöksen mukaisesti
myönnetyn toimiluvan perusteella: lagen (1978:160) om vissa rörledningar
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Yhdistynyt kuningaskunta

� Julkinen kaasuntoimittaja, joka on määritelty säädöksen Gas Act 1986 7 pykälän
1 kohdassa

� Yrittäjä, joka on hyväksytty kaasuntoimittajaksi säädöksen Gas (Northern Ireland) Order
1996 8 artiklan nojalla

� Kiinteästä verkosta vastaava paikallisviranomainen, joka toimittaa nyt tai tulevaisuudessa
lämmön tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja yleisölle

� Henkilö, jolle on myönnetty säädöksen Electricity Act 1989 6 pykälän 1 kohdan
a alakohdan mukainen lupa, jota koskevat kyseisen lain 10 pykälän 3 kohdassa mainitut
säännökset

� Pohjois-Irlannin asuntohallitus (The Northern Ireland Housing Executive)

________________________
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LIITE II

SÄHKÖN TUOTANNON, SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT

HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

� SA Electrabel / NV Electrabel

� Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan

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

Tanska

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön tuotannosta seuraavan säädöksen 10 pykälän
mukaisen luvan nojalla: lov om elforsyning, ks. vahvistettu laki N:o 767, 28.8. 2001

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirrosta seuraavan säädöksen 19 pykälän mukaisen
luvan nojalla: lov om elforsyning, ks. vahvistettu laki N:o 767  ̧28.8.2001

� Yksiköt, jotka vastaavat järjestelmästä seuraavan säädöksen 27 pykälän mukaisen
luvan nojalla: lov om elforsyning, ks. vahvistettu laki N:o 767  ̧28.8.2001
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Saksa

� Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat
yhteenliittymät tai valtionyritykset, jotka vastaavat sähkön toimituksista muille
yrityksille tai yleisestä jakeluverkosta seuraavan säädöksen 2 pykälän 3 kohdan
nojalla: Gesetz über die Elektrizitäts� und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, viimeksi muutettu 10.11.2001

Kreikka

� �∆ΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε.��, joka on perustettu lain N:o
1468/1950 περί ιδρύσεως της ∆ΕΗ nojalla ja toimii lain N:o 2773/1999 ja
presidentin asetuksen N:o 33/1999 nojalla

� Yritys �∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.��¸ joka tunnetaan nimellä �∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ tai ∆ΕΣΜΗΕ�� ja joka on perustettu lain N:o 2773/1999 14 artiklan
ja presidentin asetuksen N:o 328/2000 nojalla (Kreikan virallinen lehti ΦΕΚ 268)

Espanja

- 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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Ranska

� Électricité de France, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla:
loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena
kuin se on muutettuna

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen
23 artiklassa: loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946,
sellaisena kuin se on muutettuna

� Compagnie nationale du Rhône

Irlanti

� The Electricity Supply Board

� ESB Independent Energy [ESBIE � sähkötoimitukset]

� Synergen Ltd. [sähköntuotanto]

� Viridian Energy Supply Ltd. [sähköntoimitukset]

� Huntstown Power Ltd. [sähköntuotanto]

� Bord Gáis Éireann [sähköntoimitukset]

� Sähkön toimittajat ja tuottajat, joille on myönnetty lupa säädöksen Electricity
Regulation Act 1999 nojalla
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Italia

� Gruppo Eneliin kuuluvat yritykset, joilla on oikeus huolehtia sähkön tuotannosta,
siirrosta ja jakelusta seuraavassa säädöksessä tarkoitetulla tavalla: decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä

� Muut yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen mukaisen toimiluvan nojalla:
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Luxemburg

� Compagnie grand-ducale d�électricité de Luxembourg (CEGEDEL), joka vastaa
sähkön tuotannosta ja jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: la convention
concernant l�établissement et l�exploitation des réseaux de distribution d�énergie
électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, 11.11.1927, hyväksytty lailla
4.1.1928

� Sähkön siirrosta ja jakelusta vastaavat paikallisviranomaiset

� Société électrique de l�Our (SEO)

� Syndicat de communes SIDOR
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Alankomaat

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta paikallisviranomaisten säädöksen
Provinciewet mukaisesti myöntämän luvan (vergunning) perusteella

Itävalta

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirto- tai jakeluverkosta seuraavien säädösten
nojalla: Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998,
sellaisena kuin se on muutettuna, tai yhdeksän osavaltion
Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze.

Portugali

� PERUSSÄÄDÖKSET

� ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), perustettu seuraavan säädöksen
nojalla: Decreto-Lei nº 182/95, 27.7.1995, sellaisena kuin se on muutettuna
säädöksellä Decreto-Lei nº 56/97, 14.3.1997

� EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), toimii seuraavan säädöksen
nojalla: Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A, 1.8.1996
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� EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), toimii seuraavien
säädösten nojalla: Decreto-Lei nº 99/91 ja Decreto�Lei nº 100/91, molemmat
annettu 2.3.1991

� SÄHKÖN TUOTANTO

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön tuotannosta seuraavan säädöksen nojalla:
Decreto-Lei nº 183/95, 27.7.1995, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
Decreto-Lei nº 56/97, 14.3.1997, ja muutettuna edelleen säädöksellä Decreto-
Lei nº 198/2000, 24.8.2000

� Itsenäiset sähköntuottajat seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei nº 189/88,
27.5.1988, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksillä Decreto-Lei nº 168/99,
18.5.1999, Decreto-Lei nº 313/95, 24.11.1995, Decreto-Lei nº 312/2001,
10.12.2001 ja Decreto�Lei nº 339�C/2001, 29.12.2002

� SÄHKÖN SIIRTO

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirrosta seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-
Lei nº 185/95, 27.7.1995, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
Decreto-Lei nº 56/97, 14.5.1997

� SÄHKÖN JAKELU

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta seuraavien säädösten nojalla:
Decreto-Lei nº 184/95, 27.7.1995, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
Decreto-Lei nº 56/97, 14.3.1997, ja Decreto-Lei nº 344�B/82, 1.9.1982
sellaisena kuin se on muutettuna säädöksillä Decreto-Lei nº 297/86, 19.9.1986,
Decreto-Lei nº 341/90, 30.10.1990 ja Decreto-Lei nº 17/92, 5.2.1992.
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Suomi

� Kunnalliset yksiköt ja julkiset yritykset, jotka vastaavat sähkön tuotannosta ja
yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirtoon tai jakeluun tarkoitettujen verkkojen
ylläpidosta ja sähkön siirrosta sekä sähköjärjestelmästä sähkömarkkinalain
(386/1995) 4 tai 16 §:iin perustuvan luvan nojalla

Ruotsi

� Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirrosta ja jakelusta säädöksen ellagen (1997:857)
mukaisesti annetun toimiluvan nojalla

Yhdistynyt kuningaskunta

� Henkilö, jolle on myönnetty lupa säädöksen Electricity Act 1989 6 pykälän nojalla

� Henkilö, jolle on annettu lupa säädöksen Electricity (Northern Ireland) Order 1992
10 artiklan 1 kohdan nojalla

________________________



12634/3/02 REV 3 1
LIITE III DG C II FI

LIITE III

JUOMAVEDEN TUOTANNON, SIIRRON TAI JAKELUN ALALLA TOIMIVAT

HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

� Aquinter

� Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan

� Société wallonne des Eaux

� Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Tanska

� Vedentoimittajat, jotka on määritelty seuraavan säädöksen 3 pykälän 3 kohdan
mukaisesti: lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v., 26.2.1999

Saksa

� Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla:
Eigenbetriebsverordnungen tai Eigenbetriebsgesetzen der Länder (kunnalliset
yritykset)

� Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla:
Gesetzen über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der
Länder
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� Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta seuraavan säädöksen nojalla: Gesetz über
Wasser- und Bodenverbände, 12.2.1991, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
15.5.2002

� Julkiset yritykset, jotka huolehtivat veden tuotannosta tai jakelusta säädösten
Kommunalgesetze, erityisesti Gemeindeverordnungen der Länder nojalla

� Yritykset, jotka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: Aktiengesetz, 6.9.1965,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 19.7.2002, tai GmbH-Gesetz, 20.4.1892,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 19.7.2002, tai joilla on säädöksen
Kommanditgesellschaft mukainen oikeusasema ja jotka huolehtivat veden
tuotannosta tai jakelusta alueellisten tai paikallisviranomaisten kanssa tehdyn
sopimuksen nojalla

Kreikka

� �Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.� (�Ε.Υ.∆.Α.Π.� tai
�Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.�). Yrityksen oikeudellinen asema perustuu seuraaviin säädöksiin:
konsolidoitu laki N:o 2190/1920, laki N:o 2414/1996 ja lisäksi lain N:o 1068/ 80 ja
lain N:o 2744/1999 säännökset

� �Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.� (�Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.�), johon
sovelletaan seuraavien lakien säännöksiä: laki N:o 2937/2001 (virallinen lehti ΦΕΚ
169 Α΄) ja laki 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄)



12634/3/02 REV 3 3
LIITE III DG C II FI

� �∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου�
(�∆ΕΥΑΜΒ��), joka toimii lain N:o 890/ 1979 mukaisesti

� �∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης�, joka huolehtii veden tuotannosta
ja jakelusta lain N:o 1069/80, 23.8.1980 nojalla

� �Σύνδεσµοι Ύδρευσης�, jοnka toiminta perustuu lain Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων nojalla annettuun presidentin asetukseen N:o 410/1995,

� �∆ήµοι και Κοινότητες�, jοnka toiminta perustuu lain Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων nojalla annettuun presidentin asetukseen N:o 410/1995,

Espanja

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua
potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por
las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.
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Ranska

� Alueelliset ja paikalliset julkisyhteisöt, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta ja
jakelusta

Irlanti

� Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta säädöksen Local Government
[Sanitary Services] Act 1878�1964 nojalla

Italia

� Elimet, jotka vastaavat vedenjakelupalvelujen eri vaiheista seuraavien säädösten
nojalla: testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province, hyväksytty 15.10.1925 annetulla säädöksellä regio decreto
n. 2578, D.P.R. n. 902, 4.10.1986 sekä decreto legislativo n. 267, 18.8.2000, recante
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ja erityisesti sen kohdat
112�116.

� Ente autonomo acquedotto pugliese, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla:
R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

� Ente acquedotti siciliani, joka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: leggi
regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81. 2/2,4.9

� Ente sardo acquedotti e fognature, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla:
legge 5 luglio 1963, n. 9
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Luxemburg

� Paikallisviranomaisten yksiköt, jotka vastaavat veden jakelusta

� Kuntaliittymät, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta ja jotka on perustettu
seuraavien säädösten nojalla: loi concernant la création des syndicats de communes,
23.2.2001, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä 23.12.1958 ja
29.7.1981 annetulla lailla, ja loi ayant pour objet le renforcement de l�alimentation
en eau potable du Grand�Duché du Luxembourg à partir du réservoir d�Esch�sur�
Sûre, 31.7.1962

Alankomaat

� Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta säädöksen Waterleidingwet
nojalla

Itävalta

� Kunnat ja kuntaliitot, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta
yhdeksän osavaltion säädösten Wasserversorgungsgesetze nojalla
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Portugali

� KUNTAYHTYMIEN JÄRJESTELMÄT � Yritykset, joissa on enemmistöosakkaina
valtio tai julkisyhteisöjä ja yksityisiä yrityksiä säädöksen Decreto-Lei nº379/93,
5.11.1993 nojalla. Valtion suora hallinto on sallittua

� KUNNALLISET JÄRJESTELMÄT � Kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset
palvelulaitokset, yritykset, joiden pääoma on kokonaan tai suurimmaksi osaksi
julkisessa omistuksessa tai yksityiset yritykset seuraavien säädösten nojalla: Decreto-
Lei nº 379/93, 5.11.1993 ja Lei nº 58/98, 18.8.1998

Suomi

� Vesihuoltolain (119/2001) 3 §:n mukaiset vesihuoltolaitokset

Ruotsi

� Paikallisviranomaiset ja kunnalliset yritykset, jotka vastaavat juomaveden
tuotannosta, kuljetuksesta tai jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: lagen
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar



12634/3/02 REV 3 7
LIITE III DG C II FI

Yhdistynyt kuningaskunta

� Yritys, joka on nimetty vesihuoltoyritykseksi tai viemäröintiyritykseksi säädöksen
Water Industry Act 1991 nojalla

� Vesi- ja viemäröintiviranomainen, joka on perustettu seuraavan säädöksen
62 pykälän nojalla Local Government etc (Scotland) Act 1994

� The Department for Regional Development (Pohjois-Irlanti)

____________________
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LIITE IV

HANKINTAYKSIKÖT RAUTATIEPALVELUJEN ALALLA

Belgia

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

Tanska

� Danske Statsbaner

� Yksiköt seuraavan säädöksen nojalla: lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse
af de statslige ejerandele i privatbanerne, 20. 12. 2002

Saksa

� Deutsche Bahn AG

� Muut rautatiepalveluja tarjoavat yritykset seuraavan säädöksen 2 artiklan 1 kohdan
nojalla: Allgemeines Eisenbahngesetz, 27.12.1993, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 21.6.2002
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Kreikka

� �Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε.� (�Ο.Σ.Ε. Α.Ε.�), lain n:o 2671/98
nojalla

� �ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.�� lain n:o 2366/95 nojalla

Espanja

- 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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Ranska

� Société nationale des chémins de fer français ja muut julkiset rautatieverkot, joita
tarkoitetaan säädöksen loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153,
30.12.1982, II osaston 1 luvussa

� Réseau ferré de France, valtion yhtiö, perustettu lain n:o 97-135, 13.2.1997, nojalla.

Irlanti

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

Italia

� Ferrovie dello Stato S. p. a.

� Trenitalia S. p. a.

� Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen,
jolla hyväksytään 10 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan pohjalta: regio decreto n.
1447, 9.5.1912 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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� Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat valtion seuraavan säädöksen XI osaston II
luvun 1 jaksossa tarkoitettujen erityislakien nojalla myöntämän toimiluvan pohjalta:
regio decreto, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili, 9.5.1912

� Yksiköt, yhtiöt, yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 4
artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan pohjalta: legge n. 410 - Concorso dello Stato
per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, 14.6.1949

� Yksiköt, yhtiöt, yritykset ja paikallisviranomaiset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja
seuraavan säädöksen 14 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan pohjalta: legge n.
1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di
trasporto in regime di concessione, 2.8.1952

� Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan
säädöksen 8 ja 9 artiklan nojalla: decreto legislativo n. 422 - Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 � modificato
dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall�art. 45 della legge 1°agosto
2002, n. 166, 19.11.1997

Luxemburg

� Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Alankomaat

� Hankintayksiköt rautatiepalvelujen alalla

Itävalta

� Österreichische Bundesbahnen

� Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

� Yksiköt, joilla on lupa tarjota liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla:
Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, sellaisena kuin se on muutettuna

Portugali

� CP � Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., säädöksen Decreto-Lei n:o 109/77,
23.3.1997, nojalla

� REFER, E.P., säädöksen Decreto-Lei n:o 104/97, 29.4.1997, nojalla

� RAVE, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 323-H/2000, 19.12.2000, nojalla
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� Fertagus, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 189-B/99, 2.6.1999, nojalla

� Metro do Porto, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 394-A/98, 15.12.1998, sellaisena
kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto-Lei n:o 261/2001, 26.9.2001, nojalla

� Normetro, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 394-A/98, 15.12.1998, sellaisena kuin se
on muutettuna säädöksellä n:o 261/2001, 26.9.2001, nojalla

� Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 15/95,
8.2.1995, nojalla

� Metro do Mondego,S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 10/2002, 24.1.2002, nojalla

� Metro Transportes do Sul, S.A, säädöksen Decreto-Lei n:o 337/99, 24.8.1999, nojalla

� Kunnanhallitukset ja kunnalliset yritykset, jotka tarjoavat liikennepalveluja lain n:o
159/99, 14.9.1999, nojalla

� Viranomaiset ja julkiset yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja lain n:o 10/90,
17.3.1990, nojalla

� Yksityisyritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja lain n:o 10/90, 17.3.1990, nojalla
erityis- tai yksinoikeudella
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Suomi

� VR Osakeyhtiö / VR Aktiebolag

Ruotsi

� Julkiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädöksen förordningen (1996:734)
om statens spåranläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet
mukaisesti

� Alueelliset ja paikalliset julkiset yksiköt, jotka hoitavat alueellista tai paikallista
rautatieliikennettä säädöksen lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik nojalla

� Yksityiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädöksen förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar mukaisesti myönnetyn luvan nojalla, jos
tällainen lupa on direktiivin 2 artiklan 3 kohdan mukainen

Yhdistynyt kuningaskunta

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited

_____________________
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LIITE V

KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJA-

AUTOPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

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

� Société régionale wallonne du Transport ja sen liikennöintiyhtiöt (TEC Liège�
Verviers, TEC Namur�Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC
Hainaut) / Société régionale wallonne du Transport (TEC Liège�Verviers, TEC
Namur�Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

� Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

� Yksityiset yritykset, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeudet
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Tanska

� Danske Statsbaner

� Yksiköt, jotka vastaavat julkisista linja-autopalveluista (tavanomainen reittiliikenne)
säädöksen lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel, 22.12.1999 nojalla

Saksa

� Yritykset, jotka vastaavat luvanvaraisesti julkisista henkilöliikennepalveluista
säädöksen Personenbeförderungsgesetz, 21.3.1961 muutettu viimeksi 21.8.2002
nojalla

Kreikka

� �Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.�� (�Η.Λ.Π.Α.Π.
Α.Ε.��), joka on perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: asetus N:o
768/1970 (Α΄273), laki N:o 588/1977 (Α΄148) ja laki N:o 2669/1998 (Α΄283)

� �Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών - Πειραιώς�� (�Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.��), joka on
perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: laki N:o 352/1976 (Α΄ 147) ja laki
N:o 2669/1998 (Α΄283)
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� �Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.�� (�Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.��), joka on
perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: laki N:o 2175/1993 (Α΄211) ja laki
N:o 2669/1998 (Α΄283)

� �Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε.�� (�Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.��), joka on perustettu ja
toimii seuraavien säädösten nojalla: laki N:o 2175/1993 (Α΄211) ja laki N:o
2669/1998 (Α΄283)

� �Αττικό Μετρό Α.Ε.��, joka on perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: laki
N:o 1955/1991

� �Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης� (�Ο.Α.Σ.Θ.�), joka on
perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: asetus N:o 3721/1957, asetus N:o
716/1970, laki N:o 66/79 ja laki N:o 2898/2001 (Α΄71)

� �Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων�� (�Κ.Τ.Ε.Λ.��), joka on perustettu ja toimii
seuraavan säädöksen nojalla: laki N:o 2963/2001 (Α΄268)

 � Yritykset�∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω��, joista käytetään
myös nimiä �ΡΟ∆Α�� ja �∆ΕΑΣ ΚΩ��, lain 2963/2001 (Α΄268) nojalla

Espanja

- 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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Ranska

� Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 7-II artiklan
nojalla: la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153, 30.12.1982

� Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer
français ja muut yksiköt, jotka tarjoavat liikennepalveluja Syndicat des transports
d�Ile-de-Francen seuraavien säädösten nojalla myöntämien lupien perusteella:
ordonnance n° 59-151, 7.1.1959, relatifs à l'organisation des transports de
voyageurs dans la région Ile-de-France, sellaisena kuin se on muutettuna, ja
asetukset sen soveltamiseksi

� Réseau ferré de France, julkinen laitos, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä:
loi n° 97-135, 13.2.1997

Irlanti

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

� Luas [Dublin Light Rail]

� Bus Éireann [Irish Bus]

� Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

� Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen mukaisesti:
Road Transport Act 1932, sellaisena kuin se on muutettuna
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Italia

� Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja rautateitse,
automaattisin järjestelmin, raitioteitse, johdinauto- ja linja-autoliikenteessä tai
hallinnoivat niihin liittyviä infrastruktuureja kansallisella, alueellisella tai paikallisella
tasolla

Edellä mainittuihin kuuluvat esimerkiksi:

� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat liikennepalveluja seuraavien säädösten
nojalla myönnettyjen lupien mukaisesti: 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) - 1 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna
säädöksen decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 45 artiklalla

� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan
säädöksen 1 artiklan 4 tai 15 kohdan mukaisesti: 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

� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat seuraavassa säädöksessä tarkoitettuja julkisia
liikennepalveluja: 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 - sellaisena kuin se on
muutettuna säädöksellä decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ja säädöksen legge
1°agosto 2002, n. 166 45 artiklalla
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� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat seuraavan säädöksen 113 artiklassa
tarkoitettuja julkisia liikennepalveluja: Testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli
Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 muutettuna säädöksen legge 28
dicembre 2001, n. 448 35 artiklalla

� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 242 tai 256 artiklan
nojalla myönnettyjen lupien mukaisesti: regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che
approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

� yksiköt, yhtiöt, yritykset ja paikallisviranomaiset, jotka toimivat seuraavan säädöksen
4 artiklan mukaisesti myönnettyjen lupien nojalla: legge 14 giugno 1949, n. 410 -
Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

� yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 14 artiklan mukaisesti
myönnettyjen lupien nojalla: legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per
l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione

Luxemburg

� Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

� Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

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

� Linja-autoliikennettä harjoittavat yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen
nojalla: règlement grand-ducal concernant les conditions d�octroi des autorisations
d�établissement et d�exploitation des services de transports routiers réguliers de
personnes rémunérées, 3.2.1978
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Alankomaat

� (Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen II luvun
nojalla: (Openbaar Vervoer) van de Wet Personenvervoer)

Itävalta

� Yksiköt, joilla on valtuudet liikennepalvelujen tarjoamiseen seuraavien säädösten
nojalla: Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, sellaisena kuin se on muutettuna, tai
Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, sellaisena kuin se on muutettuna

Portugali

� Metropolitano de Lisboa, E.P., säädöksen Decreto - Lei 439/78, 30.12.1978, nojalla

� Säädöksessä Lei nº 58/98, 18.8.1998, tarkoitetut kunnat, kunnallistetut palvelut ja
kunnalliset laitokset, jotka tarjoavat liikennepalveluja säädöksen Lei 159/99,
14.9.1999, nojalla

� Julkiset viranomaiset ja julkiset laitokset, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja
säädöksen Lei 10/90, 17.3.1990, nojalla
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� Yksityiset yritykset, jotka tarjoavat erityis- tai yksinoikeudella
rautatieliikennepalveluja säädöksen Lei 10/90, 17.3.1990, nojalla

� Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 98 artiklan
nojalla: do Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272,
31.12.1948

� Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Lei nº 688/73,
21.12.1973, nojalla

� Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Decreto - Lei nº38144,
31.12.1950, nojalla

Suomi

� Yksiköt, jotka tarjoavat erityis- tai yksinoikeuden nojalla linjaliikenteen palveluja
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) mukaisesti sekä
kuntien liikennelaitokset ja julkiset yritykset, jotka tarjoavat julkisia
liikennepalveluja linja-autoilla, raitioteitse tai metrolla tai ylläpitävät näiden
kuljetuspalvelujen tarjoamiseen tarkoitettua verkkoa
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Ruotsi

� Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkirautatie- ja raitiotiepalveluja seuraavien säädösten
nojalla: lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ja lagen
(1990:1157) om järnvägssäkerhet

� Julkiset tai yksityiset yritykset, jotka tarjoavat johdinauto- tai linja-autopalveluja
seuraavien säädösten nojalla: lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik ja yrkestrafiklagen (1998:490)

Yhdistynyt kuningaskunta

� London Regional Transport

� London Underground Limited

� Transport for London

� Seuraavan säädöksen 424 pykälän 1 kohdassa tarkoitettu Transport for Londonin
tytäryhtiö: the Greater London Authority Act 1999

� Strathclyde Passenger Transport Executive

� Greater Manchester Passenger Transport Executive

� Tyne and Wear Passenger Transport Executive
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� Brighton Borough Council

� South Yorkshire Passenger Transport Executive

� South Yorkshire Supertram Limited

� Blackpool Transport Services Limited

� Conwy County Borough Council

� Henkilö, joka tarjoaa säädöksen the Greater London Authority Act 1999 179 pykälän
1 kohdassa tarkoitettua paikallispalvelua (a bus service) Lontoossa Transport for
Londonin kanssa kyseisen säädöksen 156 pykälän 2 kohdan nojalla tehdyn
sopimuksen mukaisesti tai kyseisen säädöksen 169 pykälässä määritellyn
liikennelaitoksen tytäryhtiötä koskevan sopimuksen mukaisesti

� Northern Ireland Transport Holding Company

� Henkilö, jolla on säädöksen the Transport Act (Northern Ireland) 1967 4 pykälän
1 kohdan mukainen tieliikennepalvelua koskeva toimilupa, jonka nojalla hän voi
tarjota kyseisessä toimiluvassa tarkoitettua säännöllistä palvelua

________________________
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LIITE VI

POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT

BELGIA
De Post/La Poste
TANSKA
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
SAKSA
KREIKKA
Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ, joka on perustettu säädöksen ν.δ. 496/70 nojalla ja toimii lain 2668/98
mukaisesti (ELTA)
ESPANJA
Correos y Telégrafos, S.A.
RANSKA
La Poste
IRLANTI
An Post plc
ITALIA
Poste Italiane s.p.a.
LUXEMBURG
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
ALANKOMAAT
ITÄVALTA
Österreichische Post AG
PORTUGALI
CTT � Correios de Portugal
SUOMI
RUOTSI
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
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

________________________
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LIITE VII

ÖLJYN JA KAASUN ETSINNÄN TAI TALTEENOTON ALALLA TOIMIVAT

HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

�

Tanska

Seuraavissa laeissa tarkoitetut elimet:

� Lov om Danmarks undergrund, ks. lovbekendtgørelse nr. 526, 11.6.2002

� Lov om kontinentalsoklen, ks. lovbekendtgørelse nr. 182, 1.5.1979

Saksa

� Säädöksessä Bundesberggesetz, 13.8.1980 tarkoitetut yritykset.

Kreikka

� �Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.�,Yrityksen ∆.Ε.Π. Α.Ε. ja sen tytäryritysten uudelleen
järjestelystä, sen yhtiöjärjestyksestä ja muista säännöistä annetun lain N:o 2593/98
nojalla
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Espanja

- 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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Ranska

� Yksiköt, jotka vastaavat öljyn ja kaasun etsinnästä tai talteenotosta säädöksen code
minier ja sen täytäntöönpanosääntöjen, erityisesti säädöksen décret n° 95-427,
19.4.1995, nojalla

Irlanti

� Yksiköt, joille on myönnetty jokin luvista authorisation, license, permit tai
concession öljyn ja kaasun etsintään seuraavien säädösten nojalla:

� 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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Italia

� Yksiköt, joille on myönnetty jokin luvista autorizzazione, permesso, licenza tai
concessione öljyn ja kaasun etsintään tai maakaasun maanalaiseen varastointiin
seuraavien säädösten nojalla:

� legge 10 febbraio 1953, n. 136

� legge 11 gennaio 1957, n. 6 sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä 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, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Luxemburg

�

Alankomaat

� Säädöksessä Mijnbouwwet (1.1.2003) tarkoitetut elimet
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Itävalta

� Yksiköt, joilla on valtuudet öljyn tai kaasun etsintään tai talteenottoon seuraavan
säädöksen nojalla: Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, sellaisena kuin se on
muutettuna

Portugali

Seuraavissa säädöksissä tarkoitetut elimet:

� Decreto-Lei nº 109/94, 26.4.1994, ja Portaria nº 790/94, 5.9.1994

� Decreto-Lei nº 82/94, 24.8.1994 ja Despacho nº A-87/94, 17.1.1994

Suomi

�

Ruotsi

� Yksiköt, joilla on toimilupa kaasun tai öljyn etsintään tai talteenottoon säädöksen
minerallagen (1991:45) nojalla tai joille on myönnetty lupa säädöksen lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln nojalla

Yhdistynyt kuningaskunta

� Henkilö, joka harjoittaa toimintaa säädöksen Petroleum Act 1998 nojalla myönnetyn
toimiluvan tai toimiluvan, jonka vaikutus on sama kuin jos se olisi myönnetty
kyseisen säädöksen nojalla, perusteella

� Henkilö, jolla on toimilupa säädöksen Petroleum (Production) Act (Northern
Ireland) 1964 nojalla

________________________
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LIITE VIII

HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN ETSINNÄN TAI

TALTEENOTON ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

�

Tanska

� Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita
säädöksen lovbekendtgørelse nr. 569, 30.7.1997, nojalla

Saksa

� Yritykset, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita
säädöksen Bundesberggesetz,13.8.1980, nojalla

Kreikka

� "∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού��, joka etsii ja ottaa talteen hiiltä tai muita
kiinteitä polttoaineita säädöksen µεταλλευτικός κώδικας του 1973 nojalla, sellaisena
kuin se on muutettuna 27.4.1976 annetulla säädöksellä
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Espanja

- 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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Ranska

� Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita
säädöksen code minier ja sen täytäntöönpanosääntöjen, erityisesti säädöksen décret
n° 95-427,19.4.1995, nojalla

Irlanti

� Bord na Mona plc., joka on perustettu ja toimii säädöksen Turf Development Act
1946 to 1998 nojalla

Italia

� Carbosulcis s.p.a.

Luxemburg

�

Alankomaat

�

Itävalta

� Yksiköt, joilla on valtuudet hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintään tai
talteenottoon säädöksen Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, sellaisena kuin
se on muutettuna, nojalla
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Portugali

� Empresa Nacional de Urânio

Suomi

� Yksiköt, joille on myönnetty erityisoikeus kiinteiden polttoaineiden etsintään ja
talteenottoon oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun
lain 973/2002 nojalla

Ruotsi

� Yksiköt, joille on myönnetty toimilupa hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden
etsintään ja talteenottoon säädöksen minerallagen (1991:45) tai säädöksen lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter nojalla tai jotka ovat saaneet luvan säädöksen
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln mukaisesti

Yhdistynyt kuningaskunta

� Kuka tahansa luvan saanut yrittäjä (säädöksen Coal Industry Act 1994 tarkoittamassa
merkityksessä)

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

� Henkilö, joka toimii jonkin seuraavan luvan mukaisesti: prospecting licence, mining
lease, mining licence tai mining permission, sellaisena kuin lupa on määriteltynä
säädöksen the Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969 57 pykälän 1
kohdassa

________________________
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LIITE IX

MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAIKKA MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN

ALAN HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

� 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

Tanska

� Satamat, sellaisina kuin ne on määritelty seuraavassa säädöksessä: § 1 i lov nr. 326 af
om havne, 28.5.1999
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Saksa

� Satamat, jotka ovat kokonaan tai osittain alueellisten viranomaisten (Länder, Kreise,
Gemeinden) alaisia

� Sisävesisatamat, joihin sovelletaan säädöksen Wassergesetze der Länder nojalla
säädöstä Hafenordnung

Kreikka

� �Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Π. Α.Ε.�), lain N:o
2688/99 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία� (�Ο.Λ.Θ. Α.Ε.�), lain N:o
2688/99 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Α. Α.Ε.�) lain
N:o 2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Β. Α.Ε.�) lain N:o 2932/01
nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Ε. Α.Ε.�) lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla
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� �Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Η. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Κ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Λ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Πατρών  Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� �Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.�), lain N:o
2932/01 nojalla

� Muut satamat, joihin sovelletaan presidentin asetusta 649/ 1977. (Εποπτεία,
οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιµένων)
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Espanja

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería � Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol � San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
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Ranska

� Port autonome de Paris, joka on perustettu säädöksen loi n° 68-917 relative au port
autonome de Paris, 24.10.1968, nojalla

� Port autonome de Strasbourg, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla:
convention 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, 20.5.1923,
hyväksytty 26.4.1924 annetulla lailla.

� Säädöksen code des ports maritimes L. III-I artiklan ja sitä seuraavien artiklojen
nojalla toimivat autonomiset satamat

� Säädöksen code des ports maritimes 121-1 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen
nojalla toimivat ei-autonomiset satamat

� Alueiden tai departementtien viranomaisten alaiset satamat, tai satamat, jotka
toimivat alueiden tai departementtien viranomaisten myöntämän toimiluvan nojalla
säädöksen loi 86-663, 22.7.1983, jolla täydennetään säädöstä loi 83-8 relative à la
répartition des compétences entre les communes, départements et l'État, 7.1.1983, 6
artiklan nojalla

� Voies navigables de France, julkinen laitos, johon sovelletaan säädöksen la loi n°
90-1168, 29.12.1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 124 artiklan säännöksiä
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Irlanti

� Satamat, jotka toimivat säädöksen Harbours Acts 1946 to 2000 nojalla

� Rosslare Harbour'n satama, joka toimii säädöksen Fishguard and Rosslare Railways
and Harbours Acts 1899 nojalla

Italia

� Kansalliset satamat ja muut satamat, joita hallinnoi Capitaneria di Porto säädöksen
Codice della navigazione, Regio Decreto, n. 327, 30.3.1942 nojalla

� Itsenäiset satamat (enti portuali), jotka on perustettu säädöksen Codice della
Navigazione, Regio Decret2, n. 327, 30.3.1942 19 artiklan nojalla annetulla
erityislainsäädännöllä

Luxemburg

� Port de Mertert, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: loi
modifiée relative à l�aménagement et à l�exploitation d�un port fluvial sur la
Moselle, 22.7.1963
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Alankomaat

� (Meri- tai sisävesisatamien taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt)

Itävalta

� Aluehallinnon (Länder ja/tai Gemeinden) kokonaan tai osittain omistamat
sisävesisatamat

Portugali

� APDL � Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, säädöksen Decreto - Lei
nº 335/98, 3.11.1998. nojalla

� APL � Administração do Porto de Lisboa, S.A, säädöksen Decreto - Lei nº 336/98,
3.11.1998, nojalla

� APS � Administração do Porto de Sines, S.A, säädöksen Decreto - Lei nº 337/98,
3.11.1998, nojalla

� APSS � Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, säädöksen Decreto -
Lei nº 338/98, 3.11.1998, nojalla
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� APA � Administração do Porto de Aveiro, S.A, säädöksen Decreto - Lei nº 339/98,
3.11.1998, nojalla

� IPN � Instituto Portuário do Norte, säädöksen Decreto - Lei nº 242/99, 28.6.1999,
nojalla

� ICP � Instituto Portuário do Centro, säädöksen Decreto - Lei nº 243/99, 28.6.1999,
nojalla

� IPS � Instituto Portuário do Sul, säädöksen Decreto - Lei nº 244/99, 28.6.1999,
nojalla

� IDN � Instituto da Navegabilidade do Douro, säädöksen Decreto - Lei nº 138-A/97,
3.6.1997, nojalla

Suomi

� Satamat, joita käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista
annetun lain (955/76) nojalla sekä satamat, jotka on perustettu yksityisistä yleisistä
satamista annetun lain (1156/1994) 3 §:n mukaisen luvan perusteella

� Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal
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Ruotsi

� Satamat tai terminaalipalvelut, jotka ovat säädöksen lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ja säädöksen
förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal mukaisia

Yhdistynyt kuningaskunta

� Paikallinen viranomainen, joka hyödyntää maantieteellistä aluetta tarkoituksenaan
tarjota meri- tai sisävesisatamapalveluita tai muita terminaalipalveluita meri- tai
sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön

� Säädöksen the Harbours Act 1964 57 pykälässä tarkoitettu satamaviranomainen

� British Waterways Board

� Satamaviranomainen, sellaisena kuin se on määriteltynä säädöksen the Harbours Act
(Northern Ireland) 1970 38 pykälän 1 kohdassa

________________________
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LIITE X

LENTOKENTTÄALAN HANKINTAYKSIKÖT

Belgia

� 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

Tanska

� Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen mukaisen toimiluvan perusteella: lov om
luftfart, ks. lovbekendtgørelse nr. 543, 13.6.2001, 55 pykälän 1 kohta

Saksa

� Lentokentät, sellaisina kuin ne on määritelty säädöksen Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung,
19.6.1964, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21.8.2002, 38 pykälän 2 kohdan
1 alakohdassa



12634/3/02 REV 3 HKE/mv 2
LIITE X DG C II    FI

Kreikka

� �Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας�� (�ΥΠΑ��), joka toimii lainsäädäntöasetuksen N:o
714/70 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 1340/83; yhtiön organisoinnista
säädetään presidentin asetuksessa N:o 56/89, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna

� Spatassa oleva yhtiö �∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών��, joka toimii seuraavan lain nojalla: ν.
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�� seuraavan säädöksen nojalla: presidentin asetus N:o 158/02
«Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση
πολιτικών αερολιµένων από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 137)

Espanja

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
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Ranska

� Lentokentät, joita julkiset laitokset hoitavat seuraavien säännösten nojalla: artiklat
L. 251-1, L.260-1 ja L. 270-1, code de l�aviation civile

� Lentokentät, joita hoidetaan lain code de l�aviation civile R. 223-2 artiklan nojalla
myönnetyn valtion toimiluvan puitteissa

� Lentokentät, joita hoidetaan code de l�aviation civile tilapäisestä käytöstä annetun
säädöksen arrêté préfectoral nojalla

� Lentokentät, jotka julkisyhteisö on perustanut ja joita koskee säädöksen code de l�aviation
civile L. 221-1 artiklassa tarkoitettu sopimus

Irlanti

� Dublinin, Corkin ja Shannonin lentokentät, joita hallinnoi Aer Rianta � Irish Airports

� Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn Public use Licencen
nojalla: Irish Aviation Authority Act 1993, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Air
Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, ja joilla matkustajien, postin tai rahdin
julkiseen kuljettamiseen tarkoitetut ilma-alukset harjoittavat säännöllistä lentoliikennettä
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Italia

� AAAVTAG

� Erityislainsäädännöllä perustetut hallinnointiyksiköt

� Yksiköt, jotka tarjoavat lentokenttäpalveluja seuraavan säännöksen nojalla myönnetyn
toimiluvan perusteella: art. 694 del c.n., R.D. n. 327, 30.3.1942

� R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Luxemburg

� Aéroport du Findel

Alankomaat

� (Lentokentät, jotka toimivat säädöksen Luchtvaartwet 18 artiklan ja sitä seuraavien
artiklojen nojalla)
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