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3. Kommunikationen, informationsutbytet och lagringen av uppgifterna skall ske på ett sådant

sätt att alla uppgifter och den sekretess som gäller för anbuden och anbudsansökningarna bevaras

och den upphandlande enheten inte tar del av innehållet i anbuden och anbudsansökningarna förrän

tidsfristen för att lämna anbud har löpt ut.

4. De verktyg som skall användas för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras

tekniska krav, skall vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med

informations- och kommunikationsprodukter som i allmänhet används.

5. Följande regler skall tillämpas på anordningar för elektronisk mottagning av anbud och

anbudsansökningar:

a) Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbud och

anbudsansökningar, inbegripet kryptering, skall finnas tillgänglig för alla berörda parter.

Dessutom skall anordningar för elektronisk mottagning av anbud och anbudsansökningar

uppfylla kraven i bilaga XXIII.

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att förbättra

nivån på certifieringstjänsterna för dessa anordningar.

c) Anbudsgivare och anbudssökande skall åta sig att lämna in de handlingar, intyg och

försäkringar som avses i artikel 52.2 och 52.3 och artiklarna 53 och 54, om dessa inte är

tillgängliga i elektronisk form, innan den fastställda tidsfristen för anbudsgivningen eller

anbudsansökningarna har löpt ut.
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6. Följande regler gäller för överföring av anbudsansökningar:

a) En anbudsansökan avseende ett upphandlingsförfarande får göras skriftligt eller per telefon.

b) Om en anbudsansökan görs per telefon, skall en skriftlig bekräftelse skickas före utgången av

tidsfristen för dess mottagande.

c) En upphandlande enhet får kräva att en anbudsansökan som görs per fax skall bekräftas per

post eller elektroniska medel, om detta är nödvändigt för juridiskt bindande bevis. Ett sådant

krav skall av den upphandlande enheten anges i meddelandet om upphandling eller i den

inbjudan som avses i artikel 47.5 liksom tidsfristen för bekräftelse per post eller elektroniska

medel.

Artikel 49

Information till kvalificeringssökande, anbudssökande och anbudsgivare

1. En upphandlande enhet skall snarast underrätta de deltagande ekonomiska aktörerna om de

beslut som fattas om slutandet av ett ramavtal, tilldelningen av ett kontrakt eller tillträde till ett

dynamiskt inköpssystem, inklusive skälen till att den har beslutat att inte sluta ett ramavtal eller

tilldela ett kontrakt efter konkurrensutsättning (se tidigare kommentarer) eller att upprepa

förfarandet eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem; dessa upplysningar skall på begäran riktad till

den upphandlande enheten lämnas skriftligt.
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2. En upphandlande myndighet skall snarast på begäran underrätta varje anbudssökande eller

anbudsgivare vars ansökan avslagits om orsakerna till att ansökan eller anbudet inte har godtagits

samt underrätta varje anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud om utformningen av och

de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats

kontraktet eller parterna i ramavtalet. Dessa tidsfrister får under inga omständigheter överstiga

15 dagar från det att den skriftliga begäran har mottagits.

Den upphandlande enheten får dock besluta att inte lämna ut viss information som rör

kontraktstilldelningen eller slutandet av ett ramavtal eller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem

som anges i första stycket, om detta skulle kunna hindra tillämpning av lagen, strida mot

allmänintresset, skada berättigade kommersiella intressen för offentliga eller privata ekonomiska

aktörer, även kommersiella intressen för den marknadsaktör som tilldelats kontraktet, eller

motverka sund konkurrens mellan dessa aktörer.

3. En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem skall inom rimlig

tid underrätta de anbudssökande om huruvida de kvalificerat sig.

Om beslutet kommer att ta längre tid än sex månader efter det att ansökan lämnats in, skall den

upphandlande enheten inom två månader efter det att ansökan lämnats in underrätta den

anbudssökande om orsakerna till att tidsfristen blivit förlängd och meddela datum för när ansökan

kommer att bli godkänd eller avslås.

4. Sökande vars kvalifikationer inte godkänns skall underrättas om beslutet så snart som möjligt

och senast inom 15 dagar efterdit att beslutet fattats. Skälen skall bygga på kvalificeringskriterierna

i artikel 53.2.
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5. En upphandlande enhet som upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem får diskvalificera

en marknadsaktör endast av skäl som bygger på kriterierna i artikel 53.2. En planerad

diskvalificering skall föregås av ett skriftligt meddelande till den ekonomiska aktören senast inom

15 dagar räknat från diskvalificeringen tillsammans med skälen till diskvalificeringen.

Artikel 50

Information som skall bevaras om tilldelade kontrakt

1. En upphandlande enhet skall bevara sådan information om varje kontrakt som behövs för att

vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut om

a) kvalificering och val av ekonomiska aktörer samt kontraktstilldelning,

b) tillämpning av förfaranden utan föregående meddelande om upphandling i enlighet med

artikel 40.3,

c) att inte tillämpa bestämmelserna i kapitlen III−VI i denna avdelning med stöd av undantag i

kapitel II i avdelning I och i kapitel II i denna avdelning.

Den upphandlande enheten skall vidta lämpliga åtgärder för att dokumentera genomförandet av

tilldelningsförfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel.
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2. Informationen skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelas, så att den

upphandlande enheten under denna period på begäran kan förse kommissionen med nödvändiga

upplysningar.

KAPITEL VII

UPPHANDLINGSFÖRFARANDETS GÅNG

Artikel 51

Allmänna bestämmelser

1. Vid val av deltagare i upphandlingsförfaranden skall följande gälla:

a) En upphandlande enhet som har fastställt regler och kriterier för uteslutning av anbudsgivare

eller anbudssökande i enlighet med artikel 54.1, 54.2 eller 54.4 skall utesluta ekonomiska

aktörer som uppfyller dessa regler och kriterier.

b) Den upphandlande enheten skall välja ut anbudsgivare och anbudssökande på grundval av de

objektiva regler och kriterier som har fastställts med stöd av artikel 54.

c) Vid selektiva och förhandlade förfaranden med meddelande om upphandling skall den

upphandlande enheten i förekommande fall i enlighet med artikel 54 begränsa antalet utvalda

anbudssökande med stöd av a och b.
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2. Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett

kvalificeringssystem och i syfte att välja ut deltagare i tilldelningsförfaranden för de specifika

kontrakt som omfattas av upphandlingen skall den upphandlande enheten

a) kvalificera ekonomiska aktörer i enlighet med bestämmelserna i artikel 53,

b) tillämpa de bestämmelser i punkt 1 som är relevanta för selektiva eller förhandlade

förfaranden på sådana kvalificerade ekonomiska aktörer.

3. Den upphandlande enheten skall kontrollera att anbuden från de anbudsgivare som valts ut på

detta sätt överensstämmer med de regler och krav som skall tillämpas på anbud samt tilldela

kontraktet på grundval av de kriterier som anges i artiklarna 55 och 57.
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AVSNITT 1

KVALIFICERING OCH URVALSBEDÖMNING

Artikel 52

Ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor

samt intyg, prover och bevis

1. En upphandlande enhet som väljer ut deltagare till ett selektivt eller förhandlat förfarande får

inte, när den beslutar om huruvida en sökande är kvalificerad eller uppdaterar sina kriterier och

regler för kvalificering,

a) ställa upp administrativa, tekniska eller ekonomiska villkor för vissa ekonomiska aktörer som

inte gäller för andra,

b) kräva prover eller bevis som redan finns i tillgängligt objektivt material.

2. Om en upphandlande enhet kräver uppvisande av intyg utfärdat av ett oberoende organ på att

den ekonomiska aktören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall den hänvisa till

kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standarder och är certifierade av organ

som uppfyller europeiska certifieringsstandarder.
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Enheten skall godkänna likvärdiga intyg från organ som är etablerade i andra medlemsstater. Den

skall även godta andra bevis på likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.

3. För byggentreprenad- och tjänstekontrakt, och endast i lämpliga fall, kan den upphandlande

enheten kräva angivande av åtgärder för miljöledning som den ekonomiska aktören kommer att

tillämpa när kontraktet fullgörs, för att därigenom kontrollera den ekonomiska aktörens tekniska

förmåga. Om en upphandlande enhet i sådana fall kräver att få se intyg från ett oberoende organ om

att den ekonomiska aktören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, skall enheten hänvisa till

EMAS eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller internationella

standarder och som certifierats av organ som uppfyller gemenskapslagstiftningen eller relevanta

europeiska eller internationella standarder för certifiering.

Den upphandlande enheten skall godta likvärdiga intyg från organ i andra medlemsstater. Den skall

även godta andra bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder från de ekonomiska aktörerna.

Artikel 53

Kvalificeringssystem

1. Upphandlande enheter som så önskar får upprätta och förvalta ett kvalificeringssystem för

ekonomiska aktörer.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 108
DG C II    SV

Enheter som upprättar eller förvaltar ett kvalificeringssystem skall garantera att ekonomiska aktörer

när som helst kan ansöka om att bli kvalificerade.

2. Ett system enligt punkt 1 kan omfatta flera kvalificeringsfaser.

Det skall förvaltas på grundval av objektiva kriterier och regler som fastställs av den upphandlande

enheten.

Om kriterierna eller reglerna omfattar tekniska specifikationer skall bestämmelserna i artikel 34

tillämpas. Kriterierna och reglerna får uppdateras vid behov.

3. De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 kan inbegripa de

uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i direktiv .../.../EG enligt de villkor och krav som anges

där.

När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den mening som avses i

artikel 2.1 a skall dessa kriterier och bestämmelser inbegripa de uteslutningskriterier som anges i

artikel 45.1 i direktiv .../.../EG.

4. När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 innefattar krav rörande

de ekonomiska aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet kan dessa vid behov åberopa

andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna

och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att

förfoga över de nödvändiga resurserna under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt,

t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga rörande detta.
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På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopas kapaciteten hos

deltagarna i gruppen eller andra enheter.

5. När de kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 innefattar krav rörande

ekonomiska aktörernas tekniska kapacitet och/eller yrkeskunnande kan dessa vid behov åberopa

andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska aktörerna

och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer att

förfoga över de nödvändiga resurserna under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt,

t.ex. genom att tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de kommer att ställa de

nödvändiga resurserna till marknadsaktörens förfogande.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa kapaciteten hos

deltagarna i gruppen eller andra enheter.

6. De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 skall tillhandahållas

de ekonomiska aktörerna om de begär det. Om kriterierna eller reglerna uppdateras skall de berörda

ekonomiska aktörerna underrättas om detta.

Om en upphandlande enhet anser att vissa andra enheters eller organs kvalificeringssystem

uppfyller de krav som ställs, skall den meddela de berörda ekonomiska aktörerna namnen på dessa

andra enheter eller organ.

7. En lista över kvalificerade ekonomiska aktörer skall bevaras; den kan delas upp i kategorier

efter den typ av upphandling för vilken kvalificeringen är giltig.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 110
DG C II    SV

8. De upphandlande enheterna skall, när de upprättar och förvaltar ett kvalificeringssystem,

iaktta bestämmelserna i artikel 41.3 angående meddelanden om att det finns ett

kvalificeringssystem, artikel 49.3−49.5 om den information som skall lämnas till ekonomiska

operatörer som har ansökt om kvalificering, artikel 51.2 om urval av deltagare när upphandling sker

med hjälp av ett meddelande om att det finns ett kvalificeringssystem samt bestämmelserna i

artikel 52 om ömsesidigt erkännande av administrativa, tekniska och ekonomiska villkor samt intyg,

prover och bevis.

9. Om en upphandling sker med hjälp av ett meddelande om att det finns ett

kvalificeringssystem skall anbudsgivarna i ett selektivt förfarande eller deltagarna i ett förhandlat

förfarande väljas ut bland de anbudssökande som kvalificerat sig enligt detta system.

Artikel 54

Kvalitativa urvalskriterier

1. Vid ett öppet förfarande skall en upphandlande enhet fastställa urvalskriterier enligt objektiva

regler och kriterier som är tillgängliga för de berörda ekonomiska aktörerna.

2. Vid ett selektivt eller förhandlat förfarande skall en upphandlande enhet välja ut

anbudssökande enligt de objektiva regler och kriterier som den har fastställt och som är tillgängliga

för de berörda ekonomiska aktörerna.
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3. Vid selektiva eller förhandlade förfaranden får den upphandlande enheten använda kriterier

som grundas på ett objektivt behov av att minska antalet anbudssökande till en nivå som anses

rimlig med tanke på speciella förhållanden i samband med upphandlingsförfarandet och på de

resurser som behövs för att genomföra det. De utvalda anbudssökandena skall dock vara tillräckligt

många för att uppfylla kravet på tillräcklig konkurrens.

4. Kriterierna i punkterna 1 och 2 får omfatta de uteslutningskriterier som anges i artikel 45 i

direktiv 2003/.../EG på de villkor och krav som anges där.

När den upphandlande enheten är en upphandlande myndighet i den mening som avses i

artikel 2.1 a skall de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel inbegripa de

uteslutningskriterier som anges i artikel 45.1 i direktiv 2003/.../EG.

5. När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav rörande de ekonomiska

aktörernas ekonomiska och finansiella kapacitet kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt

åberopa andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska

aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer

att förfoga över de nödvändiga resurserna, t.ex. genom att lägga fram ett åtagande från enheterna.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa kapaciteten hos

deltagarna i gruppen eller andra enheter.
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6. När de kriterier som avses i punkterna 1 och 2 innefattar krav rörande de ekonomiska

aktörernas tekniska kapacitet och/eller yrkeskunnande kan dessa vid behov och för ett visst kontrakt

åberopa andra enheters kapacitet, oavsett vilka juridiska band som finns mellan de ekonomiska

aktörerna och dessa enheter. De skall då kunna bevisa för den upphandlande enheten att de kommer

att förfoga över de nödvändiga resurserna för fullgörandet av kontraktet, t.ex. genom att

tillhandahålla ett åtagande från enheterna i fråga om att de kommer att ställa de nödvändiga

resurserna till den ekonomiska aktörens förfogande.

På samma villkor kan en grupp av ekonomiska aktörer enligt artikel 11 åberopa kapaciteten hos

deltagarna i gruppen eller andra enheter.
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AVSNITT 2

KONTRAKTSTILLDELNING

Artikel 55

Tilldelningsgrunder

1. Utan att nationella lagar och andra författningar om ersättning för vissa tjänster påverkas skall

den upphandlande enheten tillämpa följande kriterier vid tilldelning av kontrakt:

a) Om tilldelningen sker på grundval av det för den upphandlande enheten ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet, olika kriterier som motiveras av föremålet för kontraktet ifråga,

t.ex. leverans- eller genomförandetid, driftskostnad, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska

och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, tekniska fördelar, eftermarknadsservice och

tekniskt stöd, åtagande när det gäller reservdelar, fortlöpande leverans och pris.

b) I annat fall, enbart det lägsta priset.

2. Utan att bestämmelserna i tredje stycket åsidosätts skall, om tilldelningen sker enligt

punkt 1 a, den upphandlande enheten ange hur de olika kriterierna kommer att viktas inbördes vid

bedömningen av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
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Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

När den upphandlande enheten anser att viktning inte är möjligt av påvisbara skäl, skall den ange

kriterierna i fallande prioritetsordning.

Denna relativa viktning eller prioritetsordning skall i förekommande fall anges i meddelandet om

upphandling, i den inbjudan om att bekräfta intresse som avses i artikel 47.5, i inbjudan att lämna

anbud eller att delta i förhandlingar eller i förfrågningsunderlaget.

Artikel 56

Användning av elektroniska auktioner

1. Medlemsstaterna får föreskriva att den upphandlande enheten får genomföra elektroniska

auktioner.

2. Vid öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden med föregående meddelande om

upphandling får den upphandlande enheten besluta att tilldelningen av ett kontrakt skall föregås av

en elektronisk auktion om förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig exakthet.

Under samma omständigheter får elektronisk auktion användas vid konkurrensutsättning av

tilldelning av kontrakt inom ramen för det dynamiska inköpssystem som avses i artikel 15.
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Den elektroniska auktionen skall grundas på

a) antingen endast priser när kontraktet ges till det lägsta priset,

b) eller priser och/eller nya värden på aspekter i anbuden som angetts i förfrågningsunderlaget

när kontraktet ges till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3. En upphandlande enhet som beslutar att utnyttja elektronisk auktion skall ange detta i

meddelandet om upphandling.

Förfrågningsunderlaget skall bland annat innehålla upplysningar om

a) de aspekter vilkas värden kommer att vara föremål för elektronisk auktion om dessa aspekter

är kvantifierbara så att de kan uttryckas i siffror eller i procent,

b) de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av

samtliga specifikationer för föremålet för kontraktet,

c) vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska

auktionen och när detta i förekommande fall kommer att ske,

d) relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
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e) på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna lägre anbud och särskilt vilka minsta skillnader som

i förekommande fall krävs mellan anbuden,

f) relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om arrangemangen och

de tekniska specifikationerna för anslutning.

4. Innan den elektroniska auktionen inleds skall den upphandlande enheten genomföra en första

fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda

viktningen.

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud skall samtidigt och med elektroniska medel

bjudas in att lämna nya priser och/eller nya värden. Inbjudan skall innehålla alla relevanta

upplysningar om den individuella anslutningen till den elektroniska utrustning som används samt

vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas. Den elektroniska auktionen får

ske i flera på varandra följande etapper. Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än

två arbetsdagar efter det att inbjudan har skickats ut.

5. Om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall

inbjudan åtföljas av resultatet av den fullständiga bedömning av det berörda anbudet som

genomförts i enlighet med viktningen i artikel 55.2 första stycket.
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I inbjudan skall även anges den matematiska formel som används för att vid den elektroniska

auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser och/eller

nya värden som lämnas. Denna formel skall innefatta viktningen av alla de kriterier som fastställts

för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, i enlighet med meddelandet om

upphandling eller förfrågningsunderlaget. I detta syfte skall emellertid eventuellt förekommande

intervall i förväg reduceras med ett bestämt värde.

Om alternativa utföranden är tillåtna, skall separata formler ges för varje alternativ.

6. Under varje etapp i den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten kontinuerligt

och omedelbart meddela alla anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje

tidpunkt skall ha kännedom om sin plats i rangordningen. Den upphandlande enheten kan också

meddela andra upplysningar om andra priser eller värden som har lämnats, under förutsättning att

detta anges i förfrågningsunderlaget. Den får också när som helst meddela antalet deltagare i den

aktuella auktionsetappen. Den får emellertid under inga omständigheter röja anbudsgivarnas

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

7. Den upphandlande enheten skall avsluta den elektroniska auktionen på något av följande sätt:

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

stängs.

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

skillnader. I detta fall skall den upphandlande enheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur

långt efter det att den har mottagit det sista priset eller värdet som den kommer att avsluta den

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

Om den upphandlande enheten har beslutat att avsluta den elektroniska auktionen enligt c,

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

att delta i auktionen.

8. Efter att ha avslutat den elektroniska auktionen skall den upphandlande enheten tilldela

kontraktet i enlighet med artikel 55 på grundval av resultaten av den elektroniska auktionen.

9. En upphandlande enhet får inte utnyttja elektroniska auktioner på otillbörligt sätt eller på ett

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

som det fastställs i det meddelande som används för konkurrensutsättning och i

förfrågningsunderlaget, ändras.

Artikel 57

Onormalt låga anbud

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

varorna, byggentreprenaderna eller tjänsterna, skall den upphandlande enheten, innan anbuden

avslås, skriftligt begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll som den anser sig behöva.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 119
DG C II    SV

Dessa förtydliganden kan särskilt gälla

a) besparingar avseende sättet att tillverka varorna, sättet att tillhandahålla tjänsterna och

byggmetoderna,

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

med för att leverera varor, tillhandahålla tjänster eller utföra byggentreprenaden,

c) originaliteten i de varor, tjänster och byggentreprenader, som föreslås av anbudsgivaren,

d) iakttagande av de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som är i kraft på den

ort där tillhandahållandet av byggentreprenaden, tjänsten eller varan skall ske,

e) möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd.

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

beaktande av de ingivna förklaringarna.

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

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

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

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

den upphandlande enheten förkastar ett anbud under dessa omständigheter, skall den underrätta

kommissionen om detta.
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AVSNITT 3

ANBUD SOM OMFATTAR VAROR MED URSPRUNG

I TREDJE LAND OCH

FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE LAND

Artikel 58

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

1. Denna artikel är tillämplig på anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med

vilket gemenskapen inte har slutit sådana multilaterala eller bilaterala avtal som tillförsäkrar företag

från gemenskapen jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje land. Den påverkar

inte de åtaganden som gemenskapen eller dess medlemsstater har gentemot tredje land.

2. Anbud som lämnas i samband med tilldelning av varukontrakt kan förkastas om andelen varor

med ursprung i tredje land, fastställd enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/921, uppgår till mer än

50 % av det totala värdet av de varor som anbudet omfattar. I denna artikel betraktas programvaror

för utrustning till telenät som varor.

                                                
1 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).
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3. Om två eller flera anbud är likvärdiga enligt tilldelningskriterierna i artikel 55, skall

företräde ges de anbud som inte kan förkastas med stöd av punkt 2, om inte annat följer av andra

stycket. Vid tillämpningen av denna artikel betraktas anbud som likvärdiga om prisskillnaden inte

är större än 3 %.

Ett anbud skall dock inte ges företräde framför ett annat enligt första stycket om detta skulle tvinga

den upphandlande enheten att anskaffa utrustning med andra tekniska egenskaper än den befintliga

utrustningen, med åtföljande inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller

orimliga kostnader.

4. Vid beräkningen av den andel varor med ursprung i tredje land som avses i punkt 2 skall

tredje land som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv till följd av ett rådsbeslut enligt punkt 1

undantas från tillämpningen av denna artikel.

5. Kommissionen skall, med början andra halvåret under det första året efter det att detta direktiv

trätt i kraft, varje år lämna en rapport till rådet om de framsteg som gjorts i de multilaterala och

bilaterala förhandlingarna rörande det tillträde företagen från gemenskapen har till marknaden i

tredje land inom de områden som omfattas av detta direktiv, om resultatet av dessa förhandlingar

och om den faktiska tillämpningen av de ingångna avtalen.

Mot bakgrund av denna utveckling får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad

majoritet ändra bestämmelserna i denna artikel.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 122
DG C II    SV

Artikel 59

Förhållandet till tredje land när det gäller tjänstekontrakt

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de allmänna svårigheter deras företag

möter rättsligt eller i praktiken i samband med tilldelning av tjänstekontrakt i tredje land.

2. Kommissionen skall rapportera till rådet före den 31 december ... och regelbundet därefter om

öppnandet av marknaden för tjänstekontrakt i tredje land och om hur förhandlingarna framskrider

med dessa länder, särskilt inom ramen för WTO.

3. Kommissionen skall genom framställningar till det berörda tredje landet försöka rätta till

situationen om den, på grundval av antingen de rapporter som avses i punkt 2 eller annan

information, konstaterar att tredje land vid tjänsteupphandling

a) inte ger företag från gemenskapen ett faktiskt tillträde som är jämförbart med det som

gemenskapen ger företag från detta land,

b) inte ger företag från gemenskapen nationell behandling eller samma konkurrensmöjligheter

som är tillgängliga för nationella företag, eller

c) ger företag från andra tredje länder en gynnsammare behandling än företag från gemenskapen.
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4. Under de förhållanden som anges i punkt 3 får kommissionen när som helst föreslå att rådet

beslutar att, under en period som skall fastställas i beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa

tilldelningen av tjänstekontrakt till

a) företag som omfattas av lagstiftningen i det berörda tredje landet,

b) företag som är anknutna till företag enligt a med säte i gemenskapen men som inte har någon

direkt och faktisk koppling till ekonomin i en medlemsstat,

c) företag som lämnar anbud på tjänster med ursprung i det tredje landet i fråga.

Rådet skall utan dröjsmål fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Kommissionen får föreslå dessa åtgärder på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

5. Denna artikel påverkar inte gemenskapens åtaganden gentemot tredje land.
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AVDELNING III

REGLER OM PROJEKTTÄVLINGAR PÅ TJÄNSTEOMRÅDET

Artikel 60

Allmän bestämmelse

1. Reglerna för att anordna en projekttävling skall stå i överensstämmelse med punkt 2 i denna

artikel samt artiklarna 61 och 63�66, och skall hållas tillgängliga för dem som är intresserade av att

delta i projekttävlingen.

2. Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas

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

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

till att lagen i den medlemsstat där projekttävlingen anordnas skulle kräva detta.
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Artikel 61

Tröskelvärden

1. Denna avdelning skall tillämpas på projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling och

vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst 499 000 euro. I denna punkt

avses med tröskelvärde det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av tjänstekontraktet,

inklusive eventuella priser och/eller ersättningar till deltagarna.

2. Denna avdelning skall tillämpas på alla projekttävlingar där det totala värdet av priser och

ersättningar till deltagarna uppgår till minst 499 000 euro.

I denna punkt avses med tröskelvärde den totala summan av priserna och ersättningarna, inklusive

det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt av de tjänstekontrakt som senare kan ingås ? i

enlighet med artikel 40.3, om den upphandlande enheten inte utesluter en sådan tilldelning i

meddelandet om projekttävling.

Artikel 62

Undantagna projekttävlingar

Denna avdelning skall inte tillämpas på

1. projekttävlingar som anordnas i sådana fall som avses i artiklarna 20�22 för tjänstekontrakt,
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2. projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten bedriva en verksamhet på

vilken artikel 30 skall tillämpas enligt ett av kommissionen fastställt beslut eller eftersom det får

anses följa av punkt 4 andra eller tredje stycket eller punkt 5 fjärde stycket i den artikeln.

Artikel 63

Regler för offentliggörande och öppenhet

1. En upphandlande enhet som vill anordna en projekttävling skall informera om detta genom ett

meddelande om projekttävling. En upphandlande enhet som anordnat en projekttävling skall

informera om resultaten genom ett meddelande. Detta meddelande skall innehålla den information

som anges i bilaga XVIII och meddelandet om resultatet av en projekttävling skall innehålla den

information som anges i bilaga XIX i samma format som de standardformulär som kommissionen

skall anta i enlighet med förfarandet i artikel 68.2.

Resultatet av en projekttävling skall meddelas kommissionen inom två månader efter det att

projekttävlingen har avslutats och på de villkor som kommissionen skall fastställa i enlighet med

förfarandet i artikel 68.2. I detta sammanhang skall kommissionen respektera alla känsliga

kommersiella aspekter som de upphandlande enheterna eventuellt påpekar när de lämnar denna

information, rörande antalet projekt eller mottagna planer, ekonomiska aktörernas identitet och

anbudspris.

2. Artikel 44.2�8 skall också tillämpas på meddelanden om projekttävlingar.
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Artikel 64

Kommunikationssätt

1. Artikel 48.1, 48.2 och 48.4 skall tillämpas på alla meddelanden om projekttävlingar.

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

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

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

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

projekt:

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

planer och projekt, inklusive kryptering, skall vara tillgängliga för de berörda parterna.

Utrustning för elektroniskt mottagande av planer och projekt skall dessutom överensstämma

med kraven i bilaga XXIII.

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att höja nivån

på certifieringstjänsterna för sådan utrustning.
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Artikel 65

Anordnande av projekttävlingar,

val av deltagare och juryn

1. Vid anordnandet av projekttävlingar skall en upphandlande enhet tillämpa förfaranden som är

anpassade till bestämmelserna i detta direktiv.

2. Om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat till ett angivet antal deltagare skall den

upphandlande enheten fastställa entydiga och icke-diskriminerande kriterier för urvalet. Antalet

tävlingsdeltagare som inbjuds att delta skall under alla omständigheter vara så stort att verklig

konkurrens säkerställs.

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

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

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

kvalifikationer.

Artikel 66

Juryns beslut

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

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

uteslutande utgå från de kriterier som anges i meddelandet om projekttävlingen.
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3. Den skall ange sin rangordning av projekten, som gjorts på grundval av varje projekts

förtjänster, i en rapport som skall undertecknas av dess medlemmar och innehålla kommentarer och

eventuella punkter som kan behöva klargöras.

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

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

rapporten i syfte att klargöra projektets alla aspekter.

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

tävlingsdeltagarna.

AVDELNING IV

SKYLDIGHETER ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR STATISTIKÄNDAMÅL,

VERKSTÄLLIGHETSBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 67

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål

1. Medlemsstaterna skall, enligt föreskrifter som skall fastställas i enlighet med förfarandet i

artikel 68.2, se till att kommissionen varje år får en statistisk rapport om det totala värdet, fördelat

på medlemsstaterna och på de verksamhetskategorier som anges i bilagorna I−X, av tilldelade

kontrakt som ligger under tröskelvärdena i artikel 16, men som i annat fall skulle omfattas av

bestämmelserna i detta direktiv.
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2. När det gäller de verksamhetskategorier som anges bilagorna II, III, V, IX och X skall

medlemsstaterna se till att kommissionen får en statistisk rapport om kontrakt som tilldelats, senast

den 31 oktober � för föregående år och senast den 31 oktober varje år därefter, enligt föreskrifter

som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 68.2. Den statistiska rapporten skall

innehålla den information som är nödvändig för att kontrollera att avtalet tillämpas korrekt.

Den information som krävs enligt första stycket skall inte omfatta information om kontrakt

avseende sådana FoU-tjänster som förtecknas i kategori 8 i bilaga XVII A, teletjänster i kategori 5 i

bilaga XVII A vilkas placeringar i den gemensamma upphandlingsordlistan (CPV) motsvarar

referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526 eller de tjänster som anges i bilaga XVII B.

3. Föreskrifterna enligt punkterna 1 och 2 skall fastställas på ett sätt som garanterar att

a) mindre upphandlingskontrakt kan utelämnas för att förenkla de administrativa förfarandena,

under förutsättning att statistiken ändå blir användbar,

b) den tillhandahållna informationen behandlas konfidentiellt.
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Artikel 68

Kommittéförfarande

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

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

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

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 69

Revidering av tröskelvärden

1. Kommissionen skall vartannat år från och med ...* kontrollera de tröskelvärden som fastställs i

artikel 16 och vid behov med avseende på andra stycket revidera dem i enlighet med förfarandet i

artikel 68.2.

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

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

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

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

tröskelvärdena enligt avtalet, uttryckta i SDR.

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

(EGT L 13, 15.1.1977, s. 15).
* Samma dag som detta direktiv träder i kraft.
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2. Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 skall kommissionen enligt förfarandet i artikel 68.2

anpassa tröskelvärdena i artikel 61 (projekttävlingar) till det reviderade tröskelvärdet för

tjänstekontrakt.

Motvärdet till de tröskelvärden som fastställs enligt punkt 1 i nationella valutor när det gäller

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

och med den 1 januari 2004. Motvärdet skall beräknas utifrån den genomsnittliga dagskursen för

dessa valutor uttryckt i euro under de 24 månader som slutar den sista dagen i augusti omedelbart

före den revidering som börjar gälla den 1 januari.

3. Kommissionen skall offentliggöra de reviderade tröskelvärdena enligt punkt 1,

deras motvärde i nationella valutor och de anpassade tröskelvärdena enligt punkt 2

i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november efter revideringen.

Artikel 70

Ändringar

1. Kommissionen får ändra följande enligt förfarandet i artikel 68.2:

a) Förteckningarna över upphandlande enheter i bilagorna I−X så att de uppfyller kriterierna

i artiklarna 2�7.
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b) Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 skall upprättas,

överföras, mottas, översättas, insamlas och spridas.

c) Formerna för särskilda hänvisningar i meddelandena till särskilda positioner i

CPV-nomenklaturen.

d) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XVII, förutsatt att direktivets materiella

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

särskilda positioner i denna nomenklatur inom de tjänstekategorier som anges i denna bilaga.

e) Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XII, förutsatt att direktivets materiella

tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till de särskilda

positionerna i denna nomenklatur.

f) Bilaga XI.

g) Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av uppgifter enligt bilaga XX av skäl

som hänger samman med tekniska framsteg eller av administrativa skäl.

h) Bestämmelserna om och de tekniska kraven på utrustningen för elektronisk mottagning enligt

a, f och g i bilaga XXIII.
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i) I syfte att i enlighet med artikel 67.3 förenkla formerna för tillämpning och upprättande,

överföring, mottagande, översättning, insamling och spridning av statistiska rapporter som

föreskrivs i artiklarna 67.1 och 67.2.

j) De tekniska formerna för de beräkningsmetoder som avses i artikel 69.1 och 69.2

andra stycket.

Artikel 71

Genomförande av direktivet

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa detta direktiv senast ...*. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna kan använda ytterligare X månader ** när den tidsfrist löpt ut som anges i första

stycket för att genomföra de bestämmelser som är nödvändiga för att iaktta artikel 6 i detta direktiv.

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

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

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

                                                
* 21 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Ett antal månader som skall beräknas när detta direktiv träder i kraft så att tidsfristen löper ut

den 1 januari 2009. Om direktivet antas den 1 juli 2003 kommer således den tidsfrist som
anges i första stycket att löpa ut den 1 april 2005 och den ytterligare tidsfristen kommer att
vara 45 månader.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 135
DG C II    SV

Bestämmelserna i artikel 30 skall tillämpas från och med ...***.

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

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

Artikel 72

Upphävande

Direktiv 93/38/EEG upphör härmed att gälla utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter

när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning enligt bilaga XXIV.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall

läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga XXV.

                                                
*** Samma dag som detta direktiv träder i kraft.
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Artikel 73

Ikraftträdande

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

tidning.

Artikel 74

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR TRANSPORT ELLER
DISTRIBUTION AV GAS ELER VÄRME

Belgien

� Distrigaz / NV Distrigaz

� Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

Danmark

� Enheter som sköter gas- och värmeförsörjning, med stöd av godkännande enligt § 4 i lov om

varmeforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 772 av den 24 juli 2000

� Enheter som sköter transport av naturgas med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov nr. 449 av

den 31 maj 2000 om naturgasforsyning

� Enheter som sköter transport av gas med stöd av tillstånd enligt bekendgørelse nr. 141 av

den 13 mars 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af

kulbrinter
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Tyskland

� Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med

staten som majoritetsägare som försörjer andra med gas eller värme, eller driver ett nät för

sådan försörjning till allmänheten, i enlighet med § 2.3 i Gesetzes über die Elektrizitäts- und

Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad

den 10 november 2001

Grekland

� "∆ΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΑΕΡΊΟΥ (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε." (offentligt gasbolag), som transporterar

och distribuerar gas enligt lag 2364/95, ändrad genom lagarna 2528/97, 2593/98 och 2773/99

Spanien

− Enagas, S.A.

− Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

− Gasoducto Al Andalus, S.A.

− Gasoducto de Extremadura, S.A.

− Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

− Regasificadora del Noroeste, S.A.

− Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

− Transportista Regional de Gas, S.A.

− Unión Fenosa de Gas, S.A.

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

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

− Distribuidora Regional de Gas, S.A.

− Donostigas, S.A.

− Gas Alicante, S.A.

− Gas Andalucía, S.A.

− Gas Aragón, S.A.

− Gas Asturias, S.A.

− Gas Castilla � La Mancha, S.A.

− Gas Directo, S.A.

− Gas Figueres, S.A.

− Gas Galicia SDG, S.A.

− Gas Hernani, S.A.

− Gas Natural de Cantabria, S.A.

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

− Gas Natural SDG, S.A.

− Gas Natural de Alava, S.A.

− Gas Natural de La Coruña, S.A.

− Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

− Gas Navarra, S.A.

− Gas Pasaia, S.A.

− Gas Rioja, S.A.

− Gas y Servicios Mérida, S.L.

− Gesa Gas, S.A.

− Meridional de Gas, S.A.U.

− Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

− Tolosa Gas, S.A.
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Frankrike

� Société nationale des gaz du Sud-Ouest, med ansvar för transport av gas

� Gaz de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi no 46-628 av

den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi no 46-628

av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

� Compagnie française du méthane, med ansvar för transport av gas

� Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med

ansvar för värmedistribution

Irland

� Bord Gáis Éireann

� Andra enheter som kan ha tillstånd från Commission for Energy Regulation för distribution

eller överföring av naturgas enligt bestämmelserna i Gas Acts 1976 to 2002

� Enheter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999 och som i egenskap av operatörer

för "Combined Heat and Power Plants" har ansvar för värmedistribution
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Italien

� SNAM Rete Gas s.p.a, S.G.M. och EDISON T. e S. för transport av gas

� Enheter med ansvar för distribution av gas, som omfattas av 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 och av D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902

� Enheter med ansvar för distribution av värme till allmänheten, i enlighet med artikel 10 i

legge 29 maggio 1982 n. 308. � Normer för begränsning av elförbrukning, utveckling av

förnybara energikällor, kraftverk som använder annat bränsle än kolväte

� Lokala enheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten

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

� Lokala myndigheter eller sammanslutningar som bildats av de lokala myndigheterna, med

ansvar för värmedistribution
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Nederländerna

� Myndigheter för transport eller distribution av gas med stöd av ett tillstånd (vergunning)

utfärdat av kommunala myndigheter i enlighet med Gemeentewet

� Myndigheter på kommun- och provinsnivå för överföring eller distribution av gas i enlighet

med Gemeentewet eller Provinciewet

� Lokala myndigheter eller sammanslutningar av sådana, vilka tillhandahåller uppvärmning åt

allmänheten

Österrike

� Myndigheter som i enlighet med Energiewirtchaftsgesetz, dRGB1 I S 1451/1935, respektive

Gaswirtschaftsgesetz, BGB1 I Nr. 121/2000, i gällande version, har befogenhet att överföra

eller distribuera gas

� Myndigheter som enligt Gewerbeordnung, BGB1 Nr. 194/1994, i gällande version, har

befogenhet att överföra eller distribuera värme
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Portugal

� Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med artikel 1 i Decreto-Lei

no 8/2000 av den 8 februari, med undantag för punkterna 3 ii, 3 iii och 3 b i den nämnda

artikeln

Finland

� Offentliga och andra enheter med ansvar för naturgasnätets överföringssystem och överföring

eller distribution av naturgas med stöd av ett tillstånd enligt 3 kap. 1 § eller 6 kap. 1 §

naturgasmarknadslagen (508/2000) samt kommunala enheter eller offentliga företag med

ansvar för framställning, transport, distribution eller inmatning av värme

Sverige

� Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med tillstånd enligt

lagen (1978:160) om vissa rörledningar



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 8
BILAGA I DG C II    SV

Förenade kungariket

� En offentlig gastransportör enligt avsnitt 7.1 i Gas Act 1986

� En person som utsetts till entreprenör för gasförsörjning enligt artikel 8 i Gas (Northern

Ireland) Order 1996

� En lokal myndighet som tillhandahåller eller sköter ett fast nät som tillhandahåller eller

kommer att tillhandahålla tjänster för allmänheten i fråga om produktion, transport eller

distribution av värme

� En person med tillstånd enligt avsnitt 6.1a i Electricity Act 1989, vars tillstånd omfattar

bestämmelserna i avsnitt 10.3 i denna lag

� Northern Ireland Housing Executive
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BILAGA II

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR PRODUKTION, TRANSPORT

ELLER DISTRIBUTION AV EL

Belgien

� SA Electrabel / NV Electrabel

� Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

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

Danmark

� Enheter som sköter elproduktion med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om elforsyning,

jfr lovbekendtgørelse nr. 767 av den 28 augusti 2001

� Enheter som sköter eltransport med stöd av tillstånd enligt § 19 i lov om elforsyning,

jfr lovbekendtgørelse nr. 767 av den 28 augusti 2001

� Enheter som har systemansvar med stöd av tillstånd enligt § 27 i lov om elforsyning,

jfr lovbekendtgørelse nr. 767 av den 28 augusti 2001
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Tyskland

� Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med

staten som majoritetsägare som försörjer andra med gas eller värme, eller driver ett nät för

sådan försörjning till allmänheten, i enlighet med § 2.3 i Gesetzes über die Elektrizitäts- und

Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad

den 10 november 2001

Grekland

� "∆ΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε." (offentligt elbolag), inrättat genom

lag 1468/1950 om inrättande av ∆ΕΗ och med verksamhet enligt lag 2773/1999 och

presidentdekret 333/1999

� Företaget "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.", även betecknat "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ eller ∆ΕΣΜΗΕ",

inrättat genom presidentdekret 328/2000 (ΦΕΚ 268) i enlighet med artikel 14 i lag 2773/1999

Spanien

− Red Eléctrica de España, S.A.

− Endesa, S.A.

− Iberdrola, S.A.

− Unión Fenosa, S.A.

− Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

− Electra del Viesgo, S.A.

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

virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de

desarrollo.
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Frankrike

� Electricité de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi no 46-628

av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Enheter som distribuerar el i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi no 46-628 av den 8 april

1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

� Compagnie nationale du Rhône

Irland

� The Electricy Supply Board

� ESB Independent Energy [ESBIE - elleveranser]

� Synergen Ltd. [elproduktion]

� Viridian Energy Supply Ltd. [elleveranser]

� Huntstown Power Ltd. [elproduktion]

� Bord Gáis Éireann [elleveranser]

� Elleverantörer och elproducenter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999
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Italien

� Bolag i Gruppo Enel som ansvarar för produktion, överföring och distribution av el, enligt

decreto legislativo av den 16 mars 1999, nr 79 och senare ändringar och tillägg

� Andra företag som opererar på koncessionsbasis enligt decreto legislativo av

den 16 mars 1999, nr 79

Luxemburg

� Compagnie grand-ducale d´électricité de Luxembourg (CEGEDEL) som producerar eller

distribuerar el enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l�établissement et

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

Luxembourg, godkänd genom lag av den 4 januari 1928

� Lokala myndigheter med ansvar för transport eller distribution av el

� Societé électrique de l' Our (SEO)

� Syndicat des communes SIDOR
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Nederländerna

� Myndigheter för distribution av el med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av

provinsmyndigheter i enlighet med Provinciewet

Österrike

� Myndigheter som i enlighet med Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB1 I

Nr. 143/1998 i gällande version, respektive i enlighet med

Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetzen i de nio delstaterna driver ett överförings- eller

distributionsnät

Portugal

� GRUNDTILLSTÅND

� ELECTRICADADE DE PORTUGAL (EDP) som inrättats enligt Decreto-Lei no 182/95

av den 27 juli, som utformats i enlighet med Decreto-Lei no 56/97 av den 14 mars

� EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA) som verkar i enlighet med

Decreto-Legislativo Regional no 15/96/A av den 1 augusti
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� EMPRESA DE ELECTRIDADE DE MADEIRA (EEM) som verkar i enlighet med

Decreto-Lei no 99/91 och Decreto-Lei no 100/91, båda av den 2 mars

� PRODUKTION AV ELENERGI

� Enheter som producerar el enligt Decreto-Lei no 183/95 av den 27 juli, som utformats i

enlighet med Decreto-Lei no 56/97, av den 14 mars, ändrad genom Decreto-Lei

no 198/2000, av den 24 augusti

� Oberoende elproducenter enligt Decreto-Lei no 189/88, av den 27 maj, som utformats i

enlighet med Decreto-Lei no 168/99 av den 18 maj, no 313/95 av den 24 november,

no 312/2001 av den 10 december och no 339-C2001 av den 29 december

� TRANSPORT AV ELENERGI

� Enheter som transporterar el enligt Decreto-Lei no 185/95 av den 27 juli, som utformats

i enlighet med Decreto-Lei no 56/97 av den 14 mars

� DISTRIBUTION AV ELENERGI

� Enheter som distribuerar el enligt Decreto-Lei no 184/95 av den 27 juli, som ändrats

genom Decreto-Lei no 56/97 av den 14 mars, och Decreto-Lei no 344-B/82 av

den 1 september, som ändrats genom Decreto-Lei no 297/86 av den 19 september,

Decreto-Lei no 341/90 av den 30 oktober och Decreto-Lei no 17/92 av den 5 februari.
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Finland

� Kommunala enheter och offentliga företag med ansvar för produktion av el samt enheter med

ansvar för upprätthållandet av nät för överföring eller distribution av el och för elöverföring,

samt för elsystem, med stöd av ett tillstånd enligt 4 eller 16 § elmarknadslagen (386/1995)

Sverige

� Enheter som transporterar eller distribuerar el med stöd av koncession som beviljats enligt

ellagen (1997:857)

Förenade kungariket

� En person med tillstånd enligt avsnitt 6 i Electricity Act 1989

� En person med tillstånd enligt artikel 10.1 i Electricity (Northern Ireland) Order 1992



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 1
BILAGA III DG C II    SV

BILAGA III

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR PRODUKTION, TRANSPORT

ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN

Belgien

� Aquinter

� Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

� Sociéte wallonne des Eaux

� Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danmark

� Anläggningar för vattenförsörsörjning enligt definition i § 3.3 i lovbekendtgørelse nr. 130 om

vandforsyning, gällande från den 26 februari 1999

Tyskland

� Myndigheter som i enlighet med delstaternas Eigenbetriebsverordnungen eller -gesetzen

utvinner eller distribuerar vatten (egenföretagande i kommunal regi)

� Myndigheter som i enlighet med Gesetzen über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder

Zusammenarbeit der Länder utvinner eller distribuerar vatten
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� Myndigheter som utvinner vatten i enlighet med Gesetz über Wasser- und Bodenverbände av

den 12 februari 1991, senast ändrad den 15 maj 2002

� Kommunala företag som utvinner eller distribuerar vatten på grundval av Kommunalgesetze,

särskilt Gemeindeverordnungen der Länder

� Företag i enlighet med Aktiengesetz av den 6 september 1965, senast ändrad den 19 juli 2002,

eller enligt GmbH-Gesetz av den 20 april 1892, senast ändrad den 19 juli 2002, eller med

rättslig ställning som Kommanditgesellschaft, vilka på grundval av ett särskilt avtal med

regionala eller lokala myndigheter utvinner eller distribuerar vatten

Grekland

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

"Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.") (Atens vattenbolag). Bolagets rättsliga ställning regleras genom

bestämmelserna i lag 2190/1920 och lag 2414/1996, samt av kompletterande bestämmelser i

lag 1068/ 80 och bestämmelser i lag 2744/1999

� "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.") (Thessalonikis

vattenbolag), som omfattas av bestämmelserna i lag 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) och

lag 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄)
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� "∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("∆ΕΥΑΜΒ")

(Volosregionens vattenbolag), verksamt enligt lag 890/ 1979

� "∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης � Αποχέτευσης" (kommunala vattenbolag), som producerar

eller distribuerar vatten enligt lag 1069/80 av den 23 augusti 1980

� "Σύνδεσµοι Ύδρευσης" (sammanslutningar av lokala myndigheter) verksamma enligt

presidentdekret Π.∆.410/1995, i enlighet med Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (lagsamling

för kommuner och regioner)

� "∆ήµοι και Κοινότητες" (kommuner och regioner) verksamma enligt presidentdekret

Π.∆.410/1995, i enlighet med Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och

regioner)

Spanien

− 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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Frankrike

� Territoriella sammanslutningar och lokala offentliga enheter som svarar för produktion eller

distribution av dricksvatten

Irland

� Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government [Sanitary Services]

Act 1878 to 1964

Italien

� Organ som svarar för förvaltningen av vattenförsörjning i olika skeden, enligt testo unico

delle leggi sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, godkänd

genom regio decreto av den 15 oktober 1925 n. 2578 och av D.P.R. av den 4 oktober 1986,

n. 902 samt decreto legislativo av den 18 augusti 2002, n. 267 recante il testo unico delle

leggi sull�ordinamento degli enti locali, med särskild hänvisning från 112 till 116

� Ente autonomo acquedotto pugliese, (autonomt vattenverk i Apulien) inrättat genom R.D.L.

av den 19 oktober 1919, n. 2060

� Ente acquedotti siciliani, (sicilianskt vattenverk) inrättat genom leggi regionali av

den 4 september 1979, n. 2/2 och av den 9 augusti 1980, n. 81

� Ente sardo acquedotti e fognature, (sardiskt vatten- och avloppsverk) inrättat genom lag av

den 5 juli 1963, nr 9
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Luxemburg

� Lokala myndigheter som ansvarar för distribution av vatten

� Kommunala sammanslutningar som ansvarar för produktion eller distribution av vatten,

inrättade enligt lagen av den 23 februari 2001 om inrättande av kommunla sammanslutningar

syndicats de communes, såsom den ändrats och kompletterats av lagen av

den 23 december 1958 och lagen av den 29 juli 1981, samt enligt lagen av den 31 juli 1962

som syftar till att stärka dricksvattenförsörjningen i Storhertigdömet Luxemburg från

reservoaren i Esch-sur-Sûre

Nederländerna

� Myndigheter för utvinning eller distribution av vatten i enlighet med Waterleidingwet

Österrike

� Kommuner och kommunförbund som utvinner, överför och distribuerar dricksvatten i

enlighet med Wasserversorgungsgesetzen i de nio delstaterna
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Portugal

� FLERKOMMUNALA SYSTEM � Företag som sammanför staten eller andra allmänna

enheter, som innehar majoriteten av bolagskapitalet, med privata företag, enligt Decreto-Lei

no 379/93 av den 5 november. Direkt administration av staten är tillåten

� KOMMUNALA SYSTEM � Kommuner, kommunala sammanslutningar, kommunaliserade

inrättningar, företag med helt eller till största delen offentligägt kapital eller privata företag, i

enlighet med Decreto-Lei no 379/93 av den 5 november och med lag nr 58/98, av den 18

augusti

Finland

� Vattentjänstverk enligt 3 § (119/2001) lagen om vattentjänster

Sverige

� Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar

dricksvatten enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
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Förenade kungariket

� Ett företag med avtal som vattenleverantör eller som avloppsföretag enligt Water Industry

Act 1991

� En vatten- och avloppsmyndighet som inrättats enligt avsnitt 62 i Local Government

Act 1994 (Scotland)

� Department for Regional Development (Northern Ireland)
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BILAGA IV

UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER

Belgien

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

Spoorwegen

Danmark

� Danske statsbaner (DSB)

� Verksamhet med stöd av lag nr 1317 av den 20 december 2000 om amtskommunernes

overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Tyskland

� Deutsche Bahn AG

� Andra företag som utför spårbundna tjänster för allmänheten i enlighet med § 2.1

i Allgemeinen Eisenbahngesetzes av den 27 december 1993, senast ändrad den 21 juni 2002
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Grekland

� "Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε.") (de grekiska järnvägarnas

organisation), enligt lag 2671/98

� "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.", enligt lag 2366/95

Spanien

− Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

− Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

− Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

− Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

− Eusko Trenbideak (Bilbao).

− Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

− Ferrocarriles de Mallorca.
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Frankrike

� Société nationale des chemins de fer français och andra järnvägsnät som är öppna för

allmänheten, och som avses i loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 av

den 30 december 1982, avdelning II, kapitel 1

� Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom loi no 97-135 av

den 13 februari 1997

Irland

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

Italien

� Ferrovie dello Stato S.p.a. (Italienska järnvägen)

� Trenitalia S.p.a.

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis, enligt

artikel 10 i regio decreto av den 9 maj 1912, nr 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
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� Organ, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt

artikel 4 i lag av den 14 juni 1949, nr 410 � Concorso dello Stato per la riattivazione dei

pubblici servizi di trasporto in concessione

� Organ, bolag och företag eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstjänster på

koncessionsbasis enligt artikel 14 i lag av den 2 augusti 1952, nr 1221 � Provvedimenti per

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

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artiklarna 8

och 9 i decreto legislativo av den 19 november 1997, nr 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

Luxemburg

� Chemin de fer luxembourgeois (CFL)
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Nederländerna

� Upphandlande myndigheter för järnvägstransporttjänster

Österrike

� Österreichische Bundesbahnen

� Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mit begrenzterHaftung samt

� myndigheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1 Nr. 60/1957 i nu gällande version

har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster

Portugal

� CP � Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., enligt Decreto-Lei no 109/77 av den 23 mars

� REFER, E.P., enligt Decreto-Lei no 104/97 av den 29 april

� RAVE, S.A., enligt Decreto-Lei no 323-H/2000 av den 19 december
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� Fertagus, S.A., enligt Decreto-Lei no 189-B/99, av den 2 juni

� Metro do Porto, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december, ändrad genom

Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september

� Normetro, S.A., enligt Decreto-Lei no 394-A/98 av den 15 december, ändrad genom

Decreto-Lei no 261/2001, av den 26 september

� Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., enligt Decreto-Lei no 15/95 av den 8 februari

� Metro do Mondego, S.A., enligt Decreto-Lei no 10/2002 av den 24 januari

� Metro transportes do Sul, S.A., enligt Decreto-Lei no 337/99, av den 24 augusti

� Kommunala organ och företag som erbjuder transporter enligt Lei no 159/99 av

den 14 september

� Offentliga myndigheter och företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90, av

den 17 mars

� Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars, när de

innehar särskilda eller exklusiva rättigheter
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Finland

� Valtion Rautatiet Osakeyhtiö / Statsjärnvägarna Aktiebolag

Sverige

� Offentliga enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med

förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, samt lagen (1990:1157) om

järnvägssäkerhet

� Regionala och lokala offentliga enheter som driver regionala eller lokala

järnvägskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

� Privata enheter som tillhandahåller järnvägstjänster med tillstånd som utfärdats enligt

förordning (1996:734) om statens spåranläggningar, då dessa tillstånd överensstämmer med

artikel 2.3 i direktivet

Förenade kungariket

� Railtrack plc

� Eurotunnel plc

� Northern Ireland Transport Holding company

� Northern Ireland Railways Company Limited
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BILAGA V

UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM STADSTRAFIK,

SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR

Belgien

� Société des Transports intercommunaux de Bruxelles / Maatschappij voor intercommunaal

Vervoer te Brussel

� Société régionale wallonne du Transport och dess driftbolag (TEC Liège � Verviers, TEC

Namur � Luxemburg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

� Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

� privaträttsliga bolag med särskilda eller exklusiva rättigheter
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Danmark

� Danske Statsbaner

� Enheter som tillhandahåller bussförbindelser (almindelige rutekørsel) med stöd av tillstånd

enligt lovbekendtgørelse nr. 738 av den 22 december 2002 om buskørsel

Tyskland

� Företag som tillhandahåller tillståndspliktiga tjänster i offentlig närtrafik för personbefordran i

enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars 1961, senast ändrad

den 21 augusti 2002

Grekland

� "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών � Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.") (eldrivna

bussar i Aten�Pireusområdet), inrättade och verksamma enligt lagdekret 768/1970 (Α΄273),

lag 588/1977 (Α΄148) och lag 2669/1998 (Α΄283)

� "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών � Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.") (elektriska järnvägar i

Aten�Pireusområdet), inrättade och verksamma i enlighet med lag 352/1976 (Α΄ 147) och

2669/1998(Α΄283)
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� "Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.") (Atens

stadstrafikorganisation), inrättad och verksam i enlighet med lag 2175/1993 (Α΄211) och lag

2669/1998 (Α΄283)

� "Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), inrättat och verksamt i enlighet

med lag 2175/1993 (Α΄211) och lag 2669/1998 (Α΄283)

� "Αττικό Μετρό Α.Ε." (Atens tunnelbana), inrättat och verksamt i enligt med lag 1955/1991

� "Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ.") (Thessalonikis

stadstafikorganisation), inrättad och verksam i enlighet med dekret 3721/1957,

lagdekret 716/1970, lag 866/79 och lag 2898/2001 (Α΄71)

� "Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ.") (förenade bussbolag), verksamma enligt

lag 2963/2001 (Α΄268)

� "∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω" (Rhodos och Kos kommunala

bussföretag), även benämnda "ΡΟ∆Α" respektive "∆ΕΑΣ ΚΩ", verksamma enligt

lag 2963/2001 (Α΄268)

Spanien

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

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

18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

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

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

� Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7-II i loi d'orientation

des transports intérieurs n° 82-1153 av den 30 december 1982

� Régie autonome des transports parisiens, Sociéte nationale des chemins de fer français och

andra enheter som tillhandahåller kommunikationer med stöd av tillstånd utfärdat av Syndicat

des transports d'Ile-de-France enligt den ändrade ordonnance n° 59-151 av

den 7 januari 1959, och tillämpningsreglerna avseende organisationen av

passagerartransporterna i området Ile-de-France

� Reseau ferré de France, offentlig institution som inrättats genom lag nr 97-135 av

den 13 februari 1997

Irland

� Iarnród Éireann [Irish Rail]

� Railway Procurement Agency

� Luas [Dublin Light Rail]

� Bus Éireann [Irish Bus]

� Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

� Enheter som tillhandahåller allmänna transporttjänster enligt den ändrade Road Transport

Act 1932
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Italien

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på järnväg,

automatiserade system, spårväg, trådbusslinje eller bussar eller som förvaltar infrastruktur för

detta på nationell, regional eller lokal nivå

Dessa är till exempel:

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på

koncessionsbasis enligt lag av den 28 september 1939, nr 1822 � Disciplina degli

autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di

concessione all'industria privata) � art. 1, ändrad genom artikel 45 i decreto del

Presidente della Repubblica av den 28 juni 1955, nr 771

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 1,

nr 4 eller nr 15, i regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico

della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle

province.

� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt 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 � modificato dal decreto legislativo 20

settembre 1999, n. 400 e dall�art. 45 della legge 1°agosto 2002, n. 166
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� Organ, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt

artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali approvato con

legge 18 agosto 2000 n.  267 - modificato dall�art. 35 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448

� Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 242 eller 256 i

regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, som godkänner testo unico delle disposizioni di

legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e

gli automobili

� Organ, bolag och företag och lokala myndigheter som opererar på koncessionsbasis

enligt artikel 4 i legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la

riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

� Organ, bolag och företag som opererar på koncessionsbasis enligt artikel 14 i legge

2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e

di altre linee di trasporto in regime di concessione

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)

� Bussbolag som är verksamma enligt règlement grand-ducal av den 3 februari 1978

concernant les conditions d�octroi des autorisations d�établissement et d�exploitation des

services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées
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Nederländerna

� Offentliga trafikmyndigheter i enlighet med kapitel II (Openbaar Vervoer) i Wet

Personenvervoer

Österrike

� Myndigheter med befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster i enlighet med Eisenbahngesetz,

BGB1 Nr. 60/1957, i gällande version, respektive Kraftfahrliniengesetz, BGB1 Nr. 203/1999 i

gällande version

Portugal

� Metropolitano de Lisboa, E.P., enligt Decreto-Lei no 439/78 av den 30 december

� Kommunala organ, kommunaliserade inrättningar och kommunala företag, som anges i

Lei no 58/98 av den 18 augusti, som erbjuder transporter enligt Lei no 159/99 av

den 14 september

� Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt

Lei no 10/90 av den 17 mars
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� Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei no 10/90 av den 17 mars, när de

innehar särskilda eller exklusiva rättigheter

� Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med artikel 98 i Regulamento de

Transportes em Automóveis (Decreto no 37272 av den 31 december 1948)

� Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei no 688/73, av

den 21 december

� Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Decreto-Lei no 38144 av

den 21 december 1950

Finland

� Enheter som med stöd av särskilda eller exklusiva rättigheter tillhandahåller transporttjänster

inom linjetrafiken enligt lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) samt

kommunala trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster

med buss, spårvagn eller metro eller som ansvarar för driften av nät för tillhandahållande av

sådana transporttjänster
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Sverige

� Enheter som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadstrafik enligt

lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt lagen (1990:1157) om

järnvägssäkerhet

� Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller allmänna trådbuss- eller

busskommunikationer enligt lagen (1997:734 om ansvar för viss kollektiv persontrafik och

yrkestrafiklagen (1998:490)

Förenade kungariket

� London Regional Transport

� London Underground Limited

� Transport for London

� Ett dotterbolag till Transport for London i enlighet med avsnitt 424.1 i 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

� En person som tillhandahåller lokala transporttjänster i London enligt avsnitt 179.1 i Greater

London Authority Act 1999 (busstransporter) enligt en överenskommelse som ingåtts av

Transport for London i avsnitt 156.2 i denna stadga eller enligt avtal med ett dotterbolag för

transporter enligt avsnitt 169 i denna stadga

� Northern Ireland Transport Holding Company

� En person som innehar tillstånd för vägtjänster enligt avsnitt 4.1 i Transport Act

(Northern Ireland) 1967, som ger tillstånd att tillhandahålla reguljära tjänster enligt detta

tillstånd
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BILAGA VI

UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER

BELGIEN
De Post/La Poste
DANMARK
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
TYSKLAND
-GREKLAND
Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ (det grekiska postverket), inrättat i enlighet med lag 496/70 och
verksamt på grundval av lag 2668/98 (ELTA)
SPANIEN
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANKRIKE
La Poste
IRLAND
An Post plc
ITALIEN
Poste Italiane SpAs.p.a.
LUXEMBURG
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
NEDERLÄNDERNA
-ÖSTERRIKE
Österreichische Post AG
PORTUGAL
CTT � Correios de Portugal
FINLAND
-SVERIGE
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
FÖRENADE KUNGARIKET
-
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BILAGA VII

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING OCH UTVINNING

AV OLJA ELLER GAS

Belgien

�

Danmark

Enheter enligt

� Lov om Danmarks undergrund, jfr lovbekendtgørelse nr. 526 av den 11 juni 2002

� Lov om kontinentalsoklen, jfr lovbekendtgørelse nr. 182 av den 1 maj 1979

Tyskland

� Företag i enlighet med Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980

Grekland

� "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", enligt lag nummer 2593/98 om omorganisation av ∆.Ε.Π. Α.Ε.

och dess dotterbolag, bolagsordning och andra bestämmelser
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Spanien

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

− Cambria Europe, Inc.

− CNWL oil (España), S.A.

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

− Conoco limited.

− Eastern España, S.A.

− Enagas, S.A.

− España Canadá resources Inc.

− Fugro � Geoteam, S.A.

− Galioil, S.A.

− Hope petróleos, S.A.

− Locs oil compay of Spain, S.A.

− Medusa oil Ltd.

− Muphy Spain oil company

− Onempm España, S.A.

− Petroleum oil & gas España, S.A.

− Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

− Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

− Taurus petroleum, AN.

− Teredo oil limited

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

− Wintersahll, AG

− YCI España, L.C.

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

hidrocarburos y su normativa de desarrollo.
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Frankrike

� Enheter med ansvar för utvinning av olja eller gas enligt gruvlagstiftningen och dess

tillämpningstexter, särskilt décret no 95-427 av den 19 april 1995

Irland

� Enheter som beviljats authorisation, license, permit eller concession för prospektering eller

utvinning av olja eller gas enligt följande rättsliga bestämmelser:

� Continental Shelf Act 1968

� Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

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

� Petroleum (Produktion) Act (NI) 1964



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 4
BILAGA VII DG C II    SV

Italien

� Organ som innehar autorizzazione, permesso, licenza eller concessione för prospektering eller

utvinning av olja och gas eller för lagring under jord av naturgas genom följande rättsakter:

� legge 10 febbraio 1953, n. 136;

� legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla 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, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Luxemburg

�

Nederländerna

� Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)
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Österrike

� Myndigheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr. 38/1999, i gällande

version, har befogenhet att prospektera eller utvinna råolja eller gas

Portugal

Organ enligt

� Decreto-Lei no 109/94 av den 26 april och Portaria no 790/94 av den 5 september

� Decreto-Lei no 82/94 av den 24 augusti och Despacho no A-87/94 av den 17 januari

Finland

�

Sverige

� Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt

minerallagen (1991:45) eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln

Förenade kungariket

� En person som är verksam med stöd av tillstånd som beviljats eller har verkan som om det

beviljats enligt Petroleum Act 1998

� En person med tillstånd enligt Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
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BILAGA VIII

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING OCH UTVINNING

AV KOL OCH ANDRA FASTA BRÄNSLEN

Belgien

�

Danmark

� Enheter med ansvar för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt

lovbekendtgørelse nr. 569 av den 30 juni 1997

Tyskland

� Företag för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen i enlighet med

Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980

Grekland

� "∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού", (offentligt elbolag) som prospekterar och utvinner kol

eller andra fasta bränslen enligt 1973 års lag om gruvdrift, ändrad genom lag av

den 27 april 1976
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Spanien

− Alto Bierzo, S.A.

− Antracitas de Arlanza, S.A.

− Antracitas de Gillon, S.A.

− Antracitas de La Granja, S.A.

− Antracitas de Tineo, S.A.

− Campomanes Hermanos, S.A.

− Carbones de Arlanza, S.A.

− Carbones de Linares, S.A.

− Carbones de Pedraforca, S.A.

− Carbones del Puerto, S.A.

− Carbones el Túnel, S.L.

− Carbones San Isidro y María, S.A.

− Carbonifera del Narcea, S.A.

− Compañia Minera Jove, S.A.

− Compañía General Minera de Teruel, S.A.

− Coto minero del Narcea, S.A.

− Coto minero del Sil, S.A.

− Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

− Endesa, S.A.

− Gonzalez y Diez, S.A.

− Hijos de Baldomero García, S.A.

− Hullas del Coto Cortés, S.A.

− Hullera Vasco-leonesa, S.A.

− Hulleras del Norte, S.A.

− Industrial y Comercial Minera, S.A.

− La Carbonífera del Ebro, S.A.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 3
BILAGA VIII DG C II    SV

− 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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Frankrike

� Enheter med ansvar för prospektering och utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt

gruvlagstiftningen eller dess tillämpningstexter, särskilt décret no 95-427 av den 19 april 1995

Irland

� Bord na Mona plc, som inrättats och är verksamt enligt Turf Development Act 1946 to 1998

Italien

� Carbosulcis s.p.a.

Luxemburg

�

Nederländerna

�

Österrike

� Myndigheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGB1 I Nr. 38/1999, i gällande

version, har befogenhet att prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen
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Portugal

� Empresa Nacional de Urânio

Finland

� Enheter med särskild rättighet för prospektering och utvinning av fasta bränslen enligt lagen

om rätt att överlåta statlig fast egendom (973/2002)

Sverige

� Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta

bränslen enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller

som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förenade kungariket

� Alla operatörer med tillstånd (enligt Coal Industry Act 1994)

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

� En person som är verksam med stöd av prospekteringstillstånd, gruvavtal, gruvlicens eller

gruvtillstånd enligt avsnitt 57.1 i Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl,mr 1
BILAGA IX DG C II    SV

BILAGA IX

UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TERMINALFACILITETER FÖR
YTTRE ELLER INRE HAMNAR, ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER

Belgien

� Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

� Havenbedrijf van Gent

� Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

� 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 / Gewestelijke Vennootschap van de Haven van

Brussel

� Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danmark

� Hamnar enligt definitionen i § 1 av lov nr. 326, av den 28 maj 1999 om havne
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Tyskland

� Hamnar som helt eller delvis är underställda territoriella myndigheter (Länder, Kreise,

Gemeinden)

� Inre hamnar som är underställda Hafenordnung i enlighet med delstaternas Wassergesetzen

Grekland

� "Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε.")

(Pireus hamnorganisation AB), enligt lag 2688/99

� "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε.")

(Thessalonikis hamnorganisation AB), enligt lag 2688/99

� "Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε.")

(Alexandropoulis hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε.")

(Volos hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε.")

(Elefsinas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.")

(Igoumenitsas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01
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� Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε.")

(Heraklions hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε.")

(Kalavas hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.")

(Kerkiras hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε.")

(Lavrions hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Πατρών Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.")

(Patras hamnorganisation AB), enligt lag 2932/01

� "Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.") (Rafinas hamnorganisation

AB), enligt lag 2932/01

� Andra hamnar som omfattas av presidentdekret 649/1977 om ledning, organisation, drift och

administrativ kontroll av hamnar
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Spanien

− Ente público Puertos del Estado

− Autoridad Portuaria de Alicante

− Autoridad Portuaria de Almería � Motril

− Autoridad Portuaria de Avilés

− Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

− Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

− Autoridad Portuaria de Baleares

− Autoridad Portuaria de Barcelona

− Autoridad Portuaria de Bilbao

− Autoridad Portuaria de Cartagena

− Autoridad Portuaria de Castellón

− Autoridad Portuaria de Ceuta

− Autoridad Portuaria de Ferrol � San Cibrao

− Autoridad Portuaria de Gijón

− Autoridad Portuaria de Huelva

− Autoridad Portuaria de Las Palmas

− Autoridad Portuaria de Málaga

− Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

− Autoridad Portuaria de Melilla

− Autoridad Portuaria de Pasajes

− Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

− Autoridad Portuaria de Santander

− Autoridad Portuaria de Sevilla

− Autoridad Portuaria de Tarragona

− Autoridad Portuaria de Valencia

− Autoridad Portuaria de Vigo

− Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

− Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares,

Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
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Frankrike

� Port autonome de Paris, inrättad enligt loi no 68-917 om Port autonome de Paris

� Port autonome de Strasbourg, inrättad enligt avtalet av den 20 maj 1923 mellan staten och

staden Strasbourg om anläggandet av rhenhamnen i Strasbourg och utvidgningen av denna

hamn, godkänt genom lagen av den 26 april 1924

� Självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna L.111-1 ff. enligt code des ports maritimes

� Icke självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna R-121-1 ff. enligt code des ports

maritimes

� Hamnar som drivs av regionala eller lokala myndigheter eller bedriver verksamhet enligt

koncession utfärdad av de regionala eller lokala myndigheterna enligt artikel 6 i loi no 83-8 av

den 22 juli 1983 som kompletterar loi no 83-8 av den 7 januari 1983 om fördelning av

behörigheter mellan kommuner, departement och staten

� Voies navigables de France, offentlig institution i enlighet med bestämmelserna i artikel 124 i

den ändrade loi no 90-1168 av den 29 december 1990
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Irland

� Hamnar verksamma enligt Harbours Acts 1946 to 2000

� Hamnen i Rosslare Harbour verksam enligt Fishguard and Rosslare Railways and Harbours

Act 1899

Italien

� Statliga hamnar och andra hamnar som förvaltas av Capitanerie di Porto i enlighet med

Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr 327

� Autonoma hamnar (hamnorgan) inrättade genom speciallagar i enlighet med artikel 19 i

Codice della navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr 327

Luxemburg

� Port de Mertert inrättad och verksam enligt den ändrade lagen av den 22 juli 1963 om

inrättande och drift av en flodhamn vid Mosel
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Nederländerna

� Upphandlande myndigheter på området för yttre och inre hamnar, eller andra

terminalfaciliteter

Österrike

� Inre hamnar fullständigt eller delvis ägda av Länder och/eller Gemeinden

Portugal

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

den 3 november 1998

� APL � Administração do Porto de Lisboa, S.A. enligt Decreto-Lei no 336/98 av

den 3 november 1998

� APS � Administração do Porto de Sines, S.A. enligt Decreto-Lei no 337/98, av

den 3 november 1998

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

av den 3 november 1998
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� APA � Administração do Porto de Aveiro, S.A. enligt Decreto-Lei no 339/98 av

den 3 november 1998

� IPN � Instituto Portuário do Norte enligt Decreto-Lei no 242/99 av den 28 juni 1999

� ICP � Instituto Portuário do Centro enligt Decreto-Lei no 243/99 av den 28 juni 1999

� IPS � Instituto Portuário do Sul enligt Decreto-Lei no 244/99 av den 28 juni 1999

� IDN � Instituto de Navegabilidade do Douro enligt Decreto-Lei no 138-A/97 av den 3 juni

Finland

� Hamnar som är verksamma i enlighet med lagen om kommunala hamnanordningar och

trafikavgifter (955/1976) samt hamnar som har anlagts med stöd av ett tillstånd enligt

3 § lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

� Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal
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Sverige

� Hamnar och terminalanläggningar i enlighet med lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning

och avlysning av allmän farled och allmän hamn samt förordningen (1983:744) om trafiken

på Göta kanal

Förenade kungariket

� En lokal myndighet verksam i ett geografiskt område som skall tillhandahålla yttre och inre

hamnar eller andra terminalanläggningar för befraktare till havs eller på inre vattenvägar

� En hamnmyndighet enligt avsnitt 57 i Harbours Act 1964

� British Waterways Board

� En hamnmyndighet enligt avsnitt 38.1 i Harbours Act (Northern Ireland) 1970
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BILAGA X

UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET FLYGPLATSFACILITETER

Belgien

� Belgocontrol

� Brussels International Airport Company

� Luchthaven van Deurne

� Luchthaven van Oostende

� SA Brussels South Charleroi Airport

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

Danmark

� Flygplatser som drivs med stöd av tillstånd enligt § 55.1 i lov om luftfart,

jfr lovbekendtgørelse nr. 543 av den 13 juni 2001

Tyskland

� Flygplatser sådana som avses i § 38.2 nr 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av

den 19 juni 1964, senast ändrad den 21 augusti 2002
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Grekland

� "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ") (den civila luftfartstjänsten), verksamt enligt

lagdekret 714/70, ändrat enligt lag 1340/83, och vars organisation fastställs genom

presidentdekret 56/89 i dess senare ändrade lydelse

� Företaget " ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών" (Atens internationella flygplats) i Spata, verksamt

enligt lag 2338/95 "Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της

Αθήνας στα Σπάτα", inrättande av företaget "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.",

godkännande av miljökrav och andra bestämmelser

� "Φορείς ∆ιαχείρισης" (förvaltningsorgan) enligt presidentdekret 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)

Spanien

− Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
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Frankrike

� Flygplatser som drivs av offentliga organ enligt artiklarna L. 125-1, L.260-1 och L.270-1 i

code de l´aviation civile

� Flygplatser som drivs inom ramen för koncession som beviljats av staten enligt

artikel R.223-2 i code de l´aviation civile

� Flygplatser som drivs enligt arrêté préfectoral om tillstånd för tillfälligt utnyttjande

� Flygplatser som inrättats av ett offentligt kollektiv och omfattas av ett avtal enligt

artikel L.221-1 i code de l´aviation civile

Irland

� Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon, som drivs av Aer Rianta − Irish Airports

� Flygplatser som drivs med stöd av public use licence utfärdat enligt Irish Aviation Authority

Act 1993, ändrad genom Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998 och där all

reguljär flygtrafik genomförs av flygplan med allmän transport av passagerare, post eller frakt
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Italien

� AAAVTAG

� Organ för förvaltning av speciallagar

� Organ som förvaltar flygplatsanläggningar på koncessionsbasis enligt art. 694 i Codice della

navigazione, regio decreto av den 30 mars 1942, nr. 327

� R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Luxemburg

� Aéroport du Findel

Nederländerna

� Civila flygplatser i bruk enligt artikel 18 och följande i Luchtvaartwet
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