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Østrig

� Organer, der i henhold til Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, med senere ændringer har tilladelse til

at yde lufthavnstjenester.

Portugal

� ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., oprettet i henhold til Decreto - Lei nº 404/98 af

18. december 1998;

� NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P.., oprettet ved Decreto - Lei nº 404/98

af 18. december 1998.

� ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., oprettet i henhold til Decreto - Lei nº

453/91 af 11. december 1991;

Finland

� Lufthavne, som drives af Ilmailulaitos/Luftfartsverket, en kommune eller en offentlig virksomhed i

overnesstemmelse med ilmailulain/luftfartslagen (281/1995).
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Sverige

� Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til luftfartslagen (1957:297).

� Privat ejede og privat drevne lufthavne med en driftsbevilling meddelt i henhold til denne lov, når

bevillingen er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, stk. 3, i dette direktiv.

Det Forenede Kongerige

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

andre terminalanlæg til rådighed for lufttransportvirksomheder

� En lufthavnsoperatør som omhandlet i Airports Act 1986, der forestår forvaltningen af en lufthavn

under economic regulation i henhold til Part IV i denne Act

� En lufthavsnoperatør som omhandlet i Airports Act 1986, der forestår forvaltningen af en lufthavn

under economic regulation i henhold til Part IV i denne Act

� Highland and Islands Airports Limited

� En lufthavnsoperatør som omhandlet i Airports (Northern Irland) Order 1994.

________________________
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BILAG XI

Fortegnelse over fællesskabslovgivning, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3

A PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF DRIKKEVAND

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det

indre marked for naturgas1

B PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF ELEKTRICITET

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for

det indre marked for elektricitet2.

C PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AF DRIKKEVAND

− 

D ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT

− 

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998. s. 1.
2 EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.
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E ORDREGIVERE INDEN FOR BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROL-

LEYBUS ELLER BUS

− 

F ORDREGIVERE I POSTSEKTOREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for

udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters

kvalitet1

G EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling

og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter2.

H EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER ANDET FAST

BRÆNDSEL

− 

                                                
1 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14. Senest ændret ved direktiv 2002/39/EF (EFT L 176 af

5.7.2002,s. 21).
2 EFT L 164 af 30.6.1994, s. 3.
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I ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE

VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER

− 

J ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER

− 

________________________
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BILAG XII

LISTE OVER DE I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA b), OMHANDLEDE AKTIVITETER1

NACE2

HOVEDAF-
DELING F

BYGGE � OG
ANLÆGSVIRK-
SOMHED

CPV-
kode

Hovedgruppe Gruppe Under-
gruppe

Beskrivelse Bemærkninger

45 Bygge - og an-
lægsvirksomhed

Omfatter:
Opførelse af nye bygninger og byg-
værker, restaurering og almindelige
reparationer

45000000

45.1 Forberedende
byggepladsarbej-
der

45100000

45.11 Nedrivning af
bygninger; jord-
arbejder

Omfatter:
- Nedrivning af bygninger og

andre bygværker
- Rydning af byggepladser
- Jordarbejder: afgravning, på-

fyldning, nivellering og plane-
ring af byggepladser, grøfte-
gravning, fjernelse af klippe og
sten, sprængning etc.

- Klargøring af miner:
fjernelse af overjord og anden
klargøring samt andet forbere-
dende arbejde i forbindelse med
mineanlæg

Omfatter også:
- Byggepladsafvanding
- Afvanding af landbrugs- og

skovbrugsarealer

45110000

                                                
1 I tilfælde af forskellige fortolkninger mellem CPV og NACE, gælder NACE-nomenklaturen.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9.10.1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Øko-

nomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1) senest
ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 af 24.3.1993 (EFT L 83 af 3.4.1993,
s. 1).
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45.12 Prøveboringer og
andre former for
boringer

Omfatter:
- Prøveboringer og udtagning af

prøver i forbindelse med bygge-
og anlægsarbejder, geofysiske
og geologiske undersøgelser el-
ler til lignende formål

Omfatter ikke:
- Boring af olie- og gasprodukti-

onsbrønde jf. 11.20
- Brøndboring jf. 45.25
- Skaktsænkning jf. 45.25
- Olie- og gasprospektering, geo-

fysiske, geologiske og seismiske
undersøgelser jf. 74.20

45120000

45.2 Opførelse af byg-
ninger eller dele
heraf; anlægsar-
bejder

45200000
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45.21 Almindelige byg-
gearbejder om-
fattende bygnin-
ger og ingeniørar-
bejde

Omfatter:
Opførelse af alle former for bygninger
Udførelse af anlægsarbejder:
broer, veje anlagt på pæledæk, viaduk-
ter, tunneler og undergrundsbaner
fjernledningsnet: rørledninger,
kommunikations- og elledninger
rørledninger, kommunikations- og el-
ledninger inden for bydistrikter; tilhø-
rende arbejder inden for bydistrikter
Samling og opførelse på stedet af præ-
fabrikerede bygninger
Omfatter ikke:
Servicevirksomhed i forbindelse med
olie- og gasudvinding jf. 11.20
Opførelse af komplette, præfabrikerede
bygninger af dele - ikke af beton - som
er af egen produktion jf. hovedgruppe
20, 26 og 28
Bygge- og anlægsarbejder, undtagen
opførelse af bygninger, i forbindelse
med stadioner, svømmebassiner,
sportshaller, tennisbaner, golfbaner og
andre sportsanlæg jf. 45.23
Installationsvirksomhed jf. 45.3
Færdiggørelse af bygninger jf. 45.4
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
jf. 74.20
Byggeledelse i forbindelse med bygge-
og anlægsarbejder jf. 74.20

45210000
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45.22 Udførelse af tag-
dækning og tag-
konstruktioner

Omfatter:
Udførelse af tagkonstruktioner
Udførelse af tagdækning
Fugtisolering

45220000

45.23 Anlæg af veje,
flyvepladser og
sportsanlæg

Omfatter:
Anlæg af veje, gader og andre køreveje
og gangstier
Anlæg af jernbaner
Anlæg af start- og landingsbaner til fly
Anlægsarbejder i forbindelse med sta-
dioner, svømmebassiner, sportshaller,
tennisbaner, golfbaner og andre
sportsanlæg
Vejafstribning og afmærkning af par-
keringsbåse
Omfatter ikke:
Forberedende jordarbejder jf. 45.11

45230000

45.24 Udførelse af
vandbygnings-
anlæg

Omfatter:
Anlæg af sejlløb, havne- og flodbyg-
ningsværker, lystbådehavne, sluser etc.
dæmninger og diger
Opmudring
Arbejder under vand

45240000
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45.25 Anden bygge- og
anlægsvirksom-
hed, som kræver
specialisering

Omfatter:
Bygge- og anlægsaktiviteter inden for
et område, som er fælles for forskellige
byggearbejder, og som kræver speciali-
sering eller specialudstyr:
udførelse af fundamenter, herunder
nedramning af pæle
brøndboring, skaktsænkning
opstilling af stålprofiler, som ikke er af
egen produktion
bøjning af stålprofiler
opmuring og stensætning
opstilling og demontering af stilladser
og arbejdsplatforme, herunder også
udlejning heraf
opførelse/opstilling af skorstene og
montering af industriovne
Omfatter ikke:
Udlejning af stilladser uden opstilling
og demontering jf. 71.32

45250000

45.3 Bygningsinstalla-
tionsvirksomhed

45300000

45.31 El-
installationsvirk-
somhed

Omfatter:
Installation i bygninger eller andre
bygværker af:
elkabler og elarmaturer
telekommunikationsanlæg
elektriske varmeanlæg
lokale antenneanlæg og radioantenner
brandalarmer
tyverialarmer
elevatorer og rullende trapper
lynafledere etc.

45310000
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45.32 Isoleringsvirk-
somhed

Omfatter:
Udførelse af varme-, lyd- eller vibrati-
onsisolering i bygninger eller andre
bygværker
Omfatter ikke:
Fugtisolering jf. 45.22

45320000

45.33 VVS-installatører
og blikkenslager-
forretninger

Omfatter:
Installation i bygninger eller andre
bygværker af:
rør- og sanitetsudstyr
gasarmaturer
varme-, ventilations-, køle- eller air-
conditionudstyr og �kanaler
installation af sprinkleranlæg
Omfatter ikke:
Installation og reparation af elektriske
varmeanlæg jf. 45.31

45330000

45.34 Anden installati-
onsvirksomhed

Omfatter:
Installation af belysning og signalan-
læg til veje, jernbaner, lufthavne og
havne
Installation af armaturer og kompo-
nenter ikke andet steds nævnt i bygnin-
ger eller andre bygværker

45340000

45.4 Færdiggørelse af
bygninger

45400000

45.41 Stukkatørvirk-
somhed

Omfatter:
Udførelse i bygninger eller andre byg-
værker af indvendige og udvendige
pudse- og stukkatørarbejder herunder
også af det underliggende pudslag

45410000
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45.42 Tømrer- og byg-
ningssnedkerfor-
retninger

Omfatter:
I- og opsætning af udstyr, som ikke er
af egen produktion: døre, vinduer, dør-
og vinduesrammer, elementkøkkener,
trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller
andre materialer
Indvendige færdiggørelsesarbejder som
f.eks. lofter, vægbeklædning af træ,
flytbare skillevægge etc.
Omfatter ikke:
Lægning af parketgulve og andre gulve
af træ jf. 45.43

45420000

45.43 Udførelse af
gulvbelægninger
og vægbeklæd-
ning

Omfatter:
Udførelse i bygninger eller andre byg-
værker af arbejder vedrørende:
væg- eller gulvfliser af keramik, beton
eller tilhuggede sten
parket og anden gulvbelægning af træ
tæpper og linoleum til gulvbelægnin-
ger, herunder også af gummi eller plast
gulvbelægninger eller vægbeklædnin-
ger af terrazzo, marmor, granit eller
skifer
tapet

45430000

45.44 Maler- og glarme-
sterforretninger

Omfatter:
Indvendig og udvendig maling af byg-
ninger
Maling af broer
Isætning af glas, spejle etc.
Omfatter ikke:
Isætning af vinduer jf. 45.42

45440000
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45.45 Andet færdiggø-
relsesarbejde

Omfatter:
Anlæg af private svømmebassiner
Damprensning, sandblæsning o.l. af
facader
Andet færdiggørelsesarbejde i og på
bygninger i.a.n.
Omfatter ikke:
Indvendig rengøring af bygninger og
andre bygværker-konstruktioner jf.
74.70

45450000

45.5 Udlejning af en-
treprenørmateriel
med betjenings-
personale

45500000

45.50 Udlejning af en-
treprenørmateriel
med betjenings-
personale

Omfatter ikke:
Udlejning af entreprenørmateriel uden
betjeningspersonale jf. 71.32

45500000

________________________
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BILAG XIII

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER

A. OFFENTLIGT UDBUD

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og tele-

faxnummer.

2. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller

om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt;

hvis der er tale om en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori ifølge bilag XVII A og XVII B samt beskrivelse (referencenummer

(-numre) i nomenklaturen).

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med el-

ler uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.
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5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer, der skal leveres (referencenummer (-numre) i nomen-

klaturen). Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den

foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af

eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den

foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne

foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende

tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenum-

mer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer

og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen

af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige

delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når

projektering også er omfattet.

6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især options-

klausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse

klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af

kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud

vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 3
BILAG XIII DG C II    DA

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse

er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de

medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser.

7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis det vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbe-

gyndelse, hvis denne foreligger.

9. a) Navn og adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få udleveret ud-

budsmaterialet og de supplerende dokumenter.

b) I givet fald gebyr, der skal betales for at modtage disse dokumenter, samt betalingsbe-

tingelser.
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10. a) Sidste frist for modtagelse af tilbud eller vejledende tilbud, når der skal iværksættes et

dynamisk indkøbssystem.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. a) I givet fald de personer, der har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

b) Dato, klokkeslæt og sted for åbningen.

12. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

13. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de

fremgår.

14. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af økonomiske aktører, som kontrakten

tildeles, skal have.

15. De minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som den økonomiske aktør, som kontrakten

tildeles, skal opfylde.
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16. Periode, i hvilken den bydende er forpligtet til at vedstå sit tilbud.

17. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

18. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten,

nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det

økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioritere-

de rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne.

19. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af den

periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgø-

relse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.

20. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

21. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

22. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af

bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

23. Andre oplysninger
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B. BEGRÆNSET UDBUD

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og tele-

faxnummer.

2. Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller

om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt;

hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori ifølge bilag XVII A og XVII B samt beskrivelse (referencenummer

(-numre) i nomenklaturen)

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med el-

ler uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.
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5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer (referencenummer(-numre) i nomenklaturen), der skal

leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den forelø-

bige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af even-

tuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den

foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne

foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende

tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenum-

mer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer

og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen

af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige

delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når

projektering også er omfattet.
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6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især options-

klausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse

klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af

kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud

vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse

er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de

medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser.
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7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis det vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbe-

gyndelse, hvis denne foreligger.

9. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af virksomheder, som kontrakten til-

deles, skal have.

10. a) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. Sidste frist for afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud.

12. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

13. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de

fremgår.

14. Oplysning om virksomhedens egne forhold og de minimumskrav af økonomisk og teknisk art,

som denne skal opfylde.
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15. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten,

nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det

økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioritere-

de rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller i op-

fordringen til at afgive tilbud.

16. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

17. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af den

periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgø-

relse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.

18. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

19. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

20. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af

bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

21. Andre oplysninger
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C. UDBUD MED FORHANDLING

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og tele-

faxnummer.

2. Se bilag 12 A, nr. 2.

3. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt;

hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette).

Tjenesteydelsens kategori i henhold til bilag XVII A eller XVII B samt beskrivelse (referen-

cenummer (-numre) i nomenklaturen).

Eventuelt angivelse af, om der indhentes tilbud med henblik på køb, leasing eller leje med el-

ler uden forkøbsret eller en kombination heraf.

4. Leverings- eller udførelsessted.
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5. For vareindkøbskontrakter og bygge- og anlægskontrakter:

a) Arten og mængden af de varer (referencenummer (-numre) i nomenklaturen), der skal

leveres. Angivelse af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den forelø-

bige tidsplan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af even-

tuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den

foreløbige tidsplan for senere udbud vedrørende de pågældende varer, såfremt denne

foreligger, eller der gives en beskrivelse af karakteren og omfanget af de pågældende

tjenesteydelser eller en generel beskrivelse af det pågældende arbejde (referencenum-

mer (-numre) i nomenklaturen).

b) Angivelse af, om leverandørerne kan afgive tilbud på dele af de ønskede leverancer

og/eller på disse som helhed.

Hvis bygge- og anlægsarbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen

af de forskellige delleverancer og mulighed for at afgive bud på et, flere eller samtlige

delleverancer.

c) For bygge- og anlægskontrakter: angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når

projektering også er omfattet.
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6. For tjenesteydelseskontrakter:

a) Arten og omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især options-

klausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse

klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af

kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes den foreløbige tidsplan for senere udbud

vedrørende de pågældende tjenesteydelser, såfremt denne foreligger.

b) Angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse

er forbeholdt en bestemt profession.

c) Oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse.

d) Angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for de

medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelserne.

e) Angivelse af, om der kan afgives tilbud på en del af de pågældende tjenesteydelser
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7. Angivelse af, om der er mulighed for at afgive alternative tilbud, hvis dette vides.

8. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af tjenesteydelseskontrakten og dato for påbe-

gyndelse, hvis denne foreligger.

9. I givet fald den retlige form, som den sammenslutning af økonomiske aktører, som kontrakten

tildeles, skal have.

10. a) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse.

b) Adresse, hvortil de skal sendes.

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

11. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

12. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de

fremgår.
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13. Oplysning om den økonomiske aktørs egne forhold og de minimumskrav af økonomisk og

teknisk art, som han skal opfylde.

14. De i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakt, nem-

lig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for det øko-

nomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den prioriterede

rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne eller i op-

fordringen til at forhandle.

15. I givet fald navn og adresse på de økonomiske aktører, som ordregiveren allerede har udvalgt.

16. I givet fald dato for tidligere offentliggørelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

17. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

18. I givet fald henvisning til offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af den

periodiske bekendtgørelse eller af bekendtgørelsen om offentliggørelse af denne bekendtgø-

relse i den køberprofil, der er relevant for kontrakten.
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19. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

20. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

21. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af

bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

22. Andre oplysninger
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D. FORENKLET UDBUDSBEKENDTGØRELSE INDEN

FOR ET DYNAMISK INDKØBSSYSTEM1

1. Ordregiverens land.

2. Ordregiverens navn og e-post-adresse.

3. Gentagelse af udbudsbekendtgørelsen i det dynamiske indkøbssystem.

4. E-post-adresse, hvor udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter vedrørende det dy-

namiske indkøbssystem er tilgængelige.

5. Kontraktens genstand: Beskrivelse ved numre, der henviser til CPV-nomenklaturen, samt

kvantitet eller omfang af den kontrakt, der skal indgås.

6. Frist for afgivelse af vejledende tilbud.

________________________

                                                
1 Med henblik på adgang til systemet for senere at kunne deltage i udbuddet af den specifikke

kontrakt.
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BILAG XIV

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM

KVALIFIKATIONSORDNINGER

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og

telefaxnummer.

2.  Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller

om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. Kvalifikationsordningens formål (beskrivelse af de varer, tjenesteydelser eller bygge- og

anlægsarbejder eller kategorier heraf, der skal anskaffes via denne ordning - (reference-

nummer (-numre) i nomenklaturen)).

4. Betingelser, der skal være opfyldt af økonomiske aktører for at overholde hvert eneste

bedømmelseskriterium. Hvis beskrivelsen af disse betingelser og kontrolmetoder er omfatten-

de og hviler på dokumenter, som de interesserede virksomheder har adgang til, vil det være

tilstrækkeligt at give en beskrivelse af de vigtigste betingelser og metoder samt en henvisning

til disse dokumenter.

5. Kvalifikationsordningens løbetid, formaliteter i forbindelse med dens forlængelse/fornyelse.
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6. Det skal nævnes, at bekendtgørelsen har til formål at iværksætte et udbud.

7. Adresse, hvor yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende kvalifikationsordningen

kan fås (hvis forskellig fra adresserne nævnt under 1).

8. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

9. Hvis de kendes, de i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af

kontrakt, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne

for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald den

prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingelserne

eller i opfordringen til at afgive tilbud eller forhandle.

10. I givet fald yderligere oplysninger.

________________________
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BILAG XVA

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I VEJLEDENDE PERIODISKE

BEKENDTGØRELSER

I. RUBRIKKER, DER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SKAL UDFYLDES

1. Navn, adresse, telegramadresse, e-post-adresse og telefon-, telex- og telefaxnummer for

ordregiveren eller det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysnin-

ger.

2. a) For vareindkøbskontrakter: art og mængde eller værdi af de ydelser eller varer, der skal

leveres; referencenummer (-numre) i nomenklaturen.

b) For bygge- og anlægskontrakter: ydelsernes art og omfang, generel karakteristik af ar-

bejdet eller delarbejderne herunder; referencenummer (-numre) i nomenklaturen.

c) For tjenesteydelseskontrakter: planlagte samlede indkøb inden for hver af de i bi-

lag XVII A anførte kategorier af tjenesteydelser; referencenummer (-numre) i nomen-

klaturen.

3. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen eller for afsendelse af bekendtgørelsen om offentlig-

gørelse af denne bekendtgørelse i køberprofilen.
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4. Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationers modtagelse af

bekendtgørelsen (oplyses af Kontoret).

5. I givet fald yderligere oplysninger.

II. OPLYSNINGER, DER OBLIGATORISK SKAL AFGIVES, NÅR BEKENDTGØRELSEN

BENYTTES TIL INDKALDELSE AF BUD, ELLER NÅR DEN TILLADER

AFKORTNING AF FRISTERNE FOR MODTAGELSE AF BUD

6. Det skal nævnes, at de interesserede leverandører skal underrette ordregiveren om deres

interesse for kontrakten/kontrakterne.

7.  Angivelse af, hvor dette er relevant, om kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder, eller

om den alene anvendes i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse.

8. Sidste frist for modtagelse af ansøgninger med henblik på opfordring til at afgive tilbud eller

forhandle.

9. Arten og mængden af de varer, der skal leveres, angives, eller der gives en generel karakteri-

stik af arbejdet eller tjenesteydelseskategorien i henhold til bilag XVII A og en beskrivelse

heraf; det skal angives, om der planlægges rammeaftale(r). Angivelse af især optionsklausuler

vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tidsplan for brugen af disse klausuler, samt

antallet af eventuelle forlængelser. Ved serier af kontrakter, der kan fornyes, angives ligeledes

den foreløbige tidsplan for senere udbud.
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10. Angivelse af, om der er tale om køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kom-

bination heraf.

11. Leverings- eller udførelsesfrist eller varighed af kontrakten og dato for påbegyndelse, hvis

denne foreligger.

12. Adresse, til hvilken de interesserede virksomheder skal stile deres interessetilkendegivelser

skriftligt.

Sidste frist for modtagelse af interessetilkendegivelser.

Det eller de sprog, ansøgninger eller tilbud skal være affattet på.

13. Økonomiske og tekniske krav samt krav til finansielle og tekniske garantier, leverandører skal

opfylde.

14. a) Foreløbig dato for udbudsprocedurernes begyndelse, hvis denne kendes.

b) Den valgte udbudsform (begrænset udbud eller udbud med forhandling).

c) Pris og betalingsmåde for rekvirerede dokumenter vedrørende høring.
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15. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten/kontrakterne.

16. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

17. Hvis de kendes, de i artikel 55 omhandlede kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af

kontrakten, nemlig "den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige til bud". Kriteri-

erne for det økonomisk mest fordelagtige tilbud samt vægtningen af disse, eller i givet fald

den prioriterede rækkefølge af disse kriterier, angives, når de ikke er oplyst i udbudsbetingel-

serne eller ikke er angivet enten i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen, jf. ar-

tikel 47, stk. 5, eller i opfordringen til at afgive tilbud eller forhandle.

________________________
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BILAG XVB

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM

OFFENTLIGGØRELSE I EN KØBERPROFIL AF EN PERIODISK

BEKENDTGØRELSE, SOM IKKE BENYTTES TIL INDKALDELSE AF BUD

1. Ordregiverens hjemland

2. Ordregiverens navn

3. "Køberprofilens" internetadresse (URL)

4. Referencenummer (-numre) i CPV-nomenklaturen

________________________
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BILAG XVI

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM

INDGÅEDE KONTRAKTER

I. Oplysninger til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende1

1. Ordregiverens navn og adresse.

2. Kontraktens art (vareindkøbskontrakt, bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt

og referencenummer (-numre) i Nomenklaturen; hvis der er tale om en rammeaftale, angives

dette).

3. Mindst en kort beskrivelse af varernes, arbejdets eller tjenesteydelsernes art og omfang.

4. a) Udbudsform (bekendtgørelse om kvalifikationsordning, periodisk bekendtgørelse, ind-

kaldelse af tilbud).

b) Henvisning til offentliggørelsen af bekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

c) For kontrakter, der indgås uden udbud, angives den relevante bestemmelse i artikel 40,

stk. 3, eller i artikel 32.

                                                
1 Oplysningerne i rubrik 6, 9 og 11 skal betragtes som oplysninger, der ikke vil blive offentlig

gjort, hvis ordregiveren skønner, at deres offentliggørelse vil være til skade for forretnings-
mæssige interesser.
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5. Udbudsprocedure (offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling).

6. Antal modtagne tilbud.

7. Dato for indgåelse af kontrakten.

8. Pris, der er betalt for lejlighedskøb i henhold til artikel 40, stk. 3, litra j).

9. Navn og adresse på valgte økonomiske aktører.

10. I givet fald angivelse af, om kontrakten er eller forventes givet i underentreprise.

11. Værdien af det antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der blev taget i be-

tragtning ved tildeling af kontrakten.

12. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

13. Fakultative oplysninger:

� del af kontrakten, der er givet eller forventes givet i underentreprise til tredjemand, samt

værdien af denne del

� kriterier for tildeling af kontrakten.
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II. Oplysninger, der ikke er bestemt til offentliggørelse

14. Antal indgåede kontrakter (når en kontrakt er blevet delt mellem flere leverandører).

15. Værdien af hver indgået kontrakt.

16. Varens eller tjenesteydelsens oprindelsesland (oprindelse inden for eller uden for Fælles-

skabet samt i sidstnævnte tilfælde angivelse af tredjeland).

17. Hvilke kriterier er blevet anvendt ved kontrakttildelingen (det økonomisk mest fordelagtige

tilbud, den laveste pris)?

18. Er kontrakten blevet tildelt en tilbudsgiver, som afgav et alternativt tilbud, jf. artikel 36,

stk. 1?

19. Er nogle bud blevet valgt fra med den begrundelse, at de var unormalt lave, jf. artikel 57?

20. Dato for ordregiverens afsendelse af bekendtgørelsen.

21. For aftaler om de i bilag XVII B opførte tjenesteydelser, den ordregivende myndigheds ind-

villigelse i offentliggørelse af bekendtgørelsen (artikel 43, stk. 4).

________________________
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BILAG XVIIA1

TJENESTEYDELSER I DEN I ARTIKEL 31 ANFØRTE BETYDNING

Kategorier Beskrivelse CPC-reference num-
mer2

CPV-referencenummer

1 Vedligeholdelse og reparati-
on

6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000, 50111110,
50112000, 50112100, 50112110, 50112111,
50112120, 50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000, 50114100,
50114200, 50115000, 50115100, 50115200,
50116000, 50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510, 50116600,
50117000, 50117100, 50117200, 50117300,
50118000, 50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500, 50200000,
50210000, 50211000, 50211100, 50211200,
50211210, 50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000, 50221000,
50221100, 50221200, 50221300, 50221400,
50222000, 50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000, 50230000,
50231000, 50231100, 50232000, 50232100,
50232200, 50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000, 50244000,
50245000, 50246000, 50246100, 50246200,
50246300, 50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000, 50333000,
50333100, 50333200, 50334000, 50334100,
50334110, 50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400, 50340000,
50341000, 50341100, 50341200, 50342000,
50343000, 50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000, 50411100,
50411200, 50411300, 50411400, 50411500,

                                                
1 I tilfælde af forskellige fortolkninger mellem CPV og CPC gælder CPC-nomenklaturen.
2 CPC-nomenklaturen (den midlertidige udgave) bruges ved fastlæggelse af anvendelses-

området for direktiv 93/38/EØF for så vidt angår tjenesteydelseskontrakter.
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50412000, 50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100, 50421200,
50422000, 50430000, 50431000, 50432000,
50433000, 50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000, 50514000,
50514100, 50514200, 50530000, 50531000,
50531100, 50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100, 50532200,
50532300, 50532400, 50800000, 50810000,
50820000, 50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000, 50850000,
50860000, 50870000, 50880000, 50881000,
50882000, 50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120, 50911130,
50911200, 50911210, 50911220, 50912100,
50913100, 50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000, 50914100,
50914200, 50914300, 50914400, 50914500,
50914600, 50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000, 50930000,
50931000, 50931100, 50931200, 50931300,
50931400, 50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000, 50940000,
50941000, 50942000, 50951000, 50952000,
50952100, 50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000, 50961100,
50961110, 50961200, 50962000, 50970000,
50971000, 50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200, 50973300,
50973400, 50974000, 50974100, 50974200,
50974300, 50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100, 50976200,
74732000, 74732100, 74741000, 74742000,
74743000

2 Landtransport1, herunder
sikkerhedstransport og

712 (undtagen
71235), 7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000, 60112100,
60112200, 60112300, 60113000, 60113100,

                                                
1 Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser.
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kurérvirksomhed, undtagen
postbesørgelse 60113310, 60113400, 60114000, 60115000,

60115100, 60115110, 60116000, 60116100,
60116200, 60116300, 60122110, 60122120,
60122130, 60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100, 60123200,
60123300, 60123400, 60123500, 60123600,
64120000, 64121000, 64122000, 74612000

3 Lufttransport af personer og
gods, undtagen postbesør-
gelse

73 (undtagen 7321) 62110000, 62122000, 62210000, 62230000,
62300000

4 Postbesørgelse på land1og i
luften

71235, 7321 62121000

5 Teletjenester 752 64200000, 64210000, 64211000, 64212000,
64213000, 64214000, 64214200, 64216000,
64216100, 64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210, 64216300,
64221000, 64222000, 64223000, 64224000,
64225000, 64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Finansielle tjenesteydelser:
a) Forsikring
b) Bank- og investerings
tjenesteydelser2

tidl. 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000, 66120000,
66130000, 66140000, 66200000, 66300000,
66310000, 66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 63150000, 66316000, 66317000,
66320000, 66321000, 66330000, 66331000,
66332000, 66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser.
2 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af vær-

dipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Tjeneste-
ydelser, der består i erhvervelse eller leje - uanset de finansielle betingelser - af jord, eksiste-
rende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil, er også ude-
lukket; dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller
efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af dette direktiv.
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66340000, 66341000, 66342000, 66343000,
66343100, 66343200, 66350000, 66360000,
66370000, 66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000, 66382000,
66383000, 66384000, 67200000, 67210000,
67211000, 67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000, 67251000,
67260000

7 Edb-tjenesteydelser og her
med beslægtede tjeneste
ydelser

84 50310000, 50311000, 50311400, 50312000,
50312100, 50312110, 50312120, 50312200,
50312210, 50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410, 50312420,
50312500, 50312510, 50312520, 50312600,
50312610, 50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000, 50320000,
50321000, 50322000, 50323000, 50323100,
50323200, 50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000, 72120000,
72130000, 72140000, 72150000, 72200000,
72210000, 72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100, 72222200,
72222300, 72223000, 72224000, 72224100,
72224200, 72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000, 72232000,
72240000, 72241000, 72243000, 72245000,
72246000, 72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200, 72254000,
72254100, 72260000, 72261000, 72262000,
72263000, 72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000, 72310000,
72311000, 72311100, 72311200, 72311300,
72312000, 72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000, 72317000,
72319000, 72320000, 72321000, 72510000,
72511000, 72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300, 72520000,
72521000, 72521100, 72540000, 72541000,
72541100, 72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000
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8 F&U-tjenesteydelser1 85 63368000, 73000000, 73100000, 73110000,
73111000, 73112000

9 Regnskabsvæsen, revision
og bogholderi

862 74121000, 74121100, 74121110, 74121112,
74121113, 74121120, 74121200, 74121210,
74121220, 74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Markeds- og opinionsunder-
søgelser

864 74130000, 74131000, 74131100, 74131110,
74131120, 74131121, 74131130, 74131200,
74131300, 74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100, 74423110,

                                                
1 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte

udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt
omfang aflønnes af ordregiveren.
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11 Managementkonsulentvirk-
somhed1 og hermed be-
slægtede tjenesteydelser

865, 866 73200000, 73210000, 73220000, 73300000,
74121111, 74141000, 74141100, 74141110,
74141200, 74141300, 74141400, 74141500,
74141510, 74141600, 74141610, 74141620,
74141700, 74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000, 93620000

12 Arkitektvirksomhed, rådgi-
vende ingeniørvirksomhed
og integreret ingeniørvirk-
somhed, byplanlægning og
landskabsarkitektur, hermed
beslægtet teknisk-
videnskabelig konsulent-
virksomhed, teknisk afprøv-
ning og analyse

867 72242000, 72244000, 74142300, 74142310,
74220000, 74221000, 74222000, 74223000,
74224000, 74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120, 74231130,
74231200, 74231300, 74231310, 74231320,
74231400, 74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540, 74231600,
74231700, 74231710, 74231720, 74231721,
74231800, 74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200, 74232210,
74232220, 74232230, 74232240, 74232300,
74232310, 74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100, 74233200,
74233300, 74233400, 74233500, 74233600,
74233700, 74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000, 74261000,
74262000, 74262100, 74263000, 74270000,
74271000, 74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400, 74271500,
74271700, 74271710, 74271720, 74271800,
74272000, 74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300, 74273000,
74273100, 74273200, 74274000, 74274100,
74274200, 74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200, 74276000,
74276100, 74276200, 74276300, 74276400,
74300000, 74310000, 74311000, 74312000,

                                                
1 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
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74312100, 74313000, 74313100, 74313110,
74313120, 74313130, 74313140, 74313141,
74313142, 74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200, 74313210,
74313220, 74874000

13 Reklamevirksomhed 871 74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14 Bygningsrengøring og ejen-

domsadministration
874, 82201 til 82206 70300000, 70310000, 70311000, 70320000,

70321000, 70322000, 70330000, 70331000,
70331100, 70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000, 74721000,
74721100, 74721210, 74721300, 74722000,
74724000, 74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200, 93411300,
93411400

15 Forlags- og trykkerivirk-
somhed på honorar- eller
kontraktbasis

88442 74831530, 78000000, 78100000, 78110000,
78111000, 78112000, 78113000, 78113100,
78114000, 78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100, 78116000,
78117000, 78118000, 78119000, 78120000,
78121000, 78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000, 78131000,
78132000, 78133000, 78134000, 78135000,
78135100, 78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000, 78152000,
78153000, 78160000, 78170000, 78180000,
78200000, 78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000, 78230000,
78240000, 78300000, 78310000, 78311000,
78312000

16 Kloakering og affaldsbort-
skaffelse: rensning og lig-
nende tjenesteydelser

94 71221110, 74734000, 74735000, 85142200,
90000000, 90100000, 90110000, 90111000,
90111100, 90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210, 90112300,
90113000, 90114000, 90120000, 90121000,
90121100, 90121110, 90121120, 90121130,
90121140, 90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340, 90121400,
90122000, 90122100, 90122110, 90122111,
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90122112, 90122113, 90122120, 90122121,
90122122, 90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210, 90122220,
90122230, 90122240, 90122300, 90122310,
90122320, 90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000, 90213000,
90220000, 90221000, 90240000, 90300000,
90310000, 90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000, 90315000,
90315100, 90315200, 90315300, 90320000

________________________
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BILAG XVIIB

TJENESTEYDELSER I DEN I ARTIKEL 32 ANFØRTE BETYDNING

Kategorier Beskrivelse CPC-reference num-
mer

CPV-referencenummer

17 Hotel- og restaurationsvirk-
somhed

64 55000000, 55100000, 55200000, 55210000,
55220000, 55221000, 55240000, 55241000,
55242000, 55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000, 55311000,
55312000, 55320000, 55321000, 55322000,
55330000, 55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000, 55520000,
55521000, 55521100, 55522000, 55523000,
55523100, 55524000, 93410000, 93411000

18 Jernbanetransport 711 60111000, 60121000, 60121100, 60121200,
60121300, 60121400, 60121500, 60121600

19 Transport ad vandveje 72 61000000, 61100000, 61110000, 61200000,
61210000, 61220000, 61230000, 61240000,
61250000, 61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Støtte- og hjælpetransport
tjenesteydelser

74 62224000, 62224100, 62226000, 63000000,
63100000, 63110000, 63111000, 63112000,
63112100, 63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000, 63200000,
63210000, 63220000, 63221000, 63222000,
63222100, 63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000, 63225000,
63226000, 63300000, 63310000, 63311000,
63313000, 63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000, 63341100,
63342000, 63343000, 63343100, 63344000,
63350000, 63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000, 63363000,
63364000, 63365000, 63366000, 63366100,
63369000, 63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000, 63511000,
63512000, 63514000, 63515000, 63516000,
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63520000, 63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140, 74322000,
93600000

21 Advokatbistand 861 74110000, 74111000, 74111100, 74111200,
74112000, 74112100, 74112110, 74113000,
74113100, 74113200, 74113210, 74114000

22 Personaleudvælgelse og
-rekruttering1

872 74512000, 74522000, 95100000, 95110000,
95120000, 95130000, 95131000, 95132000,
95133000

23 Efterforsknings- og sikker-
hedstjenesteydelser, undta-
gen sikkerhedstransport

873 (undtagen 87304) 74611000, 74613000, 74614000, 74614100,
74614110, 74615000, 74620000

24 Undervisning og erhvervs-
uddannelse

92 80000000, 80100000, 80110000, 80200000,
80210000, 80211000, 80212000, 80220000,
80300000, 80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000, 80411100,
80411200, 80412000, 80421000, 80422000,
80422100, 80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300, 80423320,
80424000, 80425000, 80426000, 80426100,
80426200, 80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Sundheds- og socialvæsen 93 60113300, 74511000, 85000000, 85100000,
85110000, 85111000, 85111100, 85111200,
85111300, 85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800, 85112000,
85112100, 85120000, 85121000, 85121100,
85121200, 85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000, 85141000,
85141100, 85141200, 85141210, 85141211,
85141212, 85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400, 85143000,
85144000, 85144100, 85145000, 85146000,
85146100, 85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000, 85310000,
85311000, 85311100, 85311200, 85311300,
85312000, 85312100, 85312200, 85312300,

                                                
1 Undtagen arbejdskontrakter.
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85312310, 85312320, 85312330, 85312400,
85320000, 85323000

26 Fritids- og sportsaktiviteter
samt kulturelle aktiviteter

96 74875000, 74875100, 74875200, 77310000,
77311000, 77313000, 77400000, 80413000,
80414000, 80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100, 92111200,
92111210, 92111220, 92111230, 92111240,
92111250, 92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000, 92121000,
92122000, 92130000, 92140000, 92200000,
92210000, 92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000, 92312000,
92312100, 92312110, 92312120, 92312130,
92312140, 92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250, 92320000,
92330000, 92331000, 92331100, 92331200,
92332000, 92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000, 92351000,
92351100, 92351200, 92352000, 92352100,
92352200, 92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000, 92520000,
92521000, 92521100, 92521200, 92521210,
92521220, 92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000, 92533000,
92534000, 92600000, 92610000, 92620000,
92621000, 92622000

27 Andre tjenesteydelser 50111100, 50232110, 50246500, 50520000,
50521000, 50522000, 50523000, 50531500,
50531510, 50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000, 50731000,
50732000, 50732100, 50740000, 50760000,
50761000, 50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100, 50915200,
50952300, 50977000, 52000000, 52100000,
52200000, 52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000, 52900000,
60113200, 60200000, 60210000, 60220000,
61300000, 62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000, 64112000,
64113000, 64114000, 64115000, 64116000,
64214100, 64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000, 65200000,
65210000, 65300000, 65310000, 65320000,
65400000, 65410000, 65500000, 67100000,
67110000, 67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000, 70100000,
70110000, 70111000, 70112000, 70120000,
70121000, 70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200, 70122210,
70123000, 70123100, 70123200, 70130000,
70311100, 70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000, 71130000,
71140000, 71150000, 71160000, 71170000,
71180000, 71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600, 71211900,
71300000, 71310000, 71311000, 71320000,
71321000, 71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000, 71332000,
71332100, 71332200, 71333000, 71340000,
71350000, 71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600, 74271900,
74321000, 74321100, 74420000, 74421000,
74422000, 74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100, 74810000,
74811000, 74811100, 74811200, 74811300,
74811310, 74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000, 74821000,
74830000, 74831000, 74831100, 74831110,
74831200, 74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520, 74831600,
74832000, 74832100, 74841000, 74842000,
74844000, 74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000, 74873100,
74876000, 74877000, 75000000, 75100000,
75110000, 75111000, 75111100, 75111200,



12634/3/02 REV 3 ACA/ikn 5
BILAG XVIIB DG C II    DA

75112000, 75112100, 75120000, 75121000,
75122000, 75123000, 75124000, 75125000,
75130000, 75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100, 75211110,
75211200, 75211300, 75220000, 75221000,
75222000, 75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220, 75231230,
75231240, 75240000, 75241000, 75241100,
75242000, 75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110, 75251120,
75252000, 75300000, 75310000, 75311000,
75312000, 75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000, 76000000,
76100000, 76110000, 76111000, 76120000,
76200000, 76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000, 76320000,
76330000, 76340000, 76400000, 76410000,
76411000, 76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000, 76470000,
76480000, 76490000, 76491000, 76492000,
76500000, 76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000, 77000000,
77100000, 77110000, 77120000, 77210000,
77211000, 77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000, 77510000,
77600000, 77610000, 77700000, 78400000,
85321000, 85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100, 90123200,
90123300, 90230000, 91000000, 91100000,
91110000, 91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000, 91320000,
91330000, 91331000, 91331100, 92230000,
92312211, 93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000, 93130000,
93140000, 93150000, 93160000, 93200000,
93210000, 93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300, 93300000,
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93310000, 93320000, 93330000, 93411100,
93500000, 93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000, 93711000,
93711100, 93711110, 93711200, 93712000,
93910000, 93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

________________________
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BILAG XVIII

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM PROJEKTKONKUR-

RENCER

1. Navn, adresse, e-post-adresse, telegramadresse, telefon-, telex- og telefaxnummer på ordre

giveren og på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få udleveret de supplerende

dokumenter

2. Projektbeskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen)

3. Konkurrencens art: åben eller begrænset

4. Ved åbne konkurrencer: sidste frist for modtagelse af projekter

5. Ved begrænsede konkurrencer:

a) Påtænkt deltagerantal eller minimums- og maksimumsantal deltagere

b) I givet fald navn på allerede udvalgte deltagere

c) Kriterierne for udvælgelse af deltagere

d) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse
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6. I givet fald angivelse af, om deltagelse er forbeholdt en bestemt profession

7. Kriterierne for vurdering af projekter

8. I givet fald navn på valgte medlemmer af bedømmelseskomitéen

9. Angivelse af, om bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for ordregiveren

10. I givet fald antal præmier, der vil blive uddelt, og værdien af disse

11. I givet fald nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere

12. Angivelse af, om præmiemodtagerne har ret til at få tildelt opfølgende kontrakter

13. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer,

telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

14. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen

15. Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Kontoret for de Europæiske Fællesskabers

Officielle Publikationer.

16. Andre oplysninger

________________________
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BILAG XIX

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM RESULTATET AF EN

PROJEKTKONKURRENCE

1. Ordregiverens navn, adresse, telegramadresse, telefon-, telex- og telefaxnummer

2. Projektbeskrivelse (referencenummer (-numre) i nomenklaturen)

3. Samlet deltagerantal

4. Antal udenlandske deltagere

5. Konkurrencens vinder(e)

6. I givet fald præmie(r) uddelt

7. Andre oplysninger

8. Projektkonkurrencebekendtgørelsens reference
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9. Navn og adresse på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Angivelse af

frister for indgivelse af klager eller om nødvendigt navn, adresse, telefonnummer,

telefaxnummer og e-post-adresse på den afdeling, hvor disse oplysninger kan fås.

10. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen

11. Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Kontoret for de Europæiske Fællesskabers

Officielle Publikationer

________________________
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BILAG XX

KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE

1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

a) Ordregiverne sender de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 41, 42, 43 og 63 til

Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer i det format, der er

foreskrevet i Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13. september 2001 (træder i stedet

for bilag IV til direktiv 93/36/EØF, bilag IV, V og VI til direktiv 93/37/EØF, bilag III

og IV til Rådsdirektiv 92/50/EØF, som ændret ved direktiv 97/52/EF, samt bi-

lag XII-XV, XVII og XVIII til direktiv 93/38/EØF, som ændret ved direktiv 98/4/EF)

om anvendelse af standardformularer til offentliggørelse af bekendtgørelser1. De i arti-

kel 41, stk. 1, omhandlede vejledende periodiske bekendtgørelser, som offentliggøres i

en køberprofil, jf. punkt 2, litra b), skal også være i dette format, og det samme gælder

bekendtgørelsen om offentliggørelsen.

b) De bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 41, 42, 43 og 63, offentliggøres af Konto-

ret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer eller af ordre giverne, hvis

der er tale om periodiske bekendtgørelser i en køberprofil, jf. artikel 41, stk. 1, første af-

snit.

                                                
1 EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1 og EFT L 214 af 9.8.2002, s. 1.
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Ordregiverne kan desuden offentliggøre disse oplysninger på internettet i form af en

"køberprofil", jf. punkt 2, litra b).

c) Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer sender ordre giveren

en bekræftelse af den i artikel 44, stk. 7, omhandlede offentliggørelse.

2. Offentliggørelse af supplerende oplysninger.

a) Ordregiveren opfordres til at offentliggøre samtlige udbudsbetingelser og supplerende

dokumenter på internettet.

b) Køberprofilen kan indeholde de i artikel 41, stk. 1, omhandlede periodiske bekendtgø-

relser, oplysninger om igangværende udbud, planlagte indkøb, indgåede kontrakter og

annullerede procedurer samt andre oplysninger af almen interesse så som kontakt-

personer, telefon- og faxnummer, postadresse og e-post-adresse.

3. Format og regler for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser

Formatet og reglerne for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser er til rådighed på

internet-adressen "http://simap.eu.int".

________________________
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BILAG XXI

DEFINITION AF VISSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I dette direktiv forstås ved:

1.

a) "teknisk specifikation" i forbindelse med tjenesteydelses- eller vareindkøbskontrakter, en spe-

cifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede egenskaber for et produkt

eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljøpræstation, udformning efter alle be-

hov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed,

brugen af produktet, sikkerhed eller dimensioner, herunder forskrifter, der vedrører handels-

betegnelse og terminologi for produktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballe-

ring, mærkning og etikettering, brugsvejledning, produktionsprocesser og -metoder samt pro-

cedurer for overensstemmelsesvurdering;
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b) "teknisk specifikation" i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter, samtlige tekniske for-

skrifter, navnlig sådanne, der findes i udbudsbetingelserne, som fastlægger krævede egenska-

ber for et materiale, et produkt eller et indkøb, og hvorved disse kan beskrives således, at de

opfylder kravene til den anvendelse, som ordregiveren har bestemt dem til. Disse egenskaber

omfatter miljøpræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede),

overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, sikkerhed eller dimensioner, herunder pro-

cedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, em-

ballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning samt produktionsprocesser og -metoder.

De omfatter ligeledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for af-

prøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og

konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som ordregiveren ved almindelige el-

ler særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller

dele, der indgår deri;
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2. "standard": en teknisk specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til

gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse normalt ikke er obligatorisk, og

som falder inden for én af følgende kategorier:

� "international standard": en standard, der er vedtaget af et internationalt standardise-

ringsorgan, og som er offentligt tilgængelig

� "europæisk standard": en standard, der er vedtaget af et europæisk standardiseringsor-

gan, og som er offentligt tilgængelig

� "national standard": en standard, der er vedtaget af et nationalt standardiseringsorgan,

og som er offentligt tilgængelig

3. "europæisk teknisk godkendelse": godkendelse af et produkts egnethed til anvendelse på

grundlag af den tekniske bedømmelse, som bygger på, at produktet opfylder de væsentlige

krav, der gælder for bygge- og anlægsarbejder, til grund for hvilke lægges produktets iboende

egenskaber og de forskrifter, der gælder for dets ibrugtagning og anvendelse. Europæiske tek-

niske godkendelser udstedes af et organ, der er godkendt hertil af medlemsstaten.

4. "fælles teknisk specifikation": teknisk specifikation udarbejdet efter en af medlemsstaterne

godkendt procedure for at sikre ensartet anvendelse i alle Fællesskabets medlemsstater og of-

fentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

5. "teknisk referenceramme": ethvert produkt udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer,

ud over de officielle standarder, i henhold til procedurer, der er tilpasset udviklingen i marke-

dets behov.

________________________
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BILAG XXII

Oversigtstabel over de i artikel 44 fastsatte frister

Offentligt udbud

Frist for modtagelse af tilbud - uden vejledende periodisk bekendtgørelse
Frist Elektronisk

fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af stk.
7, første afsnit

Virkning af
stk. 7, an-
det afsnit

52 45 47 40 Ingen ingen
Med offentliggørelse af vejledende periodisk bekendtgørelse

A: generel frist Elektronisk
fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 7, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 7, an-
det afsnit

36 29 31 24 Ingen ingen
B: mindste frist Elektronisk

fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 7, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 7, an-
det afsnit

22 15 17 10 Fristen på
10 dage ændres
til 15 dage

Fristen på
17 dage ændres
til 22 dage
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Begrænset udbud og udbud med forhandling

Frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse
Generel frist Elektronisk

fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

37 30 ikke relevant
(i.r.)

i.r. Ingen i.r.

Mindste frist Elektronisk
fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

22 15 i.r. i.r. Ingen i.r.

Mindste frist Elektronisk
fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8 før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

15 8 i.r. i.r. Fristen på
8 dage ændres
til 15 dage

i.r.
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Frist for modtagelse af tilbud

A: generel frist Elektronisk
fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

24 i.r. 19 i.r. i.r. ingen
B: mindste frist Elektronisk

fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

10 i.r. 5 i.r. i.r. Fristen på
5 dage ændres
til 10 dage

C: Frist fastsat
ved aftale

Elektronisk
fremsendelse af
bekendtgørelsen

Udbudsbetin-
gelser tilgænge-
lige på elektro-
niske medier

Elektronisk
fremsendelse
samt "elektroni-
ske" udbudsbe-
tingelser

Virkning af
stk. 8, før-
ste afsnit

Virkning af
stk. 8, an-
det afsnit

i.r. i.r. i.r. i.r. i.r.

________________________
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BILAG XXIII

KRAV TIL ANORDNINGER TIL ELEKTRONISK MODTAGELSE AF

TILBUD, ANSØGNINGER OM DELTAGELSE ELLER KVALIFIKATION ELLER AF PLA-

NER OG PROJEKTER I FORBINDELSE MED KONKURRENCER

1. Anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifikati-

on samt planer og projekter skal ved tekniske midler og passende procedurer mindst garantere

følgende:

a) de elektroniske signaturer vedrørende tilbud, ansøgninger om deltagelse eller kvalifika-

tion og fremsendelse af planer og projekter, opfylder de nationale bestemmelser i med-

før af direktiv 1999/93/EF1;

b) det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af tilbud, ansøgninger om

deltagelse eller kvalifikation samt indgivelsen af planer og projekter kan fastslås med

sikkerhed;

c) det kan med rimelighed sikres, at ingen kan få adgang til oplysninger, som er fremsendt

i medfør af disse krav, før udløbet af de fastsatte frister;

d) det kan ved overtrædelse af dette forbud med rimelighed sikres, at overtrædelsen klart

kan spores;

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroni-

ske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).
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e) kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af de indsendte

oplysninger;

f) på de forskellige stadier af kvalifikationsprocessen, af proceduren for tildeling af kon-

trakten eller af konkurrencen må kun bemyndigede personer, der optræder/handler

sammen, få adgang til alle eller en del af de indsendte oplysninger;

g) en samtidig handling fra de bemyndigede personers side kan kun give adgang til de ind-

sendte oplysninger efter den anførte dato;

h) oplysninger, som er modtaget og åbnet i overensstemmelse med de foreliggende krav, er

kun tilgængelige for personer, der er bemyndigede til at få kendskab hertil.

________________________
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BILAG XXIV

Gennemførelsesfrister

Direktiv Gennemførelsesfrister Anvendelsesfrister

93/38/EØF (EFT L 199 af

9.8.1993, s. 84)

1.7.1994 Spanien: 1.1.1997; Græken-

land og Portugal: 1.1.1998

98/4/EF (EFT L 101 af

1.4.1998, s. 1)

16.2.1999 Grækenland og Portugal:

16.2.2000

________________________
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BILAG XXV

Sammenligningstabel1

Dette direktiv Direktiv 93/38/EF
Artikel 1, stk. 1 Artikel 1, stk. 1, 1. punktum
Artikel 1, stk. 2, litra a) Artikel 1, stk. 4, 1. punktum Tilpasset
Artikel 1, stk. 2, litra b), 1. punktum Artikel 1, stk. 4, litra b, 1. punktum Ændret
Artikel 1, stk. 2, litra b), 2. punktum Artikel 14, stk. 10, 2. punktum Tilpasset
Artikel 1, stk. 2, litra c), 1. afsnit Artikel 1, stk. 4, litra a) Tilpasset
Artikel 1, stk. 2, litra c), 2. afsnit Ny
Artikel 1, stk. 2, litra d), 1. afsnit Artikel 1, stk. 4, litra c), 1. del Tilpasset
Artikel 1, stk. 2, litra d), 2. afsnit Artikel 1, stk. 4, 2. afsnit Tilpasset
Artikel 1, stk. 2, litra d), 3. afsnit Ny
Artikel 1, stk. 3, litra a) Ny
Artikel 1, stk. 3, litra b) Ny
Artikel 1, stk. 4 Artikel 1 stk. 5 Tilpasset
Artikel 1, stk. 5 Ny
Artikel 1, stk. 6 Ny
Artikel 1, stk. 7, 1. stk. Artikel 1, stk. 6, in fine Ændret
Artikel 1, stk. 7, 2. stk. Ny
Artikel 1, stk. 7, 3. afsnit Artikel 1, stk. 6, 1. punktum Tilpasset
Artikel 1, stk. 8 Ny
Artikel 1, stk. 9, litra a) til c) Artikel 1, stk. 7 Tilpasset
Artikel 1, stk. 9, litra d) Artikel 1, stk. 16 Tilpasset
Artikel 1, stk. 10 Ny
Artikel 1, stk. 11 Ny
Artikel 1, stk. 12 Ny

Artikel 1, stk. 14 og 15 Udgået
Artikel 2, stk. 1, litra a) Artikel 1, stk. 1
Artikel 2, stk. 1, litra b) Artikel 1, stk. 2
Artikel 2, stk. 2 Artikel 2, stk. 1 Tilpasset
Artikel 2, stk. 3 Artikel 2, stk. 3 Ændret
Artikel 3, stk. 1 Artikel 2, stk. 2, litra a), nummer iii) Tilpasset
Artikel 3, stk. 2 Artikel 2, stk. 5, litra b) Tilpasset
Artikel 3, stk. 3 Artikel 2 stk. 2, litra a), nummer ii) Tilpasset
Artikel 3, stk. 4 Artikel 2 stk. 5, litra a) Tilpasset
Artikel 4, stk. 1 Artikel 2, stk 2, litra a), nummer i) Tilpasset
Artikel 4, stk. 2 Artikel 6, stk. 2 Tilpasset

                                                
1 Betegnelsen "tilpasset" angiver, at teksten er ændret, men at ændringerne ikke vedrører tek-

stens omfang i det direktiv, der er ophævet. Ændringer med hensyn til omfanget af bestem-
melserne i det direktiv, der er ophævet, er angivet ved betegnelsen "ændret".
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Artikel 4, stk. 3 Artikel 2, stk. 5, litra a Tilpasset
Artikel 5, stk. 1 Artikel 2, stk. 2, litra c Ændret
Artikel 5, stk. 2 Artikel 2, stk. 4 Ændret
Artikel 6 Ny
Artikel 7 Artikel 2, stk. 2, litra b

Artikel 2, stk. 2, litra d Udgået
Artikel 8 Artikel 2, stk. 6 Ændret
Artikel 9 Ny
Artikel 10 Artikel 4, stk. 2 Ændret
Artikel 11, stk. 1, 1. afsnit Artikel 33, stk. 2
Artikel 11, stk. 1, 2. afsnit Artikel 33, stk. 3 Ændret
Artikel 11, stk. 2 Artikel 33, stk. 1 Ændret
Artikel 12 Artikel 42, litra a
Artikel 13, stk. 1 Artikel 4, stk. 3
Artikel 13, stk. 2 Artikel 4, stk. 4 Ændret
Artikel 14 Artikel 5
Artikel 15 Ny
Artikel 16 Artikel 14, stk. 1 Ændret
Artikel 17, stk. 1 Artikel 14 stk. 2 og, stk. 6 Ændret
Artikel 17 stk. 2 Artikel 14, stk. 13 Tilpasset
Artikel 17, stk. 3 Artikel 14, stk. 9 Ændret
Artikel 17, stk. 4 Artikel 14, stk. 11 Tilpasset
Artikel 17, stk. 5 Artikel 14, stk. 12 Tilpasset
Artikel 17, stk. 6, litra a), 1. afsnit Artikel 14, stk. 10, 3. punktum Ændret
Artikel 17, stk. 6, litra a), 2. afsnit Artikel 14, stk. 10, 2. afsnit, 2. punktum Tilpasset
Artikel 17, stk. 6, litra a), 3. afsnit Artikel 14, stk. 10, 2. afsnit, 3. punktum Ændret
Artikel 17, stk. 6, litra b), 1. afsnit Artikel 14, stk. 10, 2. afsnit, 1. punktum Ændret
Artikel 17, stk. 6, litra b), 2. afsnit Artikel 14, stk. 10, 2. afsnit, 2. punktum Tilpasset
Artikel 17, stk. 6, litra b), 3. afsnit Ny
Artikel 17, stk. 7 Artikel 14, stk. 7 Ændret
Artikel 17, stk. 8 Artikel 14, stk. 8
Artikel 17, stk. 9 Artikel 14, stk. 4 Ændret
Artikel 17, stk. 10 Artikel 14, stk. 3 Ændret
Artikel 17, stk. 11 Artikel 14, stk. 5
Artikel 18 Ny
Artikel 19 Artikel 7
Artikel 20 Artikel 6, stk. 1 og stk. 3 Tilpasset
Artikel 21 Artikel 10
Artikel 22, litra a) Artikel 12, 1 Ændret
Artikel 22, litra b) Artikel 12, 2
Artikel 22, litra c) Artikel 12, 3
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Artikel 23, stk. 1 Artikel 1, stk. 3
Artikel 23, stk. 2 Artikel 13, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b) Ændret
Artikel 23, stk. 3, 1. afsnit, litra a) Artikel 13, stk. 1, 1. afsnit in fine Ændret
Artikel 23, stk. 1. afsnit, litra b) og litra c) Ny
Artikel 23, stk. 3, 2. afsnit Ny
Artikel 23, stk. 3, 3. afsnit Artikel 13, stk. 1, 2. afsnit Ændret
Artikel 23, stk. 4, litra a) Artikel 13, stk. 1, 1. afsnit, litra b) Ændret
Artikel 23, stk. 4, litra b) Ny
Artikel 23, stk. 4 in fine Ny
Artikel 23, stk. 5 Artikel 13, stk. 2 Ændret
Artikel 24, litra a) Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. i)
Artikel 24, litra b) Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. iii)
Artikel 24, litra c) Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. iv) Ændret
Artikel 24, litra d) Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. v)
Artikel 24, litra e) Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. vi)

Artikel 1, stk. 4, litra c), nr. ii) og Bilag XVI A,
fodnote 2

Udgået

Artikel 25 Artikel 11 Ændret
Artikel 26, litra a) Artikel 9, stk. 1, litra a) Tilpasset
Artikel 26, litra b) Artikel 9, stk. 1, litra b) Tilpasset

Artikel 9, stk. 2 Udgået
Artikel 3, stk. 1 Udgået

Artikel 27 Artikel 3, stk. 2 Ændret
Artikel 3, stk. 3 til 5 Udgået

Artikel 28 Ny
Artikel 29 Ny
Artikel 30 Ny

Artikel 8 Udgået
Artikel 31 Artikel 15 Tilpasset
Artikel 32 Artikel 16
Artikel 33 Artikel 17

Artikel 34 Artikel 18 og Artikel 34, stk. 4 Ændret
Artikel 35 Artikel 19 Tilpasset
Artikel 36, stk. 1 Artikel 34, stk. 3 Ændret

Artikel 36, stk. 2 Ny
Artikel 37 Artikel 27 Ændret
Artikel 38 Ny
Artikel 39, stk. 1 Artikel 29, stk. 1 Ændret
Artikel 39, stk. 2 Artikel 29, stk. 2
Artikel 40, stk. 1 Artikel 4, stk. 1
Artikel 40, stk. 2 og, stk. 3 Artikel 20, stk. 1 og 2
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Artikel 41, stk. 1, 1. afsnit Artikel 22, stk. 1 Ændret
Artikel 41, stk. 1, 2. til 6. afsnit Ny
Artikel 41, stk. 2 Artikel 22, stk. 4
Artikel 41, stk. 3 Artikel 30, stk. 9 Tilpasset
Artikel 42, stk. 1 Artikel 21, stk. 1
Artikel 42, stk. 2 Ny
Artikel 42, stk. 2, litra a) og litra b) Artikel 21, stk. 2, litra a) og b) Tilpasset
Artikel 42, stk. 2, litra c), 1. punktum Artikel 22, stk. 3, 1. punktum
Artikel 42, stk. 2, litra c), 2. punktum Artikel 22, stk. 3, 2. punktum
Artikel 43, stk. 1 Artikel 24, stk. 1 Ændret
Artikel 43, stk. 2 Artikel 24, stk. 2 Tilpasset
Artikel 43, stk. 3 Artikel 24, stk. 3, 1. til 3. punktum Tilpasset
Artikel 43, stk. 4 Artikel 24, stk. 3, 4. punktum Tilpasset
Artikel 43, stk. 5 Artikel 24, stk. 4 Tilpasset
Artikel 44, stk. 1 Ny
Artikel 44, stk. 2 Ny
Artikel 44, stk. 3, 1. afsnit Ny
Artikel 44, stk. 3, 2. afsnit, 1. punktum Artikel 25, stk. 3, 1. punktum Ændret
Artikel 44, stk. 3, 2. afsnit, 2. punktum Artikel 25, stk. 3, 2. punktum Tilpasset
Artikel 44, stk. 4, 1. afsnit Artikel 25, stk. 2 Ændret
Artikel 44, stk. 4, 2. afsnit Artikel 25, stk. 4
Artikel 44, stk. 5 Artikel 25, stk. 5 Ændret
Artikel 44, stk. 6 Artikel 25, stk. 1
Artikel 44, stk. 7 Ny
Artikel 44, stk. 8 Ny

Artikel 25, stk. 3, 3. punktum Udgået
Artikel 45, stk. 1 Ny
Artikel 45, stk. 2 Artikel 26, stk. 1, 1. afsnit, 1. punktum
Artikel 45, stk. 3 Artikel 26, stk. 2 Tilpasset
Artikel 45, stk. 4 Artikel 26, stk. 1, 2. og 3. punktum Tilpasset
Artikel 45, stk. 5 - 8 Ny
Artikel 45, stk. 9 Artikel 28, stk. 3 Ændret
Artikel 45, stk. 10 Ny
Artikel 46, stk. 1 Artikel 28, stk. 1 Ændret
Artikel 46, stk. 2 Artikel 28, stk. 2 Ændret
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Artikel 47, stk. 1, 1. punktum Artikel 28, stk. 4, 1. punktum
Artikel 47, stk. 1, 2. punktum, 1. led Ny
Artikel 47, stk. 1, 2. punktum, 2. led Artikel 28, stk. 4, 2. punktum Ændret
Artikel 47, stk. 2 Ny
Artikel 47, stk. 3 Artikel 28, stk. 2 Ændret
Artikel 47, stk. 4, litra a) til litra d) Artikel 28, stk. 4, litra a) til litra d) og, litra f) Tilpasset

Artikel 28, stk. 4, litra f) Udgået
Artikel 47, stk. 4, litra e) Artikel 28, stk. 4, litra e) Ændret
Artikel 47, stk. 4, litra f) Ny
Artikel 47, stk. 5, litra a) til litra h) Artikel 21, stk. 2, litra c) Tilpasset
Artikel 47, stk. 3, litra i) Ny
Artikel 48, stk. 1 Artikel 28, stk. 6 1. og 2. punktum og 1. led Ændret
Artikel 48, stk. 2 Ny
Artikel 48, stk. 3 Artikel 28, stk. 6, 2. og 4. led Ændret
Artikel 48, stk. 4 Ny
Artikel 48, stk. 5 Ny
Artikel 48, stk. 6 Artikel 28, stk. 5 Ændret
Artikel 49, stk. 1 Artikel 41, stk. 3 Ændret
Artikel 49, stk. 2, 1. afsnit Artikel 41, stk. 4, 1. afsnit Ændret
Artikel 49, stk. 2, 2. afsnit Artikel 41, stk. 2, 2. afsnit Tilpasset
Artikel 49, stk. 3 Artikel 30, stk. 4
Artikel 49, stk. 4 Artikel 30, stk. 6 Ændret
Artikel 49, stk. 5 Artikel 30, stk. 8 Ændret
Artikel 50, stk. 1 Artikel 41, stk. 1 Ændret
Artikel 50, stk. 2 Artikel 41, stk. 2
Artikel 51 Ny
Artikel 52, stk. 1 Artikel 30, stk. 5 Ændret
Artikel 52, stk. 2 Artikel 32 Ændret
Artikel 52, stk. 3 Ny
Artikel 53, stk. 1 Artikel 30, stk. 1
Artikel 53, stk. 2 Artikel 30, stk. 2 Ændret
Artikel 53, stk. 3 Ny
Artikel 53, stk. 4 Ny
Artikel 53, stk. 5 Ny
Artikel 53, stk. 6 Artikel 30, stk. 3
Artikel 53, stk. 7 Artikel 30, stk. 7
Artikel 53, stk. 8 Ny
Artikel 53, stk. 9 Artikel 21, stk. 3

Artikel 21, stk. 5 Udgået
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Artikel 54, stk. 1 Ny
Artikel 54, stk. 2 Artikel 31, stk. 1
Artikel 54, stk. 3 Artikel 31, stk. 3 Tilpasset
Artikel 54, stk. 4, 1. afsnit Artikel 31, stk. 2 Tilpasset
Artikel 54, stk. 4, 2. afsnit Ny
Artikel 54, stk. 5 Ny
Artikel 54, stk. 6
Artikel 55, stk. 1 Artikel 34, stk. 1
Artikel 55, stk. 2 Artikel 34, stk. 2 Ændret

Artikel 35, stk. 1 og 2 Udgået
Artikel 56 Ny

Artikel 57, stk. 1 og stk. 2 Artikel 34, stk. 5, 1. og 2. afsnit Ændret
Artikel 57, stk. 3 Artikel 34, stk. 5 , 3. afsnit Ændret
Artikel 58, stk. 1 og stk. 2 Artikel 36, stk. 1 og stk. 2
Artikel 58, stk. 3 Artikel 36, stk. 3 og stk. 4 Tilpasset
Artikel 58, stk. 4 og stk. 5 Artikel 36, stk. 5 og stk. 6
Artikel 59 Artikel 37 Tilpasset
Artikel 60, stk. 1 Artikel 23, stk. 3
Artikel 60, stk. 2 Artikel 23, stk. 4
Artikel 61, stk. 1 og stk. 2 Artikel 23, stk. 1 og stk. 2 Ændret
Artikel 62, stk. 1 Artikel 6, stk. 1, Artikel 12 Ændret

Artikel 62, stk. 2 Ny
Artikel 63, stk. 1, 1. afsnit Artikel 21, stk. 4 Ændret

Artikel 63, stk. 1, 2. afsnit Artikel 24, stk. 1 og stk. 2, 2. punktum Tilpasset
Artikel 63, stk. 2 Artikel 25 Ændret
Artikel 64 Ny
Artikel 65, stk. 1 Artikel 4, stk. 1 Tilpasset
Artikel 65, stk. 2 Artikel 23, stk. 5
Artikel 65, stk. 3 Artikel 23, stk. 6, 1. afsnit
Artikel 66 Artikel 23, stk. 6, 2. afsnit Ændret
Artikel 67 Artikel 42 Ændret

Artikel 39 Udgået
Artikel 68, stk. 1 Artikel 40, stk. 5 Ændret
Artikel 68, stk. 2 Ny
Artikel 68, stk. 3 Ny
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Artikel 69, stk. 1, 1. afsnit Artikel 14, stk. 15, 1. punktum Ændret
Artikel 69, stk. 1, 2. afsnit Artikel 14, stk. 15, 2. punktum Ændret
Artikel 69, stk. 2, 1. afsnit Ny
Artikel 69, stk. 2, 2. afsnit Artikel 14, stk. 14, 1. og 2. punktum Ændret
Artikel 69, stk. 3 Artikel 14, stk. 14, 3. punktum og stk. 15, 3.

punktum
Tilpasset

Artikel 70, stk. 1, punktum a Artikel 40, stk. 1 Ændret
Artikel 70, stk. 1, punktum b Artikel 40, stk. 2 Tilpasset
Artikel 70, stk. 1, punktum c Artikel 40, stk. 3 Ændret
Artikel 70, stk. 1, punktum d Artikel 40, stk. 3 Ændret
Artikel 70, stk. 1, punktum e Ny
Artikel 70, stk. 1, punktum f, g og h Ny
Artikel 70, stk. 1, punktum i Artikel 40, stk. 2 og 42, stk. 2 Tilpasset
Artikel 70, stk. 1, punktum j Artikel 14, stk. 16 Tilpasset

Artikel 40, stk. 4 Udgået
Artikel 43 og Artikel 44 Udgået

Bilag I Bilag III Tilpasset
Bilag II Bilag II Tilpasset
Bilag III Bilag I Tilpasset
Bilag IV Bilag VI Tilpasset
Bilag V Bilag VII Tilpasset
Bilag VI Ny
Bilag VII Bilag IV Tilpasset
Bilag VIII Bilag V Tilpasset
Bilag IX Bilag IX Tilpasset
Bilag X Bilag VIII Tilpasset
Bilag XI Ny
Bilag XII Bilag XI Tilpasset
Bilag XIII, A til C Bilag XII Ændret
Bilag XIII, D Ny
Bilag XIV Bilag XIII Ændret
Bilag XV, A Bilag XIV Ændret
Bilag XV, B Ny
Bilag XVI Bilag XV Ændret
Bilag XVII A Bilag XVI A Ændret
Bilag XVII B Bilag XVI B Tilpasset
Bilag XVIII og XIX Bilag XVII og XVIII Ændret
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Bilag XX, nr. 1, litra a) Ny
Bilag XX, nr. 1, litra b) Artikel 25, stk. 2 Ændret
Bilag XX, nr. 1, litra c) Ny
Bilag XX, nr. 2 og 3 Ny
Bilag XXI, nr. 1 Artikel 1, stk. 8 Ændret
Bilag XXI, nr. 2, 1. nr. Artikel 1, stk. 9 Tilpasset
Bilag XXI, nr. 2, 1. led Ny
Bilag XXI, nr. 2, 2. led Artikel 1, stk. 10 Ændret
Bilag XXI, nr. 2, 3. led Ny
Bilag XXI, nr. 3 Artikel 1, stk. 12 Ændret
Bilag XXI, nr. 4 Artikel 1, stk. 11

Artikel 1, stk. 13 Udgået
Bilag XXII Ny
Bilag XXIII Ny
Bilag XXIV Ny
Bilag XXV Ny

________________________
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RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 20. marts 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved
indgåelse af kontrakter omvand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. Indledning

Den 11. juli 2000 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv for Europa-Parlamentet og Rådet

om samordning af fremgangsmåden ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt

transport ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")1. Forslaget er baseret på artikel 47, stk. 2, og arti-

kel 55 og 95 i traktaten.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 17. januar 20022.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 26. april 20013.

Regionaludvalget afgav udtalelse den 13. december 20004.

Den 30. september 2002 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles

holdning i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2.

Den 20. marts 2003 vedtog Rådet sin fælles holdning vedrørende forslaget, jf. dok. 12634/02

MAP 38 CODEC 1180.

II. Mål

Målet med Kommissionens forslag er at forenkle og modernisere den eksisterende retlige ramme

for offentlige indkøb i de berørte sektorer ved at tilpasse den til den gradvise liberalisering i disse

sektorer. Rådet har forfulgt dette mål ved, hvor det er relevant, at tilpasse en række bestemmelser til

bestemmelserne i det klassiske direktiv (jf. dok. 11029/02) og ved at søge at sikre den størst mulige

fleksibilitet under hensyntagen til de enkelte sektorers særlige kendetegn.

                                                
1 EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 112.
2 EFT C 271 E af 7.11.2002, s. 293.
3 EFT C 193 af 10.7.2001, s. 1.
4 EFT C 144 af 16.5.2001, s. 20.
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III. Analyse af den fælles holdning1

1. Generelt

I den fælles holdning fastholdes hovedmålet med Kommissionens forslag, idet den indeholder en

række af Europa-Parlamentets ændringer, som alle yder et nyttigt bidrag til en yderligere præcise-

ring af målet. Kommissionen har også accepteret nogle af disse ændringer i sit ændrede forslag

(KOM(2002) 235)2. Ligesom i det klassiske direktiv er der indført visse nye træk såsom elektroni-

ske auktioner og dynamiske indkøbssystemer.

Rådet har søgt yderligere at fremhæve forholdet mellem de to direktiver ved at medtage posttjene-

ster i forsyningsvirksomhedsdirektivet og ved at tilpasse bestemmelserne i overensstemmelse her-

med.

2. Europa-Parlamentets ændringer

Rådet har kunnet acceptere flere af Europa-Parlamentets ændringer og har indarbejdet dem i den

fælles holdning. Nogle ændringer er blevet accepteret i substansen, men ikke i den konkrete affat-

telse. I visse andre tilfælde har Rådet kun accepteret dele af ændringerne, og andre ændringer er

blevet forkastet.

Det bør imidlertid fremhæves, at tilpasningen af nogle vigtige bestemmelser til bestemmelserne i

det klassiske direktiv, har gjort det muligt for Rådet at acceptere en række ændringer, som kun var

blevet foreslået for det klassiske direktiv.

                                                
1 NB: Nummereringen af artiklerne henviser til resultatet af førstebehandlingen i Parlamentet

(dok. 5307/02) eller, hvor det er udtrykkeligt angivet (nu ...) til den fælles holdning
(dok. 12634/02).

2 EFT C 203E af 27.8.2002, s. 183.
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2.1. De følgende EP-ændringer er blevet accepteret af Rådet og indarbejdet i teksten

Ændring 111 - Ny betragtning 2a, nu: Betragtning 13
(Henvisning til nogle mål, der er nævnt i traktaten)

Rådet har accepteret, at nogle af traktatens vigtige mål nævnes for at præcisere forbindelsen til

bestemmelserne vedrørende indkøb og finder, at det er en nyttig tilføjelse til det oprindelige forslag.

Det har imidlertid foretaget nogle mindre ændringer af affattelsen.

Ændring 8 - Betragtning 42, nu: Betragtning 55
(Ingeniører tages med)

Denne ændring er blevet accepteret i overensstemmelse med den fælles holdning vedrørende det

klassiske direktiv.

Ændring 21 - Artikel 19, stk. 6, litra a), nu: Artikel 17, stk. 10
(Andre former for vederlag tages med)

Accepteret.

Ændring 43 - Artikel 38 (overskrift), nu: Artikel 39 (overskrift)
(Miljøbeskyttelse medtages i overskriften)

Rådet har accepteret ændringen og tilpasset teksten til affattelsen i det klassiske direktiv.

Ændring 70 - Artikel 55, stk. 1, nu: Artikel 57, stk. 1
(Årsager til lave tilbud for alle typer af kontrakter)

Rådet har accepteret ændringen som en nyttig præcisering og har kun foretaget en redaktionel

ændring.

Ændring 78, 79 og 80 - Bilag XII, del A, punkt 21a (nu : bilag XIII, A, punkt 21); bilag XII,
del B, punkt 19a (nu: Bilag XIII, B, punkt 19); Bilag XII, del C, punkt 20a nu: bilag XIII, C,
punkt 19).
(Supplerende oplysninger om klageorganet)

Rådet har indført denne ændring i de relevante dele af bilaget med en mindre redaktionel ændring,

da det finder, at det på nyttig vis øger gennemskueligheden.
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Ændring 81, 82 and 83 - Bilag XIII, punkt 7 a, nu: Bilag XIV, punkt 8; Bilag XIVa,
punkt 14a; nu: Bilag XVa, A, punkt 16; Bilag XV, punkt 20a, nu: Bilag XVI, punkt 12
(Supplerende oplysninger om klageorganet)

Jf. begrundelsen for ændring 78, 79 og 80.

Ændring 85 og 86 - Bilag XVII, punkt 15 a, nu bilag XVIII, punkt 14; Bilag XVIII, punkt 10a,
nu: Bilag XIX, punkt 9
(Supplerende oplysninger om klageorganet)

Jf. begrundelsen for ændring 78, 79 og 80.

2.2. Følgende EP-ændringer er accepteret i princippet, men med ændringer

Ændring 89 og 96 - Ny betragtning 3a, nu: Betragtning 12
(Integration af miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling som en horisontal politik i al rele-
vant EU-lovgivning)

Rådet har accepteret ændringen med visse modifikationer, som er i overensstemmelse med be-

stemmelserne i den dispositive del.

Ændring 4 - Ny betragtning 4a
(Betingelser vedrørende fremme af social- og beskæftigelsespolitiske målsætninger)

Rådet har accepteret væsentlige dele af ændringens målsætninger og har derfor indsat ny tekst i den

nye betragtning 43. Formålet med dette er også, at betragtningerne skal ligne de tilsvarende bestem-

melser i det klassiske direktiv mest muligt.

Ændring 6 - Betragtning 28, nu: Betragtning 32
(Udvidelse af de omtalte bestemmelser om tilknyttede virksomheder til at omfatte andre typer
kontrakter og joint ventures)

Rådet har accepteret EP's ændring og omformuleret den, så den svarer til bestemmelsens tekst. Der

er tilføjet yderligere forklaringer for at præcisere bestemmelsen.
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Ændring 7 - Betragtning 34, nu : betragtning 41
(Generelle bestemmelser om tilsvarende tilbud)

Rådet har accepteret målene med EP-ændringen og har medtaget den efter at have foretaget nogle

ændringer af affattelsen.

Ændring 9 - Ny betragtning 42a, (medtages ikke som en separat betragtning)
(Unormalt lave tilbud som følge af tilsidesættelse af sociale bestemmelser)

Rådet anerkender substansen i EP-ændringen, men kan ikke se nogen særlig grund til at tilføje en

separat betragtning, da den omstrukturerede artikel 57, litra 1d), i bund og grund siger det samme.

Ændring 13 og 16 - Artikel 2, stk. 2 a) og b); Artikel 6a (ny), nu: Artikel 6
(Medtagelse af posttjenester)

Rådet har accepteret at tage posttjenester med. Anvendelsesområdet og de detaljerede bestemmelser

for posttjenester er imidlertid blevet ændret for at sikre retssikkerheden og den størst mulige sam-

menhæng med de to direktiver og opnå den nødvendige fleksibilitet, som der også opfordres til i

ændringerne.

Ændring 18 - Artikel 10 nu: Artiklen udgår som et led i omstruktureringen
(Kumulativ opfyldelse af kravene ved forskellige økonomiske aktører)

Rådet har accepteret substansen i ændringen. Af lovtekniske grunde har Rådet imidlertid valgt at

indarbejde den ved at tilpasse artikel 53, stk. 4 og 5, samt artikel 54, stk. 5 og 6.

Ændring 22 - Artikel 19, stk. 7, litra b), nu: artikel 17, stk. 1,
(Bestemmelse om stiltiende forlængelse af kontrakter)

Rådet har accepteret substansen i ændringen, men medtager alle forlængelser af kontrakter i arti-

kel 17, stk. 1, på linje med den tilsvarende bestemmelse i det klassiske direktiv.
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Ændring 26 - Artikel 26, nu : Artikel 23
(Bestemmelserne om tilknyttede virksomheder og joint ventures skal gælde alle typer af kon-
trakter)

Rådet har accepteret substansen i ændringen og har medtaget indholdet efter en omstrukturering af

artikel 23 (jf. også begrundelsen for ændring 6).

Ændring 27 og 28 - Artikel 26, nu: Artikel 23
(Bestemmelser der gælder tilknyttede virksomheder og joint ventures)

Rådet har accepteret hovedindholdet i ændringen - nemlig at bestemmelsen skal omfatte alle tre

typer kontrakter - og har indarbejdet den ved at omstrukturere artikel 23 (jf. også begrundelsen for

ændring 6 og 26).

Ændring 29 - Artikel 27, nu: Artikel 26
(Kontrakter om levering af energi eller brændsel er ikke omfattet af direktivet)

Rådet har accepteret ændringen, men har foretaget ændringer af affattelsen, som ikke indvirker på

substansen.

Ændring 99 og 118 - Artikel 34, stk. 5, afsnit 1
(Bevis for at tekniske standarder opfylder kravene på tilsvarende måde)

Rådet har accepteret substansen i ændringen. Affattelsen er imidlertid ændret med hensyn til til-

budsgiverens forpligtelse til at bevise, at hans tilbud på tilsvarende måde opfylder kravene.

Ændring 91 og 98 - Artikel 34, stk. 3, afsnit 1, nu: stk. 6
(Europæiske miljømærker, nationale og flernationale standarder som tekniske specifikatio-
ner)

Rådet har accepteret substansen i ændringen, men foretrækker at fastlægge betingelserne for disse

mærker og standarder som tekniske specifikationer i et nyt stk. 6.
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Ændring 35 - Artikel 34, stk. 3, afsnit 2, nu: stk. 6
(Krav til funktionsdygtighed og funktionelle krav)

Rådet har accepteret substansen i ændringen, men har foretrukket at specificere hvordan og i hvil-

ken grad, der kan tages hensyn til miljøet i det nye stk. 6 og i bilag XX (jf. også begrundelsen for

ændring 91 og 98).

Ændring 38 og 100 - Artikel 34, stk. 5, afsnit 2 og stk. 6, nu: stk. 4 og 5
(Fortolkning af "passende måde")

Rådet har accepteret en del af ændringen og dens hovedindhold, men har ændret affattelsen, så

funktionaliteten stadig svarer til det klassiske direktiv.

Ændring 40 - Artikel 34, stk. 7, nu: stk. 8
(Angivelse af eller henvisning til en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces)

Rådet har kunnet acceptere en del af EP-ændringen, for så vidt som den kan siges at udelukke angi-

velser af eller henvisninger til bestemte producenter eller leverandører, samtidig med at den mulig-

gør angivelser eller henvisning til bestemte fremstillingsprocesser med henblik på at opfylde målet

om bæredygtig udvikling. Ved at tilføje "medmindre kontraktens genstand gør det berettiget" hen-

viser den fælles holdning til mulige bestemte fremstillingsprocesser, hvis de berettiges af kontrakt-

typen, og hvis de ikke gør det umuligt for tilbudsgiverne at bevise, at de opfylder kravene på tilsva-

rende måde. Rådet har således forsøgt at indarbejde EP-ændringens substans.

Ændring 33 - Artikel 33, stk. 3, nu: Artikel 38
(Betingelser for udførelsen af kontrakten)

Rådet har accepteret en del af ændringen, men har indarbejdet den i artikel 38 (ny) i en generel

affattelse.
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Ændring 50 - Artikel 47, stk. 1, afsnit 2 a (ny), nu: Artikel 48, stk. 1
(Elektronisk signatur)

For så vidt angår anvendelsen af elektroniske signaturer og fortrolige dataoverførsler har Rådet

accepteret det grundlæggende hensyn, men har foretrukket at indarbejde det i bilag XXIII (nyt).

Rådet finder imidlertid, at disse legitime hensyn beskyttes tilstrækkeligt med bilaget, og at en obli-

gatorisk anvendelse af kryptering ikke vil være hensigtsmæssig.

Ændring 51 - Artikel 47, stk. 2, nu: Artikel 48, stk. 3
(Yderligere krav vedrørende passende databeskyttelse)

Rådet har indarbejdet en del af ændringen ved at udvide kravet til at omfatte lagring af information.

Ændring 53 - Artikel 48, stk. 4, nu: Artikel 49, stk. 4
(Meddelelse af afslag inden for en vis tidsfrist)

Rådet har accepteret substansen i denne ændring og har besluttet at indarbejde endnu strengere krav

for at øge gennemskueligheden yderligere.

Ændring 57 - Artikel 52, stk. 2, afsnit 2a (nyt), nu: Artikel 53, stk. 3
(Personlige udelukkelseskriterier som en del af kvalifikationsordningernes krav)

Rådet har accepteret en del af EP-ændringen, men har foretrukket at formulere kravet således, at det

er en mulighed for medlemsstaternes ordregivende myndigheder.

Ændring 64 - Artikel 53a (ny)
(Miljøstyringsnormer)

Rådet har accepteret det meste af ændringens substans og har indarbejdet den i en ny artikel 52,

stk. 3 (jf. også betragtning 52).
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Ændring 67, 68 og 69 - Artikel 54, stk. 3, 4 og 5, nu: Artikel 55, stk. 2, afsnit 2
(Detaljerede bestemmelser om vægtningen)

Rådet har anerkendt behovet for forenkling af det foreslåede forslag ved at indsætte en forenklet

tekst i stk. 2 og ved at udelade stk. 3, 4 og 5. Rådet har i overensstemmelse med den enighed, der

blev opnået om det klassiske direktiv, indført mere fleksibilitet ved at give ordregiverne lov til at

opstille kriterierne i prioriteret rækkefølge i visse begrundede tilfælde.

Ændring 74 - Artikel 62, stk. 1, afsnit 2 a (ny), nu: Artikel 64
(Elektronisk signatur -"projektkonkurrencer")

Da ændringerne i bund og grund er ens, henvises der til begrundelsen for ændring 50.

Ændring 75 - Artikel 62, stk. 2, nu: Artikel 64, stk. 2
(Yderligere krav til sikring af passende databeskyttelse- "projektkonkurrencer")

Jf. begrundelsen for ændring 51.

Ændring 95 - Bilag XX, punkt 1, nu: Bilag XXI, afsnit 1
(Præcisering af tekniske specifikationer som vedrører miljøet)

Rådet har kun accepteret en del af ændringen. Det kunne navnlig ikke gå med til at "miljøvirkning"

bliver et vigtigt element i fastlæggelsen af tekniske specifikationer. Imidlertid er udtrykket "miljø-

præstation" blevet indført i overensstemmelse med den fælles holdning vedrørende det "klassiske"

direktiv.

2.3. Følgende ændringer er blevet forkastet og er derfor ikke indarbejdet i teksten:

Ændring 1 - betragtning 2, nu: betragtning 9
(Henvisning til pålidelige tjenesteydelser til overkommelige priser på området for forsynings-
pligtydelser)

Rådet har forkastet ændringen, da direktivet ikke har til formål at harmonisere de tilbudte tjenesters

kvalitet og pris.
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Ændring 5 - betragtning 8, nu: Betragtning 10
(Bestemmelserne omhandler både private og offentlige virksomheder)

Rådet har forkastet EP-ændringerne, da de foreslåede tilføjelser ikke er et uundværligt supplement

til den begrundelse, der allerede findes i betragtningen.

Ændring 123 og 10 - Artikel 1, stk. 7 og stk. 7a (ny), nu: stk. 4
(Definition af rammeaftaler)

Rådet foretrækker den terminologi, der anvendes i Kommissionens oprindelige forslag. EP-

ændringerne ville have formindsket den nødvendige fleksibilitet for ordregiverne og ville også have

underkastet dem en strengere ordning end den, der gælder for ordregivere i henhold til det klassiske

direktiv.

Ændring 11 - Artikel 1, litra 9, nu litra 9 d)
(Projektkonkurrencer med eller uden præmieuddeling)

Rådet har forkastet idéen om obligatorisk præmieuddeling i projektkonkurrencer.

Ændring 106 - Artikel 2, stk. 1, litra a)
(Indkøbscentraler tages med i definitionen af ordregivende myndigheder)

Rådet har forkastet ændringen, da den kan medføre juridisk usikkerhed med hensyn til forskellen

mellem "et offentligretligt organ" og "en offentlig virksomhed". Rådet har imidlertid accepteret en

del af ændringens substans ved at indsætte en klar retlig definition af "indkøbscentraler" (jf. arti-

kel 1, stk. 8, (ny)) og operative bestemmelser for mulighederne for at anvende sådanne indkøbscen-

traler (jf. artikel 29 (ny)).

Ændring 14 - Artikel 2, stk. 3
(Definition af særlige og eksklusive rettigheder)

Rådet har foretrukket at fastholde det oprindelige forslag fra Kommissionen på dette område med

kun en ubetydelig ændring af affattelsen.

Ændring 124 - Artikel 13, nu: artikel 14
(Rammeaftaler)

Jf. forklaringen vedrørende ændring 123 og 10.
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Ændring 19 - Artikel 14, stk. 1a (ny), nu: artikel 16
(Henvisning til mål der er omhandlet i traktaten)

Rådet finder, at henvisningen til traktatens mål er tilstrækkeligt behandlet i betragtning 13 (se også

begrundelsen vedrørende ændring 111).

Ændring 23 - artikel 22, nu: artikel 21
(Kontrakter som er hemmelige eller kræver sikkerhedsforanstaltninger)

Rådet har ikke kunnet indarbejde EP-ændringen, da den ikke finder det nødvendigt at tilføje denne

klausul.

Ændring 25 - Artikel 25
(Bestemmelsen om særlige og eksklusive rettigheder udvides til at omfatte andre kontrakter
end tjenesteydelseskontrakter)

Rådet har foretrukket at følge den oprindelige fremgangsmåde og det anvendelsesområde, som

Kommissionen har foreslået.

Ændring 30 - Artikel 27, stk. 2, nu: Artikel 26
(Mulighed for at foretage lovgivningsændringer for kontrakter, som er omfattet af stk. 1 i
denne artikel)

Rådet kan ikke acceptere EP-ændringen, idet det ikke mener, der er behov for en særlig bestemmel-

se om ændring af lovgivningen i denne del af direktivet, da enhver lovgivningsændring under alle

omstændigheder skal vedtages i medfør af traktatens artikel 251.

Ændring 31 og 117 - Artikel 29, nu: Artikel 30
(Procedure til at fastslå om en given aktivitet er underlagt almindelige konkurrencevilkår)

Rådet har foretrukket at fastholde det meste af Kommissionens forslag og har nøjedes med at

strømline nogle af bestemmelserne. Substansen i ændring 117 er blevet accepteret delvist.
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Ændring 32 - Artikel 33, stk. 2
(Supplerende oplysninger om underentreprenører)

Rådet har forkastet EP-ændringen, da kravene på det sociale og beskæftigelsesmæssige område

først og fremmest bør gælde hovedentreprise, som så vil være forpligtet til at sikre, at underentre-

priserne overholder disse forskrifter. Medlemsstaterne kan imidlertid vælge at fastsætte en generel

forpligtelse til at indhente supplerende oplysninger om underentreprenører.

Ændring 36 - Artikel 34, stk. 3a (ny)
(Definition af "tilsvarende standarder")

Da Rådet allerede har indarbejdet flere EP-ændringer ved at omstrukturere denne artikels stk. 3 og

6, finder det, at affattelsen er klar nok, og mener ikke der er brug for yderligere beskrivelse af ud-

trykket "tilsvarende" (jf. ovennævnte begrundelser for ændring 91, 98 og 35).

Ændring 120 - Artikel 37
(Yderlige bestemmelser om underentrepriser)

Rådet har forkastet EP-ændringen, da den ville gøre teksten unødigt indviklet og begrebsmæssig

svær.

Ændring 45 - Artikel 39, stk. 3, litra b), nu: Artikel 40, stk. 3, litra b)
(Procedure uden forudgående udbud ved visse forskningskontrakter)

Efter Rådets opfattelse ville EP-ændringen ikke tydeliggøre forskellen mellem forskning og kom-

merciel udnyttelse. Rådet har derfor foretrukket at bibeholde Kommissionens oprindelige tekst.

Ændring 47 - Artikel 41, stk. 1, afsnit 1a (nyt), nu: Artikel 42
(Obligatorisk medtagelse af oplysninger om forpligtelser i henhold til bestemmelser om
beskyttelse på arbejdspladsen i udbuddet)

Rådet har ikke accepteret denne obligatoriske medtagelse af disse oplysninger i udbuddet. Det har i

stedet foretrukket at sørge for, at oplysninger om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i

øvrigt indsættes i udbudsbetingelserne som en valgfri mulighed for ordregiverne eller som en for-

pligtelse, som kan pålægges medlemsstaterne (jf. den generelle klausul i artikel 38 (ny)).
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Ændring 48 - Artikel 46, stk. 2, litra f), nu: Artikel 47, stk. 4
(Forbud mod at forskelsbehandle tilbudsgiverne)

Rådet har forkastet EP-ændringen, da listen i stk. 4 under alle omstændigheder er åben, hvilket klart

fremgår af den indledende del "herudover skal opfordringen mindst indeholde følgende ...".

Ændring 49 - Artikel 47, stk. 1, afsnit 1, nu: Artikel 48, stk. 1
(Ordregiverens valg af kommunikationsmetode)

Rådet har forkastet denne ændring, da den ville forpligte ordregiverne til at acceptere tilbud eller

anden kommunikation overført via elektronisk udstyr, selv om de ikke besidder sådant udstyr.

Ændring 103 - Artikel 47, stk. 4a (ny), nu: Artikel 48
(Attestering af fortrolighed efter anmodning)

Rådet har ikke kunnet acceptere ændringen, fordi den er for vanskelige at håndtere i praksis (jf.

også begrundelsen for det "klassiske direktiv", ændring 75).

Ændring 52 - Artikel 48, stk. 3, nu: Artikel 49, stk. 3
(Tidsfrist for orientering om kvalifikationsordning)

Rådet har ikke accepteret ændringen, da bestemmelsen i så fald kunne fortolkes som en forpligtelse

til at afslutte undersøgelserne inden to måneder, hvilket ikke kan lade sig gøre generelt.

Ændring 54 - Artikel 49, stk. 2, nu: Artikel 50, stk. 2
(Opbevaring af oplysninger i et vist tidsrum)

Rådet har foretrukket at bibeholde tidsrummet i Kommissionens forslag for at undgå at skabe store

og lidet berettigede omkostninger for ordregiverne.

Ændring 55 - Artikel 49a (ny)
(Klageprocedurer)

Efter Rådets opfattelse er der ikke brug for endnu en bestemmelse om klageprocedurer. I direktiv

92/13/EØF er der allerede fastsat klageprocedurer i forbindelse med påståede overtrædelser af pro-

cedurereglerne, og i direktiv 96/71/EØF er der fastsat klageprocedurer for udstationerede arbejdsta-

gere.
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Ændring 56 - Artikel 50, stk. 1, nu: Artikel 51, stk. 1
(Godtgørelse af overholdelse af artikel 38)

Rådet har forkastet ændringen, da dette separate krav ikke passer ind i det generelle koncept i stk. 1.

Rådet er imidlertid enigt med Parlamentet i, at gældende sociale og arbejdsmarkedspolitiske regler

(herunder kollektive overenskomster) selvfølgelig skal overholdes af tilbudsgiverne, og at myndig-

hederne bør have mulighed for at udelukke tilbudsgivere, som ikke har overholdt de sociale og

arbejdsmarkedspolitiske forpligtelser. Af hensyn til sammenhængen har Rådet valgt at udtrykke

dette eksplicit i betragtning 44 og 54 (ny) i stedet for i tekstens dispositive del.

Ændring 58 - Artikel 53, stk. 3 a (ny), nu: Artikel 54
(Sektorbestemmelser)

Rådet har ikke overtaget denne bestemmelse, da den ikke synes at stemme overens med målet om

en samlet ramme for indkøbskontrakter og eventuelt kunne skabe problemer med hensyn til at sikre,

at Fællesskabet fortsat overholder sine internationale forpligtelser i medfør af aftalen om offentlige

indkøb (GPA).

Ændring 109 - Artikel 53, stk. 4, nu: Artikel 54
(Obligatorisk kriterium "personlige årsager")

Rådet har ikke set sig i stand til at gøre anvendelsen af disse udelukkelseskriterier obligatorisk for

alle kategorier af ordregivere (jf. begrundelsen vedrørende ændring 57).

Ændring 60 - Artikel 53, stk. 4a (ny), nu: Artikel 54
(Strafferetshåndhævelse)

Rådet har foretrukket at følge Kommissionens forslag, som indeholder en henvisning til en liste

over grunde til udelukkelse i det "klassiske" direktiv.

Ændring 61 - Artikel 53, stk. 4b (ny), nu: Artikel 54
(Officielle lister)

Rådet har ikke fundet det ikke hensigtsmæssigt at pålægge alle ordregivende myndigheder den om-

talte bestemmelse, da dette direktivs ramme er mere fleksibel.
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Ændring 62 - Artikel 53, stk. 4c (ny), nu: Artikel 54
(Fremme af social- og beskæftigelsespolitiske målsætninger berøres ikke)

Rådet finder ikke, at det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at indarbejde den foreslåede bestem-

melse i direktivet, da det ville svække sondringen mellem tildelingskriterier og tekniske specifika-

tioner og dermed skabe risiko for misforståelser.

Ændring 125 - Artikel 54, stk. 1, litra a, nu: Artikel 55
(Inklusion af fordele for tredjepart i kriterier for tildeling af kontrakter)

I fuld overensstemmelse med det klassiske direktiv har Rådet foretrukket at følge Kommissionens

forslag og præcisere, at det "økonomisk mest fordelagtige tilbud" skal forstås som "økonomisk for-

delagtigt for de ordregivende myndigheder." Rådet har derfor ikke accepteret ændringen. Rådet fin-

der også, at udtrykket "begrundet i" er mere hensigtsmæssigt end "knyttet til" eller "direkte knyttet

til". Den nye affattelse af betragtning 54 giver en uddybning af, hvordan udtrykket skal forstås.

Ændring 66 - Artikel 54, stk. 2, nu: Artikel 55, stk. 2
(Vægtning af kriterier)

Rådet foretrækker de detaljerede regler for vægtning af kriterierne i Kommissionens forslag. Rådet

har imidlertid tilføjet en bestemmelse, der skal give øget fleksibilitet i tilfælde, hvor vægtning ikke

er mulig, og dette kan påvises.

Ændring 71 - Artikel 57, stk. 3, nu: Artikel 59, stk. 3
(Betingelser for tredjelande udvides til at omfatte alle former for kontrakter og ILO-
standarder)

Rådet har ikke set sig i stand til at acceptere den første del af ændringen, da den svarer til Kommis-

sionens forslag, som med vilje er begrænset til tjenesteydelseskontrakter. Den anden del af ændrin-

gen ville have medført, at Kommissionen forpligtede sig til at behandle spørgsmål, som ikke er om-

handlet i rapporterne, jf. artiklens stk. 2.

Ændring 73 - Artikel 62, stk. 1, afsnit 1, nu: Artikel 64
(Valg af kommunikationsudstyr)
I lighed med ændring 49 til artikel 47 (nu artikel 48) forkaster Rådet denne ændring, da den ville

forpligte ordregiverne til at acceptere planer, projekter eller anden kommunikation overført via

elektronisk udstyr, selv om de ikke besidder sådant udstyr.
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Ændring 76 og 77 - Bilag X, nu: Bilag XI
(Liste over den i artikel 29, stk. 3, omhandlede lovgivning)

Rådet har ikke set sig i stand til at acceptere ændring 76, fordi den ville have indført en juridisk

formodning om fri markedsadgang til de pågældende sektorer. Det anerkender imidlertid, at når en

medlemsstat har besluttet at anvende direktiv 94/22/EØF på kulsektoren, skal der tages hensyn her-

til. Rådet har valgt at præcisere dette i den tilsvarende betragtning. For så vidt angår ændring 77, har

Rådet ikke kunnet acceptere at tage direktiv 91/440/EØF med i bilag X, da det ikke er et liberalise-

ringsdirektiv. Rådet har derfor foretrukket at fastholde ordlyden i Kommissionens oprindelige for-

slag på dette område.

Ændring 84 - Bilag XVI A, kategori 6, litra b)
(Bank- og investeringstjenesteydelser i tjenesteydelseskategori 6)

Rådet finder, at det er for vidtrækkende at udelade "bank- og investeringstjenesteydelser" . Det har i

stedet indført en løsning, der minder om det "klassiske" direktivs, i artikel 24 og i betragtning 26, og

som er baseret på EP-ændring 37 til det sidste forslag.

Ændring 88 - Bilag XXI A (ny)
(Bilag om centrale international arbejdsstandarder)

Forkastelsen af denne ændring er en umiddelbar konsekvens af forkastelsen af ændring 71.

3. Væsentlige ændringer i teksten foretaget af Rådet i forhold til det originale kommis-

sionsforslag

Dynamiske indkøbssystemer og elektroniske auktioner - nu: Artikel 15/Artikel 40

Rådet har indført mere detaljerede bestemmelser om dynamiske indkøbssystemer og elektroniske

auktioner, idet det hermed afspejler det klassiske direktiv og tilpasser indkøbsnetværket til teknik-

ker, som er blevet udviklet og anvendt i en række medlemsstater.
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Posttjenester tages med i forsyningsvirksomhedsdirektivet - nu: artikel 6

Formålet med at inkludere posttjenester er at tage hensyn til den liberalisering, der er sket i med-

lemsstaterne, samtidig med at det præciseres, hvilke valgmuligheder og særlige ordninger, som sta-

dig er relevante.

Indgåelse af kontrakter med tilknyttede virksomheder og joint ventures - nu: Artikel 23

Det er blevet anset for nødvendigt at indføre særlige bestemmelser om kontrakter, der indgås med

tilknyttede virksomheder og joint ventures, hvilket er et udbredt fænomen på forsyningsvirksom-

hedsområdet. Ved at præcisere på hvilke betingelser kontrakter, som tildeles uden udbud af joint

ventures, ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, er omfattet af direktivet, er man nået

frem til et kompromis mellem de forskellige juridiske krav og traditioner i medlemsstaterne.

Miljøkriterier som tekniske specifikationer - nu artikel 34

Rådet har ved at indsætte dette stykke søgt at bidrage til en præcisering af anvendelsen af tekniske

miljøspecifikationer med henblik på at give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet og opfyl-

de de praktiske krav.

Bedømmelseskomitéens afgørelser - nu artikel 66

Bestemmelsen afspejler det klassiske direktiv. Beskyttelse af anonymitet er blevet anerkendt som en

vigtig forudsætning i de procedurer, som anvendes på forsyningsvirksomhedsområdet.

4. Konklusion

Den fælles holdning vedrørende forsyningsvirksomhedsdirektivet fastholder konceptet og målene i

Kommissionens oprindelige forslag, samtidig med at flere af Parlamentets ændringer indarbejdes, i

hvert fald hvad substansen angår. Rådet har i vid udstrækning bragt den fælles holdning om forsy-

ningsvirksomhedsdirektivet på linje med det klassiske direktiv, hvorved det understreges, at de to

direktiver skal ses som en integreret del af en ny retlig ramme for offentlige indkøb i Den Europæi-

ske Union.

________________________
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derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt post-
tjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 10.03.2003

1. Den 11. juli 2000 forelagde Kommissionen Rådet de to ovennævnte forslag vedrørende sam-
ordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter, som er baseret på arti-
kel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.1

2. Europa-Parlamentet afgav i henhold til traktatens artikel 251 førstebehandlingsudtalelse om
begge forslag den 17. januar 2002.2

                                                
1 EFT C 29E af 30.1.2001, s. 11. Titlen på det andet direktiv er ændret under forhandlingerne

for også at medtage posttjenester.
2 EFT C 271E af 7.11.2002, s. 176 (det "klassiske" direktiv). EFT C 271E af 7.11.2002, s. 293

("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse om begge forslag den 26. april 2001.3

4. Regionsudvalget afgav udtalelse om begge forslag den 13. december 2000.4

5. Den 21. maj 2002 nåede Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) til politisk

enighed om en fælles holdning til det "klassiske" forslag (dok. 9270/02). Den 30. septem-

ber 2002 nåede Rådet (konkurrenceevne) til politisk enighed om en fælles holdning til forsy-

ningsvirksomhedsforslaget (dok. 12204/02).

6. De Faste Repræsentanters Komité kan herefter

− godkende teksterne til de to fælles holdninger (der er gennemgået af jurist-lingvisterne),

som de foreligger i henholdsvis dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det "klassiske"

direktiv) og dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet").

− godkende udkastet til erklæringer i Rådets begrundelse, som foreligger i dok. 11029/02

MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (det "klassiske" direktiv) og dok. 12634/02 MAP 38

CODEC 1180 ADD 1 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet").

− henstille til Rådet, at det som A-punkt på en kommende samling vedtager de fælles

holdninger i dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det "klassiske" direktiv) og dok.

12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet") og godkender

Rådets begrundelse i dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (det "klassiske" di-

rektiv) og dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 ("forsyningsvirksomhedsdi-

rektivet").

________________________

                                                
3 EFT C 193 af 10.7.2001, s. 1 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet"). EFT C 193 af 10.7.2001,

s. 7 (det "klassiske" direktiv).
4 EFT C 144 af 15.5.2001, s. 23.
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 5. marts 2003 (11.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

1263112634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. forsl. nr.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Vedr.: – Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-

derne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige indkøbs-
kontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter ("det klassiske direktiv")
= Vedtagelse af en fælles holdning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt
posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 10.03.2003

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol

A. "DET KLASSISKE DIREKTIV"

1. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 13 og artikel 18, litra d)

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne
i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-
stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 13 og artikel 18,
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litra d), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende
ordregivende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission,
køb, salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".

Kommissionen gentager desuden, at i hvert tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse,

f.eks. når tærskelværdien er for lav, skal traktatens bestemmelser og principper overholdes. I

overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig, at der er en forpligtelse

til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed til, at der kan blive kon-

kurrence om kontrakterne."

2. Erklæring fra den belgiske delegation ad betragtning 22a

"Den belgiske delegation konstaterer med tilfredshed, at der er sket visse fremskridt med hen-

syn til at give de ordregivende myndigheder mulighed for at tage etiske, sociale og miljømæs-

sige faktorer i betragtning ved indgåelsen af offentlige kontrakter.

Den finder det dog hensigtsmæssigt at fremhæve tre aspekter:

1. Krænkelse af de økonomiske og sociale rettigheder, der er fastsat ved Den Internatio-

nale Arbejdsorganisations konventioner, skal med hensyn til adgangen til offentlige

kontrakter klart sidestilles med en alvorlig fejl begået i forbindelse med udøvelsen af

erhvervet.

Hvad dette spørgsmål angår, har Belgien noteret sig den fortolkning, Rådets Juridiske

Tjeneste har givet af betragtning 22a, som begrunder bestemmelserne i artikel 46 om

mulighederne for at udelukke en virksomhed fra at deltage i en udbudsprocedure

(dok. 8439/02 MAP 18 CODEC 524).

2. Samme etiske hensyn bør tages ved udførelsen af kontrakterne for så vidt angår såvel

fremstillingen med henblik på leverancer som produktionen af varerne og transportme-

toderne, navnlig når det drejer sig om varer fra tredjelande.
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3. Endelig ser Belgien gerne, at der oprettes et tilsynsorgan, som kan være med til at kon-

trollere, at de virksomheder, der anmoder om at deltage i et udbud eller afgiver tilbud

eller får tildelt offentlige kontrakter, der indgås med ordregivende myndigheder i Den

Europæiske Unions medlemsstater, respekterer de økonomiske og sociale rettigheder."

3. Erklæring fra den franske delegation ad artikel 1, stk. 3a, og artikel 18a

"Frankrig mener, at definitionen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser og koncessions-

kontrakter om bygge- og anlægsarbejder i direktivforslaget om offentlige bygge- og anlægs-

kontrakter, offentlige indkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter er ufuldstæn-

dig, da den kun omhandler koncessionshaverens udnyttelsesret og ikke udnyttelsesrisikoen.

Frankrig beklager også, at der i forbindelse med lovgivningspakken om offentlige kontrakter

ikke har kunnet fastsættes EF-rammebestemmelser for koncessionskontrakter om tjeneste-

ydelser i lighed med de bestemmelser, der findes i teksten om koncessionskontrakter om

bygge- og anlægsarbejder.

Det forhold, at der ikke er fastsat særlige regler på dette område, forhindrer nemlig, at der ind-

føres en reel retssikkerhed og gennemsigtighed i denne sektor. Disse to krav taler for, at der

fastsættes klare og ensartede regler, hvilket kun kan ske i en normgivende tekst."

4. Erklæring fra Kommissionen ad koncessionskontrakter om tjenesteydelser og partner-

skab mellem den offentlige og den private sektor (artikel 1, stk. 3a, og artikel 18)

"Kommissionen finder, at spørgsmålene vedrørende koncessionskontrakter om tjenesteydelser

og partnerskab mellem den offentlige og den private sektor bør drøftes yderligere med henblik

på at vurdere behovet for et specifikt lovgivningsmæssigt instrument, så økonomiske aktører

får bedre adgang til koncessionskontrakter og til de forskellige former for partnerskab mellem

den offentlige og den private sektor, og det således sikres, at disse aktører fuldt ud kan benytte

deres rettigheder i henhold til traktaten."
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5. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 46, stk. 1, andet afsnit

"Østrig mener, at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, andet afsnit,

skal fastsætte gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke på grundlag af deres nationale

lovgivning og under overholdelse af fællesskabsretten. Sådanne bestemmelser kan omfatte

regler for, hvordan en økonomisk aktør skal kunne godtgøre at have bragt det forhold, der lå

til grund for dommen, til ophør. Hvis en økonomisk aktør godtgør at have bragt det forhold,

der lå til grund for en endelig dom i henhold til artikel 46, stk. 1, til ophør, er den ordregi-

vende myndighed ikke forpligtet til at udelukke denne ansøger eller tilbudsgiver."

6. Erklæring fra den portugisiske delegation ad artikel 46, stk. 1

"Portugal anfører, at affattelsen af artikel 46 ikke i tilstrækkelig grad sikrer en ensartet anven-

delse af ordningen for udvælgelse eller udelukkelse af ansøgere eller tilbudsgivere, fordi den

giver mulighed for forskelle i den måde, hvorpå de behandles i den samme medlemsstat, og

for forskellige betingelser i de forskellige medlemsstater, hvilket kan medføre retsusikkerhed

og dermed hindre, at markedet fungerer korrekt.

Portugal erklærer, at ansøgninger, der indgives til de portugisiske myndigheder i henhold til

artikel 46, vil blive efterkommet efter national ret, dvs. når den berørte part eller andre orga-

ner ansøger direkte i henhold til national ret og med de formål, der er fastsat heri."

7. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 63a:

"Østrig går ud fra, at princippet om anonymitet i henhold til stk. 4a overholdes i forbindelse

med en eventuel dialog mellem bedømmelseskomitéen og ansøgerne i henhold til stk. 4 og 5.

Bedømmelseskomitéen skal følgelig træffe afgørelse på grundlag af anonymt indgivne pro-

jekter uden at kende ansøgernes identitet".
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8. Erklæring fra den græske delegation ad artikel 63a

"Den græske delegation erklærer, at anvendelsen af artikel 63a, stk. 5, (bedømmelseskomité-

ens afgørelser) ikke må stride imod det generelle princip om anonymitet, der er omhandlet i

stk. 4a; det vil sige, at anonymiteten skal overholdes under alle omstændigheder - dette gælder

også protokollerne - indtil bedømmelseskomitéen har afgivet udtalelse eller truffet afgørelse."

9. Erklæring fra den franske delegation ad artikel 63a:

"Frankrig finder, at entreprisemarkederne udgør en væsentlig og dynamisk økonomisk faktor,

og at de navnlig spiller en afgørende social og kulturel rolle. Udvælgelsen af arkitekturpro-

jekter er noget meget væsentligt i den forbindelse. Det er derfor vigtigt, at der findes et

system, der er både effektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende, for hele EU's område.

Frankrig er af den opfattelse, at projektkonkurrencer bedst opfylder disse krav. Det finder det

beklageligt, at projektkonkurrencer i dag i EU snarere er undtagelsen end reglen, og at det i

forbindelse med aftalen om lovgivningspakken ikke har været muligt at komme videre med

hensyn til dette koncept."

10. Erklæring fra den danske delegation

"Under det kommende danske formandskab vil Danmark tage initiativ til drøftelser i Rådet

(udviklingssamarbejde) om, hvordan afbinding af udviklingsbistand skal behandles - også når

indkøbene foretages af modtagerlande ".

________________________
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B. "FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET"

1. Erklæring fra Rådet ad artikel 5

"Rådet erkender, at der skal være overensstemmelse mellem direktiverne om offentlige ind-

køb og Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlems-

staternes håndtering af krav om offentlig service og indgåelse af kontrakter om offentlig ser-

vice inden for personbefordring med jernbane og ad vej og indre vandveje. Der vil blive taget

alle mulige skridt til at sikre en sådan overensstemmelse."

2. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 63a

"Østrig går ud fra, at princippet om anonymitet i henhold til stk. 4a overholdes i forbindelse

med en eventuel dialog mellem bedømmelseskomitéen og ansøgerne i henhold til stk. 4 og 5.

Bedømmelseskomitéen skal følgelig træffe afgørelse på grundlag af anonymt indgivne pro-

jekter uden at kende ansøgernes identitet."

3. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 26 og artikel 24, litra c)

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne

i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-

stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 26 og artikel 24,

litra c), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende ordre-

givende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission, køb, salg

eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".
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4. Erklæring fra den tyske delegation ad artikel 2, stk. 3

"Tyskland beklager, at definitionen af "særlige og eksklusive rettigheder" ændres udeluk-

kende af retssystematiske grunde og under tilsidesættelse af konkurrencepolitiske hensyn.

Endvidere mener Tyskland, at der er fare for, at denne ændring af definitionen fører til en ind-

skrænkning af direktivets anvendelsesområde og en uafbalanceret behandling af statskontrol-

lerede og ikke-statskontrollerede virksomheder."

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 12. marts 2003 (17.03)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

CORRIGENDUM TIL ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

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

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Vedr.: – Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-

derne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige indkøbs-
kontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter ("det klassiske direktiv")
= Vedtagelse af en fælles holdning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt post-
tjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning

Side 1, punkt A.1., overskriften:

I stedet for: "ad betragtning13 og artikel 18, litra d)"

læses: "ad betragtning 26 og artikel 16, litra d)"

Side 1, punkt A.1., tredje linje:

I stedet for: "… at betragtning 13 og artikel 18, litra d)"

læses: "…at betragtning 26 og artikel 16, litra d)"
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Side 3, punkt A.4., overskriften:

I stedet for: "artikel 1, stk. 3a, og artikel 18"

læses: "artikel 1, stk. 4, og artikel 17"

Side 6:

Punkt B. 3. affattes således:

3. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 26 og artikel 24, litra c):

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne

i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-

stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 26 og artikel 24,

litra c), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende ordre-

givende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission, køb, salg

eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

Kommissionen gentager desuden, at i hvert tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse,

f.eks. når tærskelværdien er for lav, skal traktatens bestemmelser og principper overholdes. I

overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig, at der er en forpligtelse

til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed til, at der kan blive kon-

kurrence om kontrakterne."

________________________
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Bruxelles, den 25.3.2003
SEK(2003) 365 endelig

2000/0117 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for

vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
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2000/0117 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for

vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

1- SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2000) 276 endelig - 2000/0117(COD)): 11. juli 2000

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 26. april 2001

Udtalelse fra Regionsudvalget: 13. december 2000

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 17. januar 2002

Ændret forslag fremsendt: 6. maj 2002

Vedtagelse af den fælles holdning: 20 marts 2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget til direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden
for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester har ikke til formål at erstatte
national ret, men at sikre overholdelsen af principperne om ligebehandling, ikke
forskelsbehandling og gennemsigtighed ved indgåelsen af kontrakter inden for disse sektorer i
alle medlemsstater.

Forslaget, der følger op på den debat, der blev igangsat af grønbogen om offentlige indkøb,
forfølger en tredobbelt målsætning om modernisering, forenkling og fleksibilitet af de
eksisterende retlige rammer på dette område.

– Moderniseringen har til formål at tage nye teknologier i betragtning og inddrage de
ændringer, der har fundet sted i erhvervsmiljøet, herunder den igangværende eller
kommende liberalisering af visse af de pågældende aktiviteter

– forenklingen skal gøre de nuværende lovtekster mere forståelige for brugerne,
således at kontrakter indgås i fuld overensstemmelse med de normer og principper,
der er gældende på området, og således at de involverede aktører (ordregivere såvel
som leverandører) får et bedre kendskab til deres rettigheder
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– og fleksibiliteten i forbindelse med procedurerne skal tilfredsstille behovet herfor hos
ordregiverne og de økonomiske aktører.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelle bemærkninger

Rådets fælles holdning bevarer det væsentligste i Kommissionens oprindelige forslag som
ændret ved Kommissionens ændrede forslag. Den fælles holdning styrker desuden visse af de
elementer, der skal gøre det muligt at nå de mål, der også ligger til grund for Kommissionens
forslag. Kommissionen kan dog ikke støtte Rådets samstemmende og enstemmige udtalelse
på grund af de bestemmelser, der er blevet tilføjet om finansielle tjenesteydelser.

Den politiske enighed, som Rådet enstemmigt nåede frem til den 30. september 2002, er
blevet ført videre i den fælles holdning, der blev vedtaget den 20 marts 2003.

Den fælles holdning indeholder navnlig følgende ændringer:

– Større hensyntagen til anvendelsen af nye informationsteknologier til indgåelsen af
kontrakter, hvilket svarer til moderniseringsmålsætningen i Kommissionens
forslag. Det skal i denne henseende bemærkes, at der for almindelige indkøb er
indført dynamiske indkøbssystemer, der har til formål dels at forsyne ordregiverne
med fuldstændig elektroniske systemer, der gør det muligt at forenkle og
automatisere indkøbsprocedurerne, dels at sikre, at alle interesserede økonomiske
aktører har mulighed for at deltage, i givet fald ved hjælp af deres elektroniske
katalog. Det er med samme målsætning for øje, at bestemmelserne om muligheden
for at anvende elektroniske auktioner på betingelser, der sikrer gennemsigtighed og
lige behandling, er blevet tilføjet. Denne tilføjelse er således i overensstemmelse med
ønsket om modernisering, der ligger til grund for ændringsforslag 25, 54 og 65 til
direktivet om offentlige bygge- og anlægskontrakter, indkøbskontrakter og
tjenesteydelseskontrakter (herefter "det klassiske direktiv"), og den gør det ligeledes
muligt at undgå, at der opstår ubegrundede forskelle mellem de to forslag samt
fortolknings- og anvendelsesproblemer. Hvad i øvrigt angår de generelle rammer for
elektronisk indkøb, skærper den fælles holdning tekstens krav med hensyn til
fortrolighed ved at henvise til bilag XXIII.

– Hvad angår hensynet til de miljømæssige samt sociale aspekter har Rådet overtaget
de forslag, som Kommissionen har ændret på grundlag af Parlamentets
ændringsforslag, og det har desuden præciseret i en betragtning (54), hvorledes de
miljømæssige og sociale hensyn kan tages i betragtning, når tilbuddene evalueres
med henblik på tildeling af kontrakter.

– Visse bestemmelser i direktivet er afpasset efter bestemmelserne i det klassiske
direktiv, hvilket gør det muligt at opfylde målsætningen om forenkling og klarere
udformning af reglerne, og dette uden at forringe den fleksibilitet, som er nødvendig
for et direktiv, der ikke alene finder anvendelse på ordregivende myndigheder men
også på både offentlige og private virksomheder, der driver virksomhed på grundlag
af enerettigheder eller særlige rettigheder. Uberettigede forskelle mellem
bestemmelserne vedrørende samme område vil nemlig kunne føre til anvendelses- og
fortolkningsproblemer, og dette ikke alene for ordregivende myndigheder som f.eks.
lokale myndigheder, hvor visse kontrakter kan være underlagt dette direktiv og andre
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det klassiske direktiv, men også for de økonomiske operatører, hvis rettigheder vil
kunne variere selv i tilfælde af kontrakter for den samme type ydelse, der indgås af
den samme ordregivende myndighed. Dette medfører, at en række af Parlamentets
ændringsforslag, der udelukkende er blevet foreslået eller vedtaget vedrørende det
klassiske direktiv, er medtaget på ensartet vis i begge direktiver.

– Drøftelserne efter vedtagelsen af det ændrede forslag har på den ene side vist, at
visse ordregivere fungerer som eller gør brug af indkøbscentraler, og på den anden
side, at der er behov for specifikke bestemmelser på området. Der er derfor blevet
indført en række bestemmelser, der giver ordregiverne mulighed for at anvende
indkøbscentraler, uanset om disse driver virksomhed i overensstemmelse med
bestemmelserne i nærværende direktiv eller i det klassiske direktiv. Tilføjelsen af de
pågældende bestemmelser (betragtning 23, artikel 1, stk. 8, og artikel 29) gør det
muligt at finde en retlig korrekt løsning på problematikken i betragtning 106.

– Der er blevet indført en supplerende periode til gennemførelsen af bestemmelserne
om posttjenester, fordi operatørerne inden for denne sektor - uanset deres retlige
status - ikke er underlagt bestemmelserne i det nuværende
forsyningsvirksomhedsdirektiv. Ordregiverne i denne sektor har derfor brug for mere
tid til at tilpasse deres fremgangsmåder ved indgåelse af kontrakter til reglerne i
direktivet end ordregiverne i de øvrige sektorer, som allerede har vænnet sig til
procedurerne i det aktuelle direktiv. I denne periode, der udløber senest den 1. januar
2009, er det op til medlemsstaterne at fastsætte den nøjagtige dato for gennemførelse
af direktivet inden for denne sektor. Det skal bemærkes, at de posttjenesteoperatører,
der er ordregivende myndigheder, forbliver underlagt det klassiske direktiv indtil
overgangen til forsyningsvirksomhedsdirektivet.

På den anden side indføres der med den fælles holdning visse ændringer vedrørende
finansielle tjenesteydelser, anvendelsesområdet for "joint venture-undtagelsen"1 og en
vægtning af tildelingskriterier.

Det er med hensyn til de finansielle tjenesteydelser Kommissionens holdning, at den
ændring, der ved enstemmighed er blevet indført af Rådet, og som følger Europa-
Parlamentets ændringsforslag 37 til det klassiske direktiv og delvist ændringsforslag 84 til
nærværende direktiv, kan give anledning til forvirring med hensyn til om sådanne
tjenesteydelser omfattes af dette direktivs anvendelsesområde. Den har derfor i erklæringen til
Rådets mødeprotokol af 30. september 2002, som er vedlagt nærværende meddelelse,
gentaget den holdning, som den allerede havde haft anledning til at præcisere i sit ændrede
forslag i forbindelse med afvisningen af Parlamentets ændringsforslag 37 til det klassiske
direktiv.

Rådet har enstemmigt og i strid med Kommissionens holdning besluttet at lade bygge- og
anlægskontrakter og indkøbskontrakter være omfattet af anvendelsesområdet for undtagelsen
i artikel 23 om tildeling uden iværksættelse af udbud af en kontrakt til en tilknyttet
virksomhed, et joint venture eller en ordregiver, som er en del af et joint venture. Ved denne
udvidelse medtager bestemmelsen det væsentligste i Parlamentets ændringsforslag 6 og 26, en
større del af ændringsforslag 27 og fuldt ud ændringsforslag 28, der slet ikke eller kun i

                                                
1 Undtagelsen vedrører muligheden for uden iværksættelse af udbud at tildele en kontrakt til en tilknyttet

virksomhed, et joint venture eller en ordregiver, som er en del af et joint venture. Jf. artikel 23 (tidligere
26).
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mindre omfang var medtaget i Kommissionens ændrede forslag. Kommissionen accepterer
modvilligt denne nye bestemmelse, fordi ændringerne i den fælles holdning tilsammen giver
et samlet positivt resultat.

Forpligtelsen til at angive vægtningen af tildelingskriterierne bekræftes. Kommissionen har
dog erkendt nødvendigheden af at tage hensyn til de tilfælde, hvor ordregiver kan godtgøre
ikke at have været i stand til at præcisere vægtningen, og at tillade, at ordregiver i sådanne
tilfælde blot opstiller kriterierne i prioriteret rækkefølge med de vigtigste først.

3.2. Ændringsforslag fra Parlamentet, som der er taget hensyn til i den fælles
holdning

3.2.1. Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag og den fælles holdning

Overskrift, betragtning 9, 10 og 28, artikel 6, bilag VI og XI – Ændringsforslag 13
og 16: Overskriften, betragtning 9 og 10 samt bilag VI og XI, der er blevet ændret
som følge af tilføjelsen af posttjenester, er medtaget uændret i det ændrede forslag
(betragtning 2 og 8, bilag V a og X). I betragtning 28 (2 a i det ændrede forslag), der
i øvrigt medtages uændret, har man tilføjet motiverne for indførelsen af den
supplerende periode for gennemførelse af bestemmelserne vedrørende posttjenester
(jf. femte led i punkt 3.1 ovenfor). Artikel 6 (tidligere 5 a) er med hensyn til
definitionerne af de omhandlede tjenester blevet ændret på følgende vis: 1) der er
foretaget visse terminologiske ændringer for at undgå fortolkningsproblemer
vedrørende direktivet om posttjenester2, 2) omfanget af "hjælpeposttjenester" i stk. 2,
litra d), er blevet præciseret, og endelig 3) er det blevet præciseret, at hjælpetjenester
kun er omfattet i det omfang, de ydes af en ordregiver, som skal anvende
bestemmelserne i direktivet på ydelsen af en posttjeneste (forbeholdt eller andet).

Betragtning 12 - Ændringsforslag 89/96: Ordlyden i det ændrede forslag vedrørende
integrationen af miljøkrav som omhandlet i traktatens artikel 6, er medtaget uændret.

Betragtning 13 - Ændringsforslag 111: Dette ændringsforslag, der vedrører de
undtagelser, som omhandles i traktatens artikel 30, er medtaget med en mindre
ændring for at anvende samme ordlyd som i artiklen hvad angår beskyttelse af
planter. Desuden erstattes ordlyden "ikke er diskriminerende og ikke er i strid med
målet med hensyn til at åbne markederne inden for offentlige indkøb" med "er i
overensstemmelse med traktaten", hvilket begrundes med, at traktaten i
overensstemmelse med Domstolens fortolkning har forrang i forhold til den afledte
ret, hvilket vil sige, at målet med hensyn til at åbne markederne, der er fastsat i
direktivet, ikke må ændre de rettigheder, som traktaten giver medlemsstaterne.

Betragtning 40 – Ændringsforslag 76: Denne betragtning (tidligere 13) er medtaget
uændret med hensyn til indholdet, men den sidste del, der svarer til
ændringsforslag 76, er blevet præciseret nærmere, uden at ændre meningen.

                                                
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling

af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, som ændret
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 om ændring af direktiv
97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester.
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Betragtning 41, artikel 34 og bilag XXI - Ændringsforslag 7, 35, 36, 38, 40, 95 og
99/118: Bestemmelserne i det ændrede forslag (betragtning 34, artikel 34 og bilag
XX) om tekniske specifikationer er medtaget uden ændringer, dog med undtagelse af
to sproglige ændringer i bilag XXI (punkt 1, litra a) og b), hvor
"produktionsprocedurer og -metoder" erstattes med "produktionsprocesser og
-metoder".

Betragtning 43 og artikel 38 - Ændringsforslag 4 og 33: Teksten i det ændrede
forslag vedrørende betingelserne for udførelse af en kontrakt (betragtning 32 og
artikel 37 a), herunder anvendelsen af disse til at fremme social- og
arbejdsmarkedspolitiske formål eller miljømæssige formål, er blevet medtaget fuldt
ud, med undtagelse af en mindre sproglig ændring i betragtningen.

Betragtning 44 - Ændringsforslag 56: Teksten i det ændrede forslag (betragtning 32
a) om overholdelse af social- og arbejdsmarkedspolitiske bestemmelser er medtaget
med en ændret ordlyd, der præciserer muligheden for - i henhold til artikel 45, stk. 2,
litra c) og d), i det klassiske direktiv, hvortil artikel 53 og 54 i nærværende direktiv
henviser - at udelukke de aktører, der er fundet skyldige i overtrædelse af disse
bestemmelser, fra at indgå kontrakter.

Betragtning 52 og artikel 52, stk. 2 og 3 - Ændringsforslag 64: Betragtningen (32 a)
og bestemmelserne (artikel 51, stk. 2 og 3) i det ændrede forslag om
kvalitetsikringssystemer og miljøstyringssystemer er medtaget fuldt ud.

Betragtning 54 – Ændringsforslag 66: Ud over tilføjelsen – der behandles i afsnit 3.1
ovenfor - af en redegørelse for, hvorledes ordregiverne kan tage miljømæssige samt
social- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn i betragtning i forbindelse med
evalueringen af tilbud ved tildeling af kontrakter, forbliver denne betragtning
(tidligere 40) for det meste uændret.

Betragtning 55 - Ændringsforslag 8: Ændringsforslaget, hvormed "ingeniør-" føjes
til listen over erhverv, for hvilke vederlaget - der er reguleret på nationalt plan - ikke
må berøres af tildelingskriterierne, er medtaget fuldt ud.

Artikel 17 – Ændringsforslag 21 og 22: Artikel 17 medtager teksten i det ændrede
forslags artikel 16 om metoder til beregning af kontrakter ved at der foretages en
ændring af overskriften og af stk. 3 for at tage højde for indførelsen af dynamiske
indkøbssystemer. Desuden bliver der i højere grad taget højde for forlængelser, idet
"stiltiende forlængelse" erstattes med "forlængelse", således at der tages højde for
alle former for forlængelse ved beregningen af kontraktens værdi. Endvidere er stk.
6, 7 og 11 i denne artikel afpasset efter bestemmelserne i henholdsvis stk. 5, 7 og 8,
litra b), i det klassiske direktivs artikel 9 for at undgå, at der opstår ubegrundede
forskelle mellem de to direktiver, navnlig hvis de strengere regler om delydelser var
blevet fastholdt.

Artikel 26 – Ændringsforslag 29 og 30: Denne artikel (tidligere 27) er medtaget fuldt
ud.
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Artikel 39 - Ændringsforslag 43: Formuleringen af artikel 39 (tidligere 38), som
vedrører skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på
arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, således som den fremstår efter
indarbejdelse af ændringsforslag 43 i det ændrede forslag, er blevet ændret for at
undgå uberettigede forskelle mellem de to direktiver. For så vidt angår den direkte
pålagte forpligtelse for ordregiverne til i udbudsmaterialet at angive, hvor der kan
indhentes oplysninger om de gældende bestemmelser på disse områder, har Rådet
foretrukket en formulering, der svarer til formuleringen i Kommissionens oprindelige
forslag, som reflekterer bestemmelsen i de i øjeblikket gældende direktiver. I
henhold til den fælles holdning kan denne forpligtelse derfor kun pålægges af
medlemsstaterne. Hvis der ikke findes en sådan forpligtelse på nationalt plan, har
ordregiverne dog mulighed for alligevel at angive sådanne oplysninger. Desuden er
teksten blevet omformuleret for at anvende samme formulering i artiklen som i titlen
("relevante oplysninger om forpligtelser vedrørende skatter og afgifter" i stedet for
"relevante oplysninger om skatter og afgifter") og for at præcisere, at sådan
lovgivning ikke gælder for ydelser præsteret i en anden medlemsstat end ordregivers
medlemsstat.

Artikel 48 – Ændringsforslag 51: Denne artikel (tidligere 47) er medtaget fuldt ud.

Artikel 53 og 54 – Ændringsforslag 18, 57, 109 og 60: Artikel 53 (tidligere 52) har
været genstand for to ændringer. For det første præciseres det i stk. 3 (tidligere 2 a),
at tilføjelsen af de udelukkelseskriterier, der omhandles i artikel 45 (tidligere 46) i
det klassiske direktiv, finder anvendelse på samme betingelser som fastsat i denne
artikel. Denne præcisering gør det muligt at sikre ensartede bestemmelser på
området, hvilket fremmer ordregivernes og de økonomiske operatørers anvendelse
og fortolkning af disse. I bestræbelserne for at gøre anvendelsen af direktivet så let
som mulig er der ligeledes indføjet et nyt stk. 8 om de vigtigste bestemmelser i
direktivet, der finder specifik anvendelse på kvalifikationsordninger. Stk. 4 i
artikel 54 (tidligere 53) er blevet suppleret på samme måde som artikel 53, stk. 3, for
så vidt angår indføjelsen af de i artikel 45 i det klassiske direktiv omhandlede
udelukkelseskriterier.

Artikel 49 – Ændringsforslag 53: Denne artikel (tidligere 48) er medtaget med en
ordlyd, der - uden at ændre indholdet - præciserer stk. 5. Desuden har Rådet fundet
det hensigtsmæssigt – for at bevare den eksisterende fleksibilitet – at fjerne den
udtrykkelige henvisning til maksimumfristen på 15 dage i stk. 1, men at bevare
forpligtelsen til at give oplysninger hurtigst muligt. Denne ændring ledsages
imidlertid af en ny betragtning 48, hvormed det præciseres, at de oplysninger, der
skal gives, skal gives inden for en tilstrækkelig kort frist, således at det ikke
forhindrer indgivelse af klage. Oplysningerne skal derfor gives så hurtigt som muligt
og generelt senest 15 dage efter afgørelsen. Kommissionen kan på grundlag af disse
præciseringer godt acceptere ændringen af stk. 1. Det skal dog bemærkes, at stk. 4,
der er direkte omfattet af Parlamentets ændringsforslag 53, medtages uden ændring.

Artikel 55, stk. 2 – Ændringsforslag 66, 67, 68 og 69: Denne bestemmelse
(tidligere 54, stk. 2) er blevet ændret, fordi det er nødvendigt at tage hensyn til de
tilfælde, hvor ordregiver kan godtgøre, at han ikke har været i stand til at præcisere
vægtningen, og at tillade, at han i sådanne tilfælde blot opstiller kriterierne i
prioriteret rækkefølge med de vigtigste først. Det skal bemærkes, at der ikke ændres
ved forenklingen af reglerne vedrørende angivelsen af vægtningen eller i givet fald af
opstillingen af kriterierne i prioriteret rækkefølge med de vigtigste først.
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Artikel 57 – Ændringsforslag 9 og 70: Denne artikel (tidligere 55) er medtaget fuldt
ud.

Artikel 64 – Ændringsforslag 75: Denne artikel (tidligere 62) er medtaget fuldt ud.

Bilag XIII, XIV, XV, XVI, XVIII og XIX (tidligere XII, XIII, XIV, XV, XVII og XVIII) –
Ændringsforslag 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 og 86: Formuleringerne vedrørende
angivelse af adressen på klageorganerne i udbudsbekendtgørelsen og i
bekendtgørelser om indgåede kontrakter er blevet medtaget, idet der dog er givet en
alternativ mulighed for at angive adressen på det kontor, hvor sådanne oplysninger
kan indhentes. Denne tilføjelse er foretaget for at tage hensyn til visse nationale
forhold, som ville gøre en sådan angivelse unødigt kompliceret og indebære en risiko
for dårlig informering af de økonomiske operatører. Ændringen tager således hensyn
til substansen i ændringsforslagene, idet den sikrer, at aktørerne kan henvende sig til
et kompetent kontor for at indhente alle de nødvendige oplysninger.

3.2.2. Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag men ikke medtaget i den fælles
holdning

Bilag XIII – Ændringsforslag 47: Forpligtelsen til - i udbudsbekendtgørelsen - at
angive navn, adresse osv. på de kontorer, hvor der kan indhentes oplysninger om
lovgivningen om skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, social- og
arbejdsmarkedspolitik, er ikke medtaget. I henhold til artikel 39, stk. 1, skal de
ordregivere, der angiver sådanne oplysninger, angive dem i udbudsbetingelserne
(efter at ændringsforslag 43 er medtaget). Dette gør det ligeledes muligt at undgå
uberettigede forskelle mellem de to tekster ved at der fastholdes strengere regler i
direktivet om forsyningsvirksomhed.

3.2.3. Afvigelser mellem det ændrede forslag og den fælles holdning

Betragtning 35: Den ændrer betragtning 26 ved at tilføje, at "i overensstemmelse med
Aftalen" om offentlige indkøb, som er indgået i WTO-regi, omfatter de i direktivet
omhandlede finansielle tjenesteydelser ikke kontrakter vedrørende emission, køb,
salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, "navnlig
transaktioner med henblik på ordregivers penge- eller kapitalanskaffelse".

Artikel 24, litra c): Dette stykke ændrer bestemmelsen på samme måde som
ændringen af betragtningen, idet der efter "om finansielle tjenesteydelser vedrørende
emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle
instrumenter" tilføjes en præcisering: "navnlig transaktioner med henblik på
ordregivers penge- eller kapitalanskaffelse".

For at undgå, at disse bestemmelser - der er ændret i samme retning som foreslået i
Europa-Parlamentets ændringsforslag 37 til det klassiske direktiv og til dels som
foreslået i ændringsforslag 84 til nærværende direktiv - kan fortolkes som en
udvidelse af den undtagelse, der er fastlagt i fællesskabsretten, har Kommissionen
afgivet den som bilag vedlagte erklæring i Rådets mødeprotokol.
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Artikel 2, stk. 3: Definitionen af særlige og eksklusive rettigheder er blevet ændret
ved at fjerne sidste del af definitionen i det oprindelige forslag ("i samme geografiske
område på vilkår, der i alt væsentligt er de samme"). Denne ændring er foretaget for
at undgå, at denne definition ikke i for høj grad overlapper den vurdering af
konkurrencesituationen, der i henhold til artikel 30 skal foretages i forbindelse med
den procedure, hvormed det skal konstateres, om en bestemt sektor er direkte
underlagt almindelige konkurrencevilkår.

Artikel 30 (tidligere 29): Denne artikel vedrører betingelserne for vurderingen af,
hvorvidt en af de sektorer, der er omfattet af direktivet, er direkte underlagt
almindelige konkurrencevilkår, og - når dette er tilfældet - proceduren for at
konstatere, at direktivet ikke finder anvendelse på de kontrakter, der er indgået for at
udøve en sådan aktivitet.

De kriterier, der skal lægges til grund for at vurdere, hvorvidt en aktivitet er
underlagt almindelige konkurrenceforhold, forbliver uændrede med undtagelse af, at
det i stk. 2 præciseres, at vurderingen af konkurrencesituationen skal bygge på
kriterier, der er "i overensstemmelse med traktatens bestemmelser om konkurrence",
som dem, der allerede er angivet i denne bestemmelse.

Bestemmelserne om den procedure, der skal følges, er til gengæld blevet ændret på
en række punkter, uden at dette dog berører retssikkerheden og den ensartede
anvendelse af fællesskabsretten som følge af de retsgyldige beslutninger, som træffes
af Kommissionen. Bestemmelserne om proceduren er navnlig blevet ændret på
følgende punkter:

– De specifikke bestemmelser, der finder anvendelse, når initiativet kommer fra
en medlemsstat, er samlet i stk. 4, og de bestemmelser, der finder anvendelse,
når proceduren iværksættes på initiativ af en ordregiver eller Kommissionen
selv, er samlet i stk. 5.

– I stk. 4 sondres der mellem 1) de tilfælde, hvor der ikke er gennemførelse og
anvendelse af en af de i bilag XI anførte fællesskabsretsakter og/eller en positiv
afgørelse fra en uafhængig national myndighed, der kompetent for den
pågældende aktivitet, og 2) de tilfælde, hvor gennemførelsen og anvendelsen af
en sådan fællesskabsretsakt giver en formodning om fri adgang til den
pågældende aktivitet i overensstemmelse med første afsnit i stk. 3, og hvor den
uafhængige nationale myndighed har konstateret, at stk. 1 finder anvendelse. I
det første tilfælde finder stk. 1 kun anvendelse, hvis Kommissionen træffer en
"positiv" afgørelse, eller hvis der ikke foreligger en sådan afgørelse inden for
den fastsatte frist. I det andet tilfælde finder stk. 1 anvendelse, medmindre
Kommissionen træffer en "negativ" afgørelse inden for den fastsatte frist.

– Rådet har ud fra et tydeligt hensyn til nærhedsprincippet præciseret, at det er i
den nationale lovgivning, at det skal fastsættes, om ordregiverne selv kan tage
initiativ til at iværksætte proceduren (som fastsat i ændringsforslag 117).

– Reglerne om frister og regler for anvendelse af proceduren er samlet i stk. 6.
Det er blevet bekræftet, at den normale frist er på tre måneder, og at eventuelle
forlængelser - som der kun er mulighed for én gang - ikke kan overskride tre
måneder. En eventuel forlængelse begrænses dog til én måned, hvis
medlemsstaterne foretager notifikation. De øvrige ændringer, der indføres med
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den fælles holdning, består i tilføjelsen af præciseringer med hensyn til
indholdet af de gennemførelsesregler, som skal vedtages, herunder
fastsættelsen af præcise regler med henblik på at sikre gennemsigtigheden og
retssikkerheden ved at offentliggøre datoerne for indledning af proceduren og
de tilfælde, hvor stk. 1 finder anvendelse, når ikke andet bestemmes.

3.3. Nye bestemmelser

3.3.1. Bestemmelser, der ikke har været genstand for ændringsforslag, og som er blevet
medtaget i den fælles holdning, eller som supplerer de bestemmelser, der allerede
indgik i det oprindelige forslag

Generel bemærkning: Nedenstående ændringer skyldes i vid udstrækning, at det har
været nødvendigt at tage hensyn til konsekvenserne af visse af de indførte ændringer
for teksten som helhed. Dette er f.eks. tilfældet for de betragtninger, der ledsager de
nye bestemmelser om udelukkelseskriterier, eller når bestemmelserne om
projektkonkurrencer skal tilpasses i forhold til de ændringer, som er er foretaget af de
bestemmelser, som finder anvendelse på kontrakter.

Betragtning 5: Der er her tale om en ajourføring af betragtning 4 i det oprindelige
forslag, idet der indføjes en henvisning til den syvende rapport om gennemførelsen af
EU's lovpakke for telesektoren.

Betragtning 16, tredje afsnit: Dette afsnit er indføjet for at præcisere bestemmelserne
i artikel 17, stk. 4, om beregning af bygge- og anlægskontrakters anslåede værdi.

Betragtning 25: I overensstemmelse med retspraksis3 og i lighed med definitionen af
begrebet "særlige og eksklusive rettigheder" i andre fællesskabsretsakter (herunder
visse direktiver om telekommunikation og direktivet om "gennemsigtighed"4)
præciseres det, at rettigheder, som en medlemsstat giver et begrænset antal
virksomheder på grundlag af objektive, proportionale og ikke-diskriminerende
kriterier, som giver enhver interesseret, som opfylder disse kriterier, mulighed for at
drage fordel heraf, kan ikke betragtes som eksklusive eller særlige rettigheder.

Betragtning 27 og artikel 5, stk. 2: Disse bestemmelser er medtaget uden
indholdsmæssige ændringer med henblik på at præcisere, 1) at ordregivere, der driver
virksomhed inden for transportsektoren i form af bustransport, og som allerede er
udelukket fra anvendelsesområdet for det nuværende direktiv 93/38/EØF om
forsyningsvirksomhed i henhold til artikel 2, stk. 4, heri, også er udelukket fra
nærværende direktivs anvendelsesområde, og 2) at ordregiverne i denne samme
sektor, der ikke er blevet udelukket i henhold til det aktuelle direktiv, kun kan
udelukkes fra det nye direktivs anvendelsesområde på grundlag af den i artikel 30 i
dette direktiv fastsatte procedure.

                                                
3 Dom af 12.12.1996, sag C-302/94, The Queen mod Secretary of State for Trade and Industry, ex parte

British Telecommunications plc., Sml. 1996 I, s. 6417.
4 Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/723/EØF om

gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige
virksomheder, EFT L 193 af 29.7.2000, s. 75-78.
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Betragtning 29 og artikel 9: Disse bestemmelser, der vedrører de retlige rammer for
kontrakter, der indgås med henblik på udøvelse af flere aktiviteter, er blevet ændret
ved fjernelse af ordlyden "og som ikke kan opdeles" i stk. 1. Det præciseres desuden i
den ny betragtning 29, hvorledes det afgøres, hvilken aktivitet der udgør kontraktens
hovedgenstand. Endelig er der indføjet et andet afsnit i stk. 1 som en sikkerhed mod
et eventuelt misbrug af muligheden for at vælge mellem indgåelsen af en enkelt
kontrakt og indgåelsen af flere separate kontrakter.

Betragtning 32, artikel 23, stk. 2-4: Artiklen er som følge af Rådets enstemmige
beslutning om at udvide denne undtagelse til også at gælde indkøbskontrakter og
bygge- og anlægskontrakter (jf. punkt 3.1 ovenfor) blevet ændret på følgende
punkter:

– Betingelserne for at kunne tildele en kontrakt til en tilknyttet virksomhed uden
iværksættelse af udbud er blevet samlet i stk. 3, der indfører samme procentsats
(80 %) af gennemsnitsomsætningen for bygge- og anlægskontrakter samt
indkøbskontrakter som for tjenesteydelseskontrakter. Det er ligeledes fastsat, at
omsætningen og den relevante procentsats skal beregnes særskilt for hver af de
tre typer kontrakter for at undgå, at opnåelsen af en betydelig bygge- og
anlægskontrakt f.eks. efterfølgende kan anvendes til at begrunde indgåelsen af
et stort antal tjenesteydelseskontrakter uden iværksættelse af udbud.

– Bestemmelserne om indgåelse af kontrakter med et joint-venture eller med en
ordregiver, der deltager heri, er samlet i stk. 4, der ligeledes er suppleret med
bestemmelserne vedrørende joint-ventures sammensætning og levetid. Det skal
bemærkes, at disse bestemmelser på ingen måde forhindrer, at der oprettes
joint-ventures med en anden sammensætning eller en anden levetid, og
bestemmelserne i stk. 4 betyder blot i sådanne tilfælde, at der ikke uden
iværksættelse af udbud kan indgås kontrakter med f.eks. en deltager i et joint-
venture, der ikke er en ordregiver.

Endelig er disse ændringer af artikel 23 præciseret nærmere i den ny betragtning 32.

Betragtning 36: Som led i forenklingsbestræbelserne er den sidste del af denne
betragtning ("Direktivet omfatter således ikke tjenesteydelser, der udføres på andet
grundlag, f.eks. love eller administrative bestemmelser eller ansættelseskontrakter")
fjernet, fordi det ved anvendelsen af det nuværende direktiv har vist sig, at denne del
kunne fortolkes forkert.

Betragtning 38 og artikel 27: Disse bestemmelser er blevet ført ajour - uden andre
ændringer - ved at føje Østrig til de lande, der har opnået en afgørelse i henhold til
artikel 3 i det nuværende direktiv.

Betragtning 49: Denne betragtning supplerer betragtning 39 i det oprindelige forslag
og præciserer, at de regler og kriterier, der anvendes ved udvælgelse, ikke
nødvendigvis omfatter en vægtning.

Betragtning 50: Denne nye betragtning ledsager ændringerne af artikel 53 og 54 (jf.
punkt 3.2.1 ovenfor) for så vidt angår muligheden for at trække på andres ekspertise
og præciserer yderligere, hvorledes kvalifikationsordningerne fungerer.
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Artikel 1: Generelt er de enkelte stykkers rækkefølge blevet ændret for at følge den
rækkefølge, i hvilken de pågældende aspekter behandles i direktivet.

Artikel 1, stk. 2: Denne bestemmelse ændrer artikel 1, stk. 2-5, i det oprindelige
forslag. Ændringerne vedrører definitionen af kontrakter, og det tilføjes, at en
kontrakt kan indgås af "flere ordregivere", definitionen af indkøbskontrakter - "andre
kontrakter end dem, der er omfattet af litra b)" - og tjenesteydelseskontrakter "andre
end bygge- og anlægskontrakter eller indkøbskontrakter". Den første ændring er
nødvendig for at tage højde for kravene til forenkling af procedurerne, f.eks. i
tilfælde af samarbejde mellem ordregivere til opfyldelse af samme målsætning. De
øvrige ændringer understreger sagsforløbet i forbindelse med vedtagelsen af de
grundlæggende direktiver.

Artikel 5, stk. 1: Definitionen af de aktiviteter, der er omfattet af direktivet inden for
transportområdet, er blevet afpasset efter definitionen af de øvrige aktiviteter, hvor
der anvendes fysiske net (jf. artikel 3 og 4) ved tilføjelse af "tilrådighedsstillelse" for
at øge retssikkerheden for de ordregivere – især inden for jernbanesektoren – der
allerede anvender direktivet på grundlag af en fortolkning af ordlyden "drift af et
net".

Artikel 16: Denne artikel udgør en ajourføring af artikel 15 i det oprindelige forslag,
idet tærskelværdierne tilpasses de værdier, der er gældende i perioden 2002-2004, og
som er blevet beregnet på ny i henhold til den toårlige revisionsmekanisme for
tærskelværdierne, der blev indført for at tilpasse disse til udviklingen i
valutakurserne for de europæiske valutaer/SDR. Forhøjelsen af tærskelværdierne i
den fælles holdning i forhold til værdierne i det oprindelige forslag er et resultat af, at
tærskelværdierne er udtrykt i SDR (særlige trækningsrettigheder) i henhold til
Aftalen om offentlige indkøb.

Artikel 36: Der er fortaget rent redaktionelle ændringer af denne artikel for at gøre
bestemmelsen mere enkel og forståelig. Det skal især bemærkes, at ophævelsen af
stk. 2 i det oprindelige forslag ("Artikel 30 finder anvendelse på alternative tilbud")
ikke ændrer ved indholdet, eftersom det tydeligt fremgår af direktivet som helhed, at
reglerne vedrørende tekniske specifikationer finder anvendelse på alle tekniske
specifikationer, uanset om de er defineret i forbindelse med alternative tilbud.

Artikel 51: Denne generelle bestemmelse om gennemførelsen af de forskellige
procedurer er gjort mere forståelig uden ændringer af indholdet.

Artikel 61: Artikel 59 i det oprindelige forslag ændres for at tilpasse
tærskelværdierne for projektkonkurrencer til de værdier, der finder anvendelse på
tjenesteydelseskontrakter. Andet afsnit i stk. 1 og 2 præciserer, hvorledes værdien for
projektkonkurrencer skal beregnes. Disse nye afsnit er afpasset efter ordlyden i
bestemmelserne i artikel 67 i det klassiske direktiv.

Artikel 62: Denne artikel forenkler artikel 60 i det oprindelige forslag vedrørende
undtagelserne fra anvendelsesområdet for reglerne om projektkonkurrencer ved at
henvise til bestemmelserne vedrørende tjenesteydelseskontrakter. Den er desuden
tilpasset til den nye ordlyd af artikel 30.

Artikel 63: Artikel 63, stk. 2, tilpasses i form af henvisninger til de tilsvarende
artikler vedrørende kontrakter, der finder anvendelse på projektkonkurrencer.
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Artikel 65: Bestemmelserne i artikel 63, stk. 3, i det oprindelige forslag er med
henblik på forenkling og i lighed med de tilsvarende bestemmelser i det klassiske
direktiv (artikel 73 og 74) blevet adskilt, således at artikel 65, stk. 3, vedrører
bedømmelseskomitéens sammensætning, mens bestemmelserne om
bedømmelseskomitéens afgørelser er samlet i artikel 66.

Artikel 66: Bestemmelserne i artikel 63, stk. 3, tredje afsnit, i det oprindelige forslag
er blevet ændret for i højere grad at præcisere forpligtelserne med hensyn til
anonymitet, for at øge gennemsigtigheden af bedømmelseskomitéens arbejde ved at
gøre udarbejdelsen af en rapport obligatorisk og endelig for at gøre det muligt for
bedømmelseskomitéen at foretage en bedre vurdering ved at give den mulighed for i
givet fald at råde over yderligere oplysninger om de planlægnings- og
projekteringsarbejder, som deltagerne har udarbejdet. Disse nye bestemmelser er
afpasset efter ordlyden i bestemmelserne i artikel 74 i det klassiske direktiv.

Artikel 68: I artikel 65 i det oprindelige forslag vedrørende det rådgivende udvalg er
der foretaget en rent sproglig ændring af stk. 2. Stk. 3 er tilpasset reglerne om
udvalgsprocedure.

Artikel 69: Artikel 66 i det oprindelige forslag vedrørende revisionen af
tærskelværdier er i lighed med bestemmelserne i artikel 78 i det klassiske direktiv
medtaget med en præcisering i stk. 1 (første afsnit: automatisk kontrol hvert andet år
og revision, det vil sige ændring udelukkende, hvis der er behov herfor, altså, når
variationen i omvekslingsforholdet mellem euro og SDR begrunder det) og en
ændring vedrørende afrundingen af tærskelværdierne i forbindelse med en revision
("til nærmeste tusinde euro" i stedet for "til nærmeste titusinde euro").

Artikel 71: Denne artikel vedrørende iværksættelsen af direktivet er ændret som
følger:

– i lighed med ændringen af den tilsvarende artikel i det klassiske direktiv
(artikel 80) er den sidste frist for gennemførelse af direktivet ændret til
21 måneder efter direktivets ikrafttrædelse

– af de årsager, der er nævnt i femte led i punkt 3.1 ovenfor, er der indført en
supplerende periode til iværksættelse af bestemmelserne vedrørende
posttjenester, der udløber senest den 1. januar 2009

– det er blevet præciseret, at proceduren til konstatering af, hvorvidt en given
sektor er underlagt almindelige konkurrencevilkår som fastsat i artikel 30,
finder anvendelse allerede fra datoen for direktivets ikrafttrædelse.

Bilag I-X: Disse bilag er tilpasset udviklingen i medlemsstaterne.

3.3.2. Nye bestemmelser som følge af afpasningen efter bestemmelserne i det klassiske
direktiv

Generel bemærkning: Ovennævnte ændringer skyldes Rådets og Kommissionens
ønske om at undgå, at der opstår uberettigede forskelle mellem de to direktiver,
eftersom dette som forklaret i punkt 3.1, tredje led, ovenfor kan have negative
konsekvenser. En række bestemmelser er således blevet medtaget, vedrørende f.eks.
elektroniske auktioner, dynamiske indkøbssystemer og definitionen af
koncessionskontrakter om tjenesteydelser. Disse ændringer er blevet medtaget
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således som de fremgår af den fælles holdning vedrørende det klassiske direktiv, dog
med de ændringer, der er nødvendige i forhold til nærværende direktiv (f.eks.
henvisning til ordregivere i stedet for ordregivende myndigheder, fjernelse af
henvisninger til den konkurrenceprægede dialog, der ikke er omfattet af nærværende
direktiv, osv.). En række af disse ændringer er resultatet af ændringsforslag til det
klassiske direktiv.

Betragtning 11: Det drejer sig her om en indarbejdelse af betragtning 4 i det
klassiske direktiv, således som den fremgår af den fælles holdning, vedrørende
medlemsstaternes forpligtelse til at undgå, at offentligretlige organers deltagelse i
offentlige kontrakter medfører konkurrenceforvridning. Ændringsforslag 1 i det
klassiske direktiv er således medtaget på samme måde i begge tekster.

Betragtning 16, første og andet afsnit: Denne betragtning vedrørende indgåelsen af
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter er resultatet af
indarbejdelsen af betragtning 9 i det klassiske direktiv og dermed af ændringsforslag
142, 7 og 171-145 til dette.

Betragtning 20: Denne nye betragtning, der er en indarbejdelse af betragtning 11 i
det klassiske direktiv, understreger, at de nye elektroniske indkøbsteknikker skal
være i overensstemmelse med direktivets bestemmelser og de principper, der ligger
til grund for direktivet, og det gøres klart, at tilbud kan afgives i form af et
elektronisk katalog.

Betragtning 21, artikel 1, stk. 5, artikel 15, bilag XIII D "Forenklet
udbudsbekendtgørelse inden for et dynamisk indkøbssystem": Disse bestemmelser er
en indarbejdelse af de nye bestemmelser i det klassiske direktiv (jf. betragtning 12,
artikel 1, stk. 6, artikel 33 og bilag VII A i dette direktiv: "Forenklet
udbudsbekendtgørelse inden for et dynamisk indkøbssystem"). De indfører et nyt
instrument, nemlig de dynamiske indkøbssystemer, der skal anvendes til almindelige
indkøb.

For en mere detaljeret kommentar vedrørende disse nye bestemmelser henvises til
Kommissionens meddelelse om den fælles holdning vedrørende det klassiske
direktiv, punkt. 3.3.2.

Muligheden for at kunne anvende et dynamisk indkøbssystem ændrer ikke ved
ordregivernes mulighed for at anvende et kvalifikationssystem, i givet fald
kombineret med anvendelsen af elektroniske midler.

Betragtning 22, artikel 1, stk. 6, artikel 56: Disse bestemmelser, der indfører
muligheden for elektronisk auktion, er en indarbejdelse af bestemmelserne om
elektronisk auktion i det klassiske direktiv (jf. betragtning 13, artikel 1, stk. 7, og
artikel 54 - ændringsforslag 23, 54 og 65 i det klassiske direktiv). Som præciseret i
betragtning 20 berører indførelsen af disse bestemmelser om elektronisk auktion ikke
muligheden for at anvende andre former for elektronisk indkøb eller f.eks. at
anvende elektroniske midler til gennemførelsen af et udbud med forhandling og
indkaldelse af tilbud.
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Betragtning 24: Lige som betragtning 15 i det klassiske direktiv, som denne
betragtning - med de fornødne ændringer - er en indarbejdelse af, præciserer denne
betragtning, at medlemsstaterne gives en mulighed for at anvende de nye
indkøbsmetoder, der er fastsat i direktivet, herunder indkøbscentraler, dynamiske
indkøbssystemer og elektronisk auktion.

Betragtning 31: Denne betragtning er for at undgå fortolkningsproblemer blevet
afpasset efter den tilsvarende betragtning i det klassiske direktiv (21).

Betragtning 33: Denne betragtning er med tilføjelse af ordlyden "eller rettigheder
vedrørende fast ejendom" blevet afpasset efter betragtning 23 i det klassiske direktiv,
hvilket også bringer den i overensstemmelse med ordlyden i artikel 24, litra a), som
den ledsager.

Betragtning 47: I lighed med betragtning 35 i det klassiske direktiv, som denne
betragtning er afpasset efter, supplerer denne betragtning teksten i betragtning 37 i
det oprindelige forslag vedrørende elektronisk fremsendelse af oplysninger, idet
betydningen af kravene til sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med kontrakter og
projektkontrakter understreges, og der gøres opmærksom på, at frivillige
akkrediteringsordninger kan være nyttige i denne henseende.

Betragtning 53: Denne nye betragtning ledsager ændringerne af artikel 53 og 54 (jf.
punkt 3.2.1 ovenfor) vedrørende udelukkelseskriterier. Den svarer med de fornødne
ændringer til betragtning 41 i det klassiske direktiv og tager dermed højde for
ændringsforslag 170 til dette.

Artikel 1, stk. 3: Denne artikel indeholder en definition af "koncessionskontrakter om
bygge- og anlægsarbejder" og af "koncessionskontrakter om tjenesteydelser" med
henblik på den udelukkelse, der er udtrykkeligt fastsat i den nye artikel 18. Disse
definitioner er overtaget fra henholdsvis artikel 1, stk. 3, og artikel 1, stk. 4, i det
klassiske direktiv. Disse definitioner er et nyt element i nærværende direktiv, ligesom
definitionen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser er nyt i det klassiske
direktiv.

Artikel 1, stk. 4: Ordlyden af denne definition er blevet afpasset efter ordlyden i det
klassiske direktiv (jf. artikel 1, stk. 5) for at undgå, at det samme begreb defineres
forskelligt. Definitionen i det klassiske direktiv er tæt knyttet til definitionen i det
nuværende forsyningsvirksomhedsdirektiv. Ændringen består i, at det præciseres, at
flere ordregivere kan deltage i en rammeaftale. Det skal bemærkes, at afpasningen af
denne definition ikke på nogen måde berører forskellene i de retlige rammer, der
gælder for rammeaftaler og kontrakter, som bygger på sådanne aftaler.

Artikel 1, stk. 9, litra b) og d): Definitionen af begrænsede udbud og af
projektkonkurrencer er blevet afpasset efter definitionen i det klassiske direktiv (jf.
artikel 1, stk. 11, andet og tredje afsnit) ved tilføjelse af henholdsvis "som enhver
økonomisk aktør kan anmode om at deltage i, og som" og "fysisk planlægning,
byplanlægning".
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Artikel 1, stk. 12, bilag XII (tilføjet fodnote 1) og bilag XVII (tilføjet fodnote 1): Disse
bestemmelser er blevet afpasset efter bestemmelserne i det klassiske direktiv (jf.
artikel 1, stk. 14, bilag I, fodnote 1, og bilag II, fodnote 1) for at gøre det klart, at
direktivets anvendelsesområde ikke kan ændres som følge af anvendelsen af "Det
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV-nomenklaturen)".

Artikel 2, stk. 1: Der er foretaget en rent terminologisk ændring uden retlige
konsekvenser af begrebet "offentlige myndigheder" til "ordregivende myndigheder"
for at undgå anvendelsen af forskellige betegnelser for dette begreb, der defineres ens
i begge tekster.

Artikel 10: Denne artikel er blevet afpasset efter artikel 2 i det klassiske direktiv, og
den styrker således anvendelsen af principperne om ligebehandling, gennemsigtighed
og ikke-forskelsbehandling, der indgik i artikel 9 i det oprindelige forslag, idet
ordregiverne direkte pålægges forpligtelser i denne henseende.

Artikel 11: Denne artikel er blevet afpasset efter artikel 4 i det klassiske direktiv ved
at omformulere og ændre artikel 10 i det oprindelige forslag vedrørende
sammenslutninger af økonomiske operatører. Muligheden for at anmode om
angivelse af de personer, som skal levere ydelserne, indgår også i tilfælde af bygge-
og anlægskontrakter og indkøbsaftaler, der kræver monterings- og
installationsarbejde. Dette begrundes med den tillid til knowhow, effektivitet,
erfaring og pålidelighed, som er nødvendig ved denne type ydelser.

Artikel 13, stk. 2: Dette stykke er blevet afpasset efter bestemmelsen i artikel 6 i det
klassiske direktiv (der selv bygger på bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, i det
nuværende forsyningsvirksomhedsdirektiv). Denne afpasning tager højde for
ændringsforslag 31 i det klassiske direktiv.

Artikel 18: Denne nye artikel, der for så vidt angår koncessionskontrakter om
tjenesteydelser er blevet afpasset efter artikel 17 i det klassiske direktiv, udelukker
udtrykkeligt koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder og
koncessionskontrakter om tjenesteydelser fra direktivets anvendelsesområde for at
præcisere de retlige rammer. Hvad angår koncessionskontrakter om tjenesteydelser
drejer det sig i øvrigt om en indarbejdelse af Domstolens retspraksis5.

Artikel 25: Denne artikel vedrørende tildeling af tjenesteydelseskontrakter til en
ordregivende myndighed på grundlag af en eksklusiv rettighed er blevet afpasset
efter artikel 18 i det klassiske direktiv, hvilket gør det muligt delvist at medtage
ændringsforslag 38 i det klassiske direktiv.

Artikel 28: Denne nye artikel vedrørende forbeholdelse af kontrakter for beskyttede
værksteder for handicappede er en afpasning efter artikel 19 i det klassiske direktiv,
hvilket gør det muligt i nærværende direktiv at medtage ændringsforslag 36 til det
klassiske direktiv.

                                                
5 Dom af 7.12.2000, sag C-324/98, Telaustria, Sml. 2000 I, s. 10745.
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Artikel 37: Denne artikel er blevet afpasset efter artikel 25 i det klassiske direktiv for
at gøre det klart, at medlemsstaterne kan forpligte ordregiverne til at fremsætte deres
krav med hensyn til underentrepriser. Erstatningen af formuleringen "hvilke
underentreprenører han har udvalgt" med formuleringen "hvilke underentreprenører
han foreslår" giver de økonomiske aktører en vis fleksibilitet, således at der kan
tages hensyn til situationer, hvor en definitiv angivelse af underentreprenører vil
kunne udgøre en hindring for afgivelsen af tilbud.

Artikel 41, stk. 1: Denne bestemmelse vedrørende offentliggørelsen af vejledende
periodiske bekendtgørelser, der ikke har til formål at iværksætte udbud, gengiver
bestemmelserne i artikel 40 i det oprindelige forslag. Den er med de fornødne
ændringer blevet afpasset efter bestemmelserne i artikel 35, stk. 1, i det klassiske
direktiv. Denne tilpasning indebærer to indholdsmæssige ændringer. Den første
vedrører muligheden for at offentliggøre den vejledende periodiske bekendtgørelse
om ordregiverens køberprofil. Denne mulighed suppleres med en pligt til at
offentliggøre en "bekendtgørelse om offentliggørelse af en vejledende
forhåndsmeddelelse i en køberprofil", hvis indhold er fastsat i bilag XV B. Denne
ændring styrker de elektroniske midlers rolle i offentlige indkøb, samtidig med at den
gør det muligt at sikre alle potentielle tilbudsgivere lige adgang ved hjælp af en
bekendtgørelse.

Den anden ændring vedrører en begrænsning af pligten til at offentliggøre en sådan
bekendtgørelse til alene at angå de tilfælde, hvor ordregiveren vil benytte sig af den
nedsættelse af fristen for modtagelse af tilbud, som er fastsat i artikel 45, stk. 4.
Kommissionen har accepteret denne løsning, selv om det er et tilbageskridt i forhold
til det oprindelige forslag, i hvilket der blev foreslået obligatoriske
forhåndsmeddelelser, fordi medlemsstaterne er nået til enighed på dette grundlag.

Artikel 42: Denne artikel forbliver uændret, bortset fra indførelsen af et nyt stk. 2
som følge af indførelsen af dynamiske indkøbssystemer. Den medtager med de
fornødne ændringer bestemmelserne i artikel 35, stk. 3, i det klassiske direktiv.

Artikel 43, stk. 1: Denne bestemmelse vedrørende bekendtgørelser om indgåede
kontrakter er - samtidig med at den længere frist fastholdes (to måneder i stedet for
48 dage) - blevet afpasset efter bestemmelserne i artikel 35, stk. 4, første til tredje
afsnit, i det klassiske direktiv, hvilket tydeliggør de retlige rammer for rammeaftaler
og kontrakter, som bygger på sådanne aftaler. Den fleksibilitet, der indføres i det
klassiske direktiv (mulighed for kvartalvist at samle bekendtgørelserne om indgåede
kontrakter for kontrakter, der indgås på grundlag af et dynamisk indkøbssystem), er
ligeledes medtaget.

Artikel 44: Denne artikel om udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser er
blevet afpasset efter bestemmelserne i artikel 36 og 37 i det klassiske direktiv. Denne
tilpasning har - uden at den eksisterende fleksibilitet berøres (herunder at der ikke
findes nogen grænse for antallet af ord i en bekendtgørelse) - bl.a. til formål at
præcisere de gældende bestemmelser om sprog yderligere.

Artikel 45: Bestemmelserne i stk. 1, 6 og 9 er med de fornødne ændringer blevet
afpasset efter de tilsvarende bestemmelser i artikel 38 i det klassiske direktiv.
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Artikel 47: Stk. 1-4 er med de fornødne ændringer blevet afpasset efter de tilsvarende
bestemmelser i artikel 40, stk. 1-5, i det klassiske direktiv, herunder især ved at der
indføjes et nyt stk. 2 og 3, hvormed det fastsættes, hvilke regler der finder
anvendelse, når det er en anden enhed end ordregiveren selv, der er i besiddelse af
udbudsbetingelserne eller de supplerende dokumenter. Desuden er bestemmelserne i
stk. 4, litra e) og f), og i stk. 5, litra i), blevet afpasset efter de ændrede bestemmelser
i artikel 55, stk. 2, med hensyn til angivelsen af vægtningen og eventuelt den
prioriterede rækkefølge.

Artikel 50, stk. 1: Det sidste afsnit i dette stykke indeholder i lighed med den
tilsvarende bestemmelse i det klassiske direktiv (artikel 43) bestemmelser om en
forpligtelse, der skal styrke gennemsigtigheden af procedurer indgået ved brug af
elektroniske midler, idet ordregiverne pålægges en forpligtelse til at dokumentere
afviklingen af de udbudsprocedurer, der foregår elektronisk.

Artikel 70: Denne artikel om de ændringer, der kan indføres på grundlag af
udvalgsproceduren, er en delvis omskrivning af artikel 67 i det oprindelige forslag,
der med de fornødne ændringer afpasser den efter bestemmelserne i artikel 79 i det
klassiske direktiv. Det skal bemærkes, at kun litra e)-h) er nye i forhold til gældende
fællesskabsret, idet resten er tilpasninger eller ændringer af denne ret. Af de nye
bestemmelser, skyldes 3 (litra f), g) og h)) behovet for at kunne ajourføre de nye
bilag, mens litra e) er knyttet til anvendelsen af CPV-nomenklaturen.

4- KONKLUSION

Kommissionen er af den opfattelse, at teksten i den fælles holdning medtager de væsentligste
elementer fra dens oprindelige forslag og i Europa-Parlamentets ændringsforslag, således som
disse er medtaget i det ændrede forslag. Når Kommissionen ikke støtter Rådets fælles
holdning, som den enstemmigt har vedtaget, er det på grund af forholdene omkring de
finansielle tjenesteydelser. Hvad angår de øvrige aspekter tager den fælles holdning højde for
målsætningerne om tydeliggørelse, forenkling og modernisering som fastsat i Kommissionens
oprindelige forslag.



19

BILAG

Erklæringer til Rådets mødeprotokol af 30. september 2002

Erklæring fra Kommissionen - finansielle tjenesteydelser:

Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne i
aftalen om offentlige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i
overensstemmelse med denne aftale.

Kommissionen mener derfor, at betragtning 26 (betragtning 35 i den fælles holdning) og
artikel 24, litra c), ikke kan udlægges som en undtagelse af offentlige kontrakter vedrørende
ordregiveres lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån, der er genstand for "emission,
salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".

Kommissionen gentager desuden, at traktatens bestemmelser og principper under alle
omstændigheder skal overholdes i tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse, f.eks.
under tærskelværdien. I overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig,
at der er en forpligtelse til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed
til, at der kan blive konkurrence om kontrakterne.
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