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Österrike

� Myndigheter med befogenhet enligt Luftfahrgesetz, BGB1 Nr. 253/1957 i gällande version att

tillhandahålla en flygplats

Portugal

� ANA � Aeroportos de Portugal, S.A., inrättad enligt Decreto-Lei no 404/98 av

den 18 december

� NAV � Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E.P., inrättad genom Decreto-Lei

no 404/98 av den 18 december

� ANAM � Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., inrättad enligt Decreto-Lei

no 453/91 av den 11 december

Finland

� Flygplatser som drivs av Ilmailulaitos/Luftfartsverket, en kommun eller ett offentligt förtetag

med stöd av luftfartslagen (281/1995)
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Sverige

� Allmänna flygplatser som drivs enligt luftfartslagen (1957:297)

� Privata flygplatser som drivs med stöd av driftstillstånd i enlighet med den lag, där detta

tillstånd motsvarar kriterierna i artikel 2.3 i direktivet

Förenade kungariket

� En lokal myndighet som är verksam i ett geografiskt område med att tillhandahålla

flygplatsfaciliteter eller andra terminalfaciliteter för luftbefraktare

� En flygplatsoperatör enligt Airports Act 1986 som förvaltar en flygplats enligt economic

regulation i Part IV i denna Act

� Highland and Islands Airports Limited

� En flygplatsoperatör enligt Airports (Northern Ireland) Order 1994
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BILAGA XI

FÖRTECKNING ÖVER DEN GEMENSKAPSLAGSTIFTNING SOM AVSES I ARTIKEL 30.3

A. TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma

regler för den inre marknaden för naturgas1

B. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV EL

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma

regler för den inre marknaden för el2

C. PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN

�

D. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER

�

                                                
1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 1.
2 EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.
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E. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I

STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR

−

F. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma

regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av

kvaliteten på tjänsterna1

G. UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för

beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och

utvinning av kolväten2

H. UNDERSÖKNING OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA BRÄNSLEN

�

                                                
1 EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/39/EG (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21).
2 EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
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I. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET KUSTHAMNAR ELLER

INLANDSHAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER

−

J. UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET FLYGPLATSFACILITETER

�



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

BILAGA XII

FÖRTECKNING ÖVER VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1.2 b1

NACE2

AVDEL-
NING F

BYGGVERK-
SAMHET

CPV-kod

Huvud-
grupp

Grupp Under-
grupp

Benämning Anm.

45 Byggverksamhet Omfattar:
� nybyggnad, renovering och

normal reparation

45000000

45.1 Mark- och
grundarbeten

45100000

45.11 Rivning av hus;
markarbeten

Omfattar:
� rivning och rasering av

byggnader och andra
anläggningar

� röjning av byggplatser
� markarbeten: schaktning,

deponering, nivellering
och planering av
byggplatser,
dikesgrävning,
bergrensning, sprängning
etc.

� iordningställande av
gruvarbetsplatser:
avtäckning samt annat
iordningställande av ägor
och platser som innehåller
mineraler

Omfattar även:
� dränering av byggplatser
� dränering av jordbruks-

eller skogsbruksmark

45110000

                                                
1 Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, skall NACE-nomenklaturen tillämpas.
2 Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk

näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1).
Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 av
den 24 mars 1993 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).
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45.12 Markundersökning Omfattar:
� provborrning och tagning

av kärnprov för byggande,
för geofysiska, geologiska
eller liknande ändamål

Omfattar inte:
� borrning av källor för

produktion av råpetroleum
eller naturgas, jfr 11.20

� brunnsborrning, jfr 45.25
� schaktsänkning, jfr 45.25
� spårning av olje- och

naturgasfält, utförande av
geofysiska, geologiska och
seismiska undersökningar,
jfr 74.20

45120000

45.2 Bygg- och
anläggningsarbeten

45200000
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45.21 Uppförande av hus
och andra
byggnadsverk

Omfattar:
− byggande av alla slags

byggnader
− byggande av anläggningar

inom väg- och
vattenbyggnad o.d.:

− broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter,
tunnlar och tunnelbanor

− rörledningar för
fjärrtransport, fjärrnät för
el och telekommunikation

− rörledningar i tätort,
tätortsnät för el och
telekommunikation samt
därmed förknippade
arbeten

� montering och uppförande
på plats av
monteringsfärdiga
byggnader

Omfattar inte:
� tjänster i anslutning till

råpetroleum- och
naturgasutvinning,
jfr 11.20

� uppförande av kompletta
prefabricerade
anläggningar från
egentillverkade delar som
inte är av betong,
jfr avdelning 20, 26 och 28

� anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor
eller andra
idrottsanläggningar,
exklusive uppförande av
byggnader, jfr 45.23

� bygginstallationer, jfr 45.3
� slutbehandling av

byggnader, jfr 45.4
� arkitektverksamhet och

teknisk konsultverksamhet,
jfr 74.20

� projektledning för
byggande, jfr 74.20

� projektledning för
byggande, jfr 74.20

45210000
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45.22 Takarbeten Omfattar:
� byggande av tak
� taktäckning
� impregnering

45220000

45.23 Anläggning av
vägar, flygfält och
idrottsanläggningar

Omfattar:
� anläggning av vägar, gator

samt andra kör- och
gångvägar

� anläggning av järnvägar
� anläggning av start- och

landningsbanor på flygfält
� anläggning av stadion,

simbassänger, idrottshallar,
tennisbanor, golfbanor
eller andra
idrottsanläggningar,
exklusive uppförande av
byggnader

� målning av
vägmarkeringar och
markeringar på
parkeringsplatser

Omfattar inte:
� förberedande markarbeten,

jfr 45.11

45230000

45.24 Vattenbyggnad Omfattar:
� anläggning av:

vattenleder, hamn- och
flodarbeten,
småbåtshamnar (marinor),
slussar etc.

− dammar, diken o.d.
� muddring
� undervattensarbete

45240000
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45.25 Andra bygg- och
anläggningsarbeten

Omfattar:
� bygg- eller

anläggningsverksamhet
som är specialiserad inom
något för olika slags
konstruktioner gemensamt
område och fordrar
specialistkompetens eller
specialutrustning:
grundläggning inklusive
pålning
borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
uppförande av icke
egentillverkade stålelement
bockning av stål
murning och stenläggning
resning och nedmontering
av byggnadsställningar och
arbetsplattformar,
inklusive uthyrning av
byggnadsställningar och
arbetsplattformar
uppförande av skorstenar
och industriugnar

Omfattar inte:
� uthyrning av

byggnadsställningar utan
resning och nedmontering,
jfr 71.32

45250000

45.3 Bygginstallationer 45300000
45.31 Elinstallationer Omfattar:

� installation i byggnader
och andra anläggningar av:
elkablar och elarmatur
telekommunikationssystem
elvärmesystem
antenner
brandlarm
tjuvlarm
hissar och rulltrappor
åskledare etc.

45310000
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45.32 Isoleringsarbeten Omfattar:
� installation i byggnader

och andra anläggningar av
värme-, ljud- eller
vibrationsisolering

Omfattar inte:
� impregnering, jfr 45.22

45320000

45.33 VVS-arbeten Omfattar:
� installation i byggnader

och andra anläggningar av:
vattensystem samt
sanitetsutrustning
gasarmaturer
värme-, ventilations-, kyl-
och
luftkonditioneringsutrust-
ning inklusive ledningar
sprinklersystem

Omfattar inte:
� installation av

elvärmesystem, jfr 45.31

45330000

45.34 Andra
bygginstallationer

Omfattar:
� installation av belysnings-

och signalsystem till vägar,
järnvägar, flygfält och
hamnar

� installation i byggnader
och andra anläggningar av
andra armaturer och
anordningar

45340000

45.4 Slutbehandling av
byggnader

45400000

45.41 Puts-, fasad- och
stuckaturarbeten

Omfattar:
� på byggnader och andra

anläggningar av invändig
eller utvändig puts och
stuck inklusive närstående
basmaterial för putsning

45410000
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45.42 Byggnadssnickeri-
arbeten

Omfattar:
� installation av icke

egentillverkade dörrar,
fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor
butiksinredning o.d., av trä
eller andra material

� invändig slutbehandling
såsom arbete med tak,
väggbeklädnader av trä
och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:
� läggning av parkett och

andra golvbeläggningar av
trä, jfr 45.43

45420000

45.43 Golv- och
väggbeläggnings-
arbeten

Omfattar:
� läggning, uppsättning eller

fastsättning i byggnader
och andra anläggningar av:
vägg- eller golvplattor av
keramiskt material, betong
eller huggen sten
parkett och andra
golvbeläggningar av trä
mattor samt
golvbeläggningar av
linoleum, inklusive av
gummi eller plast
terrazzo-, marmor-, granit-
eller skiffergolv eller �
väggar
tapeter

45430000

45.44 Måleri- och
glasmästeriarbeten

Omfattar:
� invändig och utvändig

målning av byggnader
� målning av anläggningar

inom väg- och
vattenbyggnad o.d.

� installation av glas, speglar
etc.

Omfattar inte:
� installation av fönster,

jfr 45.42

45440000
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45.45 Annan
slutbehandling av
byggnader

Omfattar:
� installation av privata

simbassänger
� rengöring med ånga,

blästring och liknande
behandling av fasader

� annan slutbehandling av
byggnader

Omfattar inte:
� invändig rengöring av

byggnader och andra
konstruktioner, jfr 74.70

45450000

45.5 Uthyrning av bygg-
och
anläggningsmaskiner
med förare

45500000

45.50 Uthyrning av bygg-
och
anläggningsmaskiner
med förare

Omfattar inte:
� uthyrning av bygg- och

anläggningsmaskiner samt
-utrustning utan förare,
jfr 71.32
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BILAGA XIII

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM UPPHANDLING

A. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och

faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess

genomförande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett

ramavtal) eller ett dynamiskt inköpssystem.

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt

nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp

eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl 2
BILAGA XIII DG C II    SV

5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen).

Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten

för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med

återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för ytterligare

upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av tjänsterna

samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall

storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera

eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det

senare även innebär projektering.

6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på

kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för

utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande

kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de

tjänster som skall upphandlas.
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b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss

yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som

är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna ifråga.

7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt

datum för påbörjandet.

9. a) Adress från vilken kontraktshandlingar och förfrågningsunderlag kan beställas.

b) I förekommande fall, belopp och betalningssätt, om avgift skall erläggas för sådana

dokument.
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10. a) Sista datum för mottagande av anbud eller preliminära anbud när det rör sig om

införandet av ett dynamiskt inköpssystem.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

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

11. a) I förekommande fall, personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.

13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som

innehåller villkoren.

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

skall anta.

15. Ekonomiska och tekniska minimikrav på den marknadsaktör som tilldelas kontraktet.
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16. Den tid anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets genomförande.

18. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: "lägsta

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

fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall

anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i anbudsinfordran.

19. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella

tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om offentliggörande av detta

meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.

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

fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande, eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

21. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

22. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit

meddelandet (skall uppges av byrån).

23. Övriga upplysningar.
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B. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och

faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess

genomförande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett

ramavtal).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt

nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp

eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.
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5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen).

Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som

står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I

samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för

ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av

tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall

storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera

eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det

senare även innebär projektering.
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6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på

kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för

utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande

kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de

tjänster som skall upphandlas.

b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss

yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Angivande av huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den

personal som är ansvarig för utförandet av tjänsten.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna ifråga.
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7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt

datum för påbörjandet.

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

skall anta.

10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

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

11. Sista datum för avsändande av inbjudan att lämna anbud.

12. I tillämpliga fall, de säkerheter och garantier som begärs.

13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som

innehåller villkoren.

14. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och

tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.
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15. De kriterier som avses i artikel 55 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: "lägsta

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

fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall

anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i anbudsinfordran.

16. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets genomförande.

17. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella

tidning av det periodiska meddelandet till eller meddelandet om offentliggörande av detta

meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.

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

fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

19. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

20. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit

meddelandet (skall uppges av byrån).

21. Övriga upplysningar.
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C. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och

faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess

genomförande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenad eller tjänster samt angivande av om det gäller ett

ramavtal).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (referensnummer enligt

nomenklaturen).

I förekommande fall anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp

eller en kombination av dessa.

4. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.
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5. För varor och byggentreprenader:

a) Slag och mängd av de produkter som skall levereras (referensnummer enligt nomenklaturen).

Ange särskilt option på kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som

står till förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I

samband med återkommande kontrakt anges även, om möjligt, en preliminär tidsplan för

ytterligare upphandling för de produkter som skall upphandlas eller slag och omfattning av

tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet (referensnummer enligt nomenklaturen).

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om byggentreprenader är uppdelat i flera delar skall

storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera

eller alla delar.

c) För byggentreprenadkontrakt: uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när det

senare även innebär projektering.
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6. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange särskilt option på

kompletterande köp och, om möjligt, en uppskattning av den tid som står till förfogande för

utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med återkommande

kontrakt anges, om möjligt, även en preliminär tidsplan för ytterligare upphandling för de

tjänster som skall upphandlas.

b) Angivande av om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss

yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som

är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud på en del av tjänsterna.
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7. Om möjligt, uppgift om det är tillåtet att lämna in alternativa anbud.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt

datum för påbörjandet.

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

skall anta.

10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

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

11. I förekommande fall, begärda säkerheter eller garantier.

12. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som

innehåller villkoren.
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13. Upplysningar om den ekonomiska aktörens personliga ställning och de ekonomiska och

tekniska minimikrav som vederbörande skall uppfylla.

14. De kriterier som avses i artikel 54 och som skall användas vid tilldelning av kontrakt: "lägsta

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

fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall

anges, om de inte framgår av specifikationerna eller i inbjudan att förhandla.

15. I förekommande fall, namn och adress till de ekonomiska aktörer som den upphandlande

enheten redan utsett.

16. I förekommande fall, datum för tidigare offentliggöranden i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

17. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets genomförande.

18. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning av det periodiska meddelandet eller meddelandet om offentliggörande av detta

meddelande om upphandlarprofil för kontraktet.
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19. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överklaganden eller i förekommande

fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

20. Datum då den upphandlande enheten avsände meddelandet.

21. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit

meddelandet (skall uppges av byrån).

22. Övriga upplysningar.
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D. MEDDELANDE OM FÖRENKLAT ANBUDSFÖRFARANDE INOM RAMEN

FÖR ETT DYNAMISKT INKÖPSSYSTEM1

1. Land där den upphandlande enheten finns.

2. Den upphandlande enhetens namn och e-postadress.

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

inköpssystem.

4. E-postadress där de specifikationer och de kompletterande handlingar som rör ett dynamiskt

inköpssystem finns tillgängliga.

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

och mängden eller omfattningen av de kontrakt som skall tilldelas.

6. Tidsperiod inom vilken de preliminära anbuden skall lämnas in.

                                                
1 Bör införlivas i systemet för att senare ge möjlighet att deltaga när konkurrensen släpps fri på

specifika marknader.
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BILAGA XIV

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM ATT DET FINNS

ETT KVALIFICERINGSSYSTEM

1. Den upphandlande enhetens namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex-

och faxnummer.

2. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess

genomförande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

3. Syftet med kvalificeringssystemet (beskrivning av de varor, tjänster eller byggentreprenader

eller kategorier av dessa som skall inköpas med hjälp av detta system � referensnummer enligt

nomenklaturen).

4. De villkor som ekonomiska aktörer skall uppfylla med tanke på deras kvalificering enligt det

system och de metoder med vilka vart och ett av dessa villkor skall kontrolleras. Om beskrivningen

av villkoren och kontrollmetoderna är omfattande och bygger på dokument som intresserade

ekonomiska aktörer har tillgång till, räcker det med en sammanfattning av de huvudsakliga

villkoren och metoderna och en hänvisning till dessa dokument.

5. Den tid kvalificeringssystemet gäller och formaliteter för förnyande av systemet.
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6. Uppgift om att meddelandet fungerar som inbjudan till anbudsgivning.

7. Adress från vilken ytterligare information och dokumentation om kvalificeringssystemet kan

erhållas (när denna adress inte är densamma som i punkt 1).

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

fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

9. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning av kontrakt:

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

mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall

anges, om de inte framgår av specifikationerna eller anbudsinfordran eller inbjudan att förhandla.

10. I förekommande fall, övriga upplysningar.
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BILAGA XV A

A. INFORMATION SOM SKALL FINNAS I PERIODISKA MEDDELANDEN

I. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS

1. Namn, post-, telegram- och e-postadress samt telefon-, telex- och faxnummer till den

upphandlande enheten eller till den enhet från vilken ytterligare information kan erhållas.

2. a) För varukontrakt: Slag och mängd eller värde avseende de tjänster eller produkter som

skall levereras; referensnummer enligt nomenklaturen.

b) För byggentreprenadkontrakt: slag och omfattning av de tjänster som skall utföras,

allmän beskrivning av arbetet eller delar därav; referensnummer enligt nomenklaturen.

c) För tjänstekontrakt: planerad total upphandling i var och en av tjänstekategorierna enligt

bilaga XVI A; referensnummer enligt nomenklaturen.

3. Datum då meddelandet avsänts eller då meddelandet om offentliggörande av detta

meddelande om upphandlarprofil avsänts.
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4. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit

meddelandet (skall uppges av byrån).

5. I förekommande fall, övriga upplysningar.

II. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL LÄMNAS NÄR MEDDELANDET FUNGERAR

SOM MEDDELANDE OM UPPHANDLING ELLER NÄR DET MÖJLIGGÖR EN

FÖRKORTAD TIDSFRIST FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ELLER ANBUD

6. Uppgift om att intresserade leverantörer skall meddela den upphandlande enheten sitt intresse

för kontraktet eller kontrakten.

7. I förekommande fall, ange om kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder eller om dess

genomförande är reserverat inom ramen för program för skyddad anställning.

8. Tidsfrist för mottagande av begäran om att få en inbjudan att lämna anbud eller att förhandla.

9. Slag och mängd av de varor som skall levereras eller allmän beskrivning av arbetet eller

tjänstekategorin enligt bilaga XVI A samt benämning och angivande av om ett eller flera ramavtal

planeras. Ange särskilt option på kompletterande köp och en uppskattning av den tid som står till

förfogande för utnyttjande av optionen samt antalet eventuella förlängningar. I samband med

återkommande kontrakt anges även preliminär tidsplan för ytterligare upphandling.
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10. Ange om det gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en kombination av dessa.

11. Tidsfrister för leverans eller utförande eller kontraktets varaktighet och om möjligt datum för

påbörjandet.

12. Adress till vilken intresserade företag skall vända sig för att skriftligen visa sitt intresse.

Sista datum för mottagande av intresseanmälningar.

Det eller de språk som tillåts för inlämnande av ansökan eller anbud.

13. Villkor av ekonomisk eller teknisk natur, finansiella och tekniska garantier som krävs av

leverantörerna.

14. a) Preliminärt datum (om känt) när förfarandet för tilldelning av kontraktet eller

kontrakten skall inledas.

b) Typ av tilldelningsförfarande (selektivt eller förhandlat).

c) Belopp och betalningssätt om avgift skall erläggas för dokument om hur tilldelningen

sker.
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15. I förekommande fall, särskilda villkor för kontraktets eller kontraktens genomförande.

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

fall medling. Närmare uppgifter om sista dag för överklagande eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

17. Om möjligt, de kriterier som enligt artikel 55 skall användas vid tilldelning av kontrakt:

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

mest fördelaktiga anbudet samt deras viktning, eller i förekommande fall deras ordningsföljd, skall

anges, om de inte framgår av specifikationerna eller inte finns angivna i inbjudan att bekräfta

intresset enligt artikel 47.5 eller i anbudsinfordran eller inbjudan att förhandla.
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BILAGA XV B

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM OFFENTLIGGÖRANDE I

ETT FÖRHANDSMEDDELANDE AV EN UPPHANDLARPROFIL OM UPPHANDLING INTE

UTNYTTJAS

1. Land där den upphandlande enheten finns.

2. Den upphandlande enhetens namn.

3. Internetadress för upphandlarprofilen (URL).

4. Referensnummer enligt nomenklaturen.
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BILAGA XVI

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM

TILLDELADE KONTRAKT

I. INFORMATION SOM SKALL OFFENTLIGGÖRAS I EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING1

1. Den upphandlande enhetens namn och adress.

2. Slag av kontrakt (varor, byggentreprenader eller tjänster och referensnummer enligt

nomenklaturen samt angivande av om det gäller ett ramavtal).

3. Åtminstone en kort beskrivning av slag och mängd/omfattning av de varor, arbeten eller

tjänster som skall levereras.

4. a) Form av konkurrensutsättning (meddelande om kvalificeringssystemet, periodiskt

meddelande, anbudsförfarande).

b) Hänvisning till offentliggörandet av meddelandet i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

c) Om kontrakt tilldelats utan konkurrensutsättning: de relevanta bestämmelserna enligt

artiklarna 40.3 eller 32.

                                                
1 Uppgifterna i rubrikerna 6, 9 och 11 skall betraktas som upplysningar som inte skall

publiceras när den upphandlande enheten anser att en publicering skulle skada ett känsligt
kommersiellt intresse.
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5. Förfarande vid tilldelning av kontrakt (öppet, selektivt eller förhandlat).

6. Antal mottagna anbud.

7. Datum för tilldelning av kontrakt.

8. Priset vid förmånliga inköp enligt artikel 39.3 j.

9. Namn och adress till den eller de ekonomiska aktörer som utsetts.

10. Ange i förekommande fall om ett kontrakt har blivit eller eventuellt kan bli uppdelat på

underleverantörer.

11. Erlagt pris eller högsta och lägsta anbud som har beaktats vid tilldelningen av kontraktet.

12. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall

medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

13. Valfria upplysningar:

− Värde och omfattning av den del av kontraktet som har blivit eller eventuellt kan bli utlagt på

tredje man.

− Kriterier för tilldelning av kontrakt.
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II. INFORMATION SOM INTE ÄR AVSEDD ATT OFFENTLIGGÖRAS

14. Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats mellan flera leverantörer).

15. Värdet av varje tilldelat kontrakt.

16. Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom eller utom gemenskapen, i det senare

fallet med angivande av tredje land).

17. Tillämpade tilldelningskriterier (det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, lägsta pris).

18. Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som föreslagit alternativ enligt artikel 36.3?

19. Förkastades några anbud enligt artikel 57 på grund av att de var alltför låga?

20. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

21. För kontrakt som gäller tjänster enligt bilaga XVI B: den upphandlande enhetens samtycke till

att meddelandet offentliggörs (artikel J.4).
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BILAGA XVII A1

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 31

Kategori Beskrivning CPC-referens-
nummer2

CPV-referensnummer

1 Underhålls- och
reparationstjänster

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,

                                                
1

 Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.
2 CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för

direktiv 93/38/EEG när det gäller tjänstekontrakt.
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50411400, 50411500, 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, även
säkerhets- och

712 (utom 71235),
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200, 60112300,

                                                
1 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
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kurirtransporter, med
undantag av
postbefordran

60113000, 60113100, 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 Flygtransport av
passagerare och
gods, med undantag
av postbefordran

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

4 Postbefordran på
land1 och i luften

71235, 7321 62121000

5 Telekommunikations
tjänster

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 Finansiella tjänster:
a) Försäkrings-
tjänster
b) Bank- och
investeringstjänster2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
2 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller

överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument. Dessutom undantas tjänster
som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller
annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Dock skall varje form av
finansiella tjänster som lämnas samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet
omfattas av detta 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 Databehandlingstjän
ster och därmed
sammanhängande
tjänster

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,
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72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Forsknings- och
utvecklingstjänster1

85 63368000, 73000000, 73100000,
73110000, 73111000, 73112000

9 Redovisnings-,
revisions- och
bokföringstjänster

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

10 Marknads- och
opinionsundersöknin
gar

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

                                                
1 Med undantag för forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som

uteslutande är till nytta för en upphandlande enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att
den tillhandahållna tjänsten betalas uteslutande av den upphandlande enheten.
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11 Organisationskonsult
-tjänster1 och
därmed
sammanhängande
tjänster

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 Arkitekttjänster,
tekniska
konsulttjänster och
integrerade tekniska
tjänster,
stadsplanering och
landskapsarkitektur,
därmed
sammanhängande
vetenskapliga och
tekniska
konsulttjänster,
teknisk provning och
analys

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 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
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74312100, 74313000, 74313100,
74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 Reklamtjänster 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Fastighetsstädning
och
fastighetsförvaltning

874, 82201 à 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 Förlags- och
tryckeritjänster mot
arvode eller på
kontrakt

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 Avlopps- och
renhållningstjänster,
sanering och
liknande tjänster.

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,
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90122111, 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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BILAGA XVII B

TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 32

Kategori Beskrivning CPC-referens-
nummer

CPV-referensnummer

17 Hotell- och
restaurang-tjänster

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 Järnvägstransport 711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

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

20 Hjälptjänster och
tjänster i anslutning
till transporter

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,
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63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

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

22 Rekrytering och urval
av personal1

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

23 Spanings- och
säkerhetstjänster, med
undantag av
säkerhetstransporter

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

24 Undervisning och
yrkesutbildning

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 Hälsovård och
socialtjänster

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 Med undantag av anställningskontrakt.
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85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Fritids- och
idrottsverksamhet
samt kulturverksamhet

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 Övriga tjänster 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,
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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, 93310000, 93320000,
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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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BILAGA XVIII

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM PROJEKTTÄVLINGAR

1. Namn, post-, telegram- och e-postadress, telefon-, telex- och faxnummer till den

upphandlande enheten och till den enhet från vilken relevanta handlingar kan erhållas.

2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).

3. Typ av projekttävling: öppen eller selektiv.

4. Vid en öppen projekttävling: slutdatum för mottagande av bidrag.

5. Vid en selektiv projekttävling:

a) Planerat antal deltagare eller största och minsta antal deltagare.

b) I tillämpliga fall, namn på redan utvalda deltagare.

c) Kriterier för att välja ut deltagare.

d) Slutdatum för mottagande av begäran om deltagande.
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6. I tillämpliga fall, uppgift om när deltagande är förbehållet en viss yrkeskategori.

7. Kriterier för bedömning av bidragen.

8. I tillämpliga fall, namn på utvalda juryledamöter.

9. Uppgift om jurybeslut är bindande för den upphandlande enheten.

10. I tillämpliga fall, antal och värde av de priser som delas ut.

11. I tillämpliga fall, uppgifter angående ersättning till samtliga deltagare.

12. Uppgift om prisvinnarna är berättigade att tilldelas eventuella följdkontrakt.

13. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall

medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

14. Datum då meddelandet avsänts.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.

16. Övriga upplysningar.
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BILAGA XIX

INFORMATION SOM SKALL FINNAS I MEDDELANDEN OM RESULTATET AV

EN PROJEKTTÄVLING

1. Den upphandlande enhetens namn, post- och telegramadress, telefon-, telex- och faxnummer.

2. Projektbeskrivning (referensnummer enligt nomenklaturen).

3. Totalt antal deltagare.

4. Antal utländska deltagare.

5. Vinnare av tävlingen.

6. I förekommande fall, priset/priserna.

7. Övriga upplysningar.

8. Hänvisning till meddelandet om tävling.
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9. Namn på och adress till det organ som är behörigt vid överprövning eller i förekommande fall

medling. Närmare uppgifter om sista dag för överprövning eller vid behov namn, adress,

telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den avdelning från vilken informationen kan

erhållas.

10. Datum då meddelandet avsänts.

11. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottog meddelandet.
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BILAGA XX

KARAKTERISTIKA FÖR OFFENTLIGGÖRANDET

1. Offentliggörande av meddelanden

a) De upphandlande enheterna skall översända de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43

och 63 till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i det format som

krävs enligt kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13 september 2001 om ändring av

bilaga IV till rådets direktiv 93/36/EEG, bilagorna IV, V och VI till rådets

direktiv 93/37/EEG, bilagorna III och IV till rådets direktiv 92/50/EEG, ändrat genom

direktiv 97/52/EG, samt bilagorna XII−XV, XVII och XVIII till rådets direktiv 93/38/EEG,

ändrat genom direktiv 98/4/EG om användning av standardformulär i offentliggjorda

meddelanden1. De som avses i artikel 41 första stycket om upphandlarprofil enligt

artikel 34.2 b skall även följa detta format, liksom även meddelandet om detta

offentliggörande.

b) De meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 skall offentliggöras av Byrån för

Europeiska gemenskapernas officiella publikationer eller av de upphandlande enheterna vid

periodiska meddelanden om upphandlarprofil enligt artikel 41.1 första stycket.

                                                
1 EGT L 285, 29.10.2001, s. 1 och EGT L 214, 9.8.2002, s. 1.
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De upphandlande enheterna kan därutöver offentliggöra denna information på Internet i form

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

c) Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall till de upphandlande

enheterna sända en bekräftelse på det offentliggörande som avses i artikel 44.8.

2. Offentliggörande av kompletterande upplysningar

a) De upphandlande enheterna kan offentliggöra samtliga specifikationer och kompletterande

handlingar på Internet.

b) Upphandlarprofilen kan innehålla de periodiska meddelanden som avses i artikel 41.1,

uppgifter om pågående inbjudningar att lämna anbud, planerade inköp, tecknade kontrakt,

annullerade förfaranden samt all annan information av allmänt intresse, t.ex. kontaktpersoner,

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

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

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

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

http://simap/
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BILAGA XXI

DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONER

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

1.

a) teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifikation i ett dokument

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

miljöprestandanivåer, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för

funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens

användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den beteckning

under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,

förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsförfaranden och -metoder liksom

förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.
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b) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter,

vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs

av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna

beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande enhetens planerade

användning. De tekniska kraven skall omfatta miljöprestandanivåer, formgivning med tanke

på alla krav (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade), bedömning av överensstämmelse,

bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll,

terminologi, symboler, tester och testmetoder, förpackning, märkning och etikettering,

bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De skall även innefatta

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

entreprenaden skall antas, tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga

övriga tekniska villkor som den upphandlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda

förordningar har möjlighet att föreskriva i fråga om den fullbordade entreprenaden samt om

ingående material eller delar.
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2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för

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

faller under en av följande kategorier:

− "Internationell standard": standard som fastställts av ett internationellt standardiseringsorgan

och som är allmänt tillgänglig.

− "Europeisk standard": standard som fastställts av ett europeiskt standardiseringsorgan och

som är allmänt tillgänglig.

− "Nationell standard": standard som fastställts av ett nationellt standardiseringsorgan och som

är allmänt tillgänglig.

3. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande om användningen av en produkt,

grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och

angivna villkor för tillämpning och användning. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall utfärdas

av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som upprättats enligt ett förfarande

som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i alla

medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

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

europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av

marknadens behov.
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BILAGA XXII

ÖVERSIKT ÖVER DE TIDSFRISTER SOM AVSES I ARTIKEL 45

ÖPPET FÖRFARANDE

Tidsfrist för mottagande av anbud � utan periodiskt meddelande i förhand

Tidsfrist Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt
7, andra
stycket

52 45 47 40 Ingen ingen

Med offentliggörande av periodiskt meddelande i förhand

A: Generell
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt
7, andra
stycket

36 29 31 24 Ingen ingen
B: Minsta
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
7, första
stycket

Effekt punkt
7, andra
stycket

22 15 17 10 Tidsfristen på
10 dagar
ändras till 15
dagar

Tidsfristen på
17 dagar
ändras till 22
dagar
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Selektivt och förhandlat förfarande

Tidsfrist för mottagande av begäran om deltagande

Generell
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

37 30 ej tillämplig ej tillämplig ingen ej tillämplig
Minsta
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

22 15 ej tillämplig ej tillämplig ingen ej tillämplig

Minsta
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

15 8 ej tillämplig ej tillämplig Tidsfristen på
8 dagar
ändras till 15
dagar

ej tillämplig
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Tidsfrist för mottagande av anbud

A: Generell
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

24 ej tillämplig 19 ej tillämplig ej tillämplig ingen
B: Minsta
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

10 ej tillämplig 5 ej tillämplig ej tillämplig Tidsfristen på
5 dagar
ändras till 10
dagar

C: Avtalad
tidsfrist

Elektroniskt
avsändande
av
meddelandet

Kontrakts-
handlingar
tillgängliga
via medel för
elektronisk
överföring

Elektroniskt
avsändande
samt
"elektroniska
" kontrakts-
handlingar

Effekt punkt
8, första
stycket

Effekt punkt
8, andra
stycket

ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig
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BILAGA XXIII

KRAV PÅ UTRUSTNING FÖR ELEKTRONISK MOTTAGNING AV ANBUD,

ANBUDSANSÖKNINGAR, KVALIFICERINGSANSÖKNINGAR ELLER RITNINGAR OCH

PLANER I PROJEKTTÄVLINGARNA

1. Utrustning för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar,

kvalificeringsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar skall, i fråga om teknik och

lämpliga förfaranden, åtminstone garantera att

a) de elektroniska signaturerna för anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar eller

ritningar och planer i projekttävlingar överensstämmer med de nationella bestämmelserna

enligt direktiv 1999/93/EG1,

b) exakt tid och dag för mottagandet av anbud, anbudsansökningar, kvalificeringsansökningar

samt ritningar och planer kan fastställas noggrant,

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

enligt dessa krav före utgången av de fastställda tidsfristerna,

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

klart kan spåras,

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för

elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12).
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e) endast behöriga personer får fastställa eller ändra datum för öppnande av insända uppgifter,

f) tillträde till samtliga eller en del av de insända uppgifterna i de olika etapperna av

kvalificeringsprocessen, förfarandet för kontraktstilldelning eller av projekttävlingen endast är

möjlig om de behöriga personerna agerar samtidigt,

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

samtidigt agerande av de behöriga personerna,

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

som har behörighet att få kännedom om dem.



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

BILAGA XXIV

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE OCH TILLÄMPNING

Directive Time-limits for transposition Time-limits for
implementation

93/38/EEC (OJ L 199,
9.8.1993, p. 84)

1.7.1994 Spain: 1.1.1997; Greece and
Portugal: 1.1.1998

98/4/EC (OJ L 101, 1.4.1998,
p. 1)

16.2.1999 Greece and Portugal:
16.2.2000
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BILAGA XXV

JÄMFÖRELSETABELL1

This Directive Directive 93/38/EEC
Article 1(1) Article 1(1), 1st sentence
Article 1(2)(a) Article 1(4), 1st sentence, Adapted
Article 1(2)(b), 1st sentence Article 1(4)(b), 1st sentence Amended
Article 1(2)(b), 2nd sentence Article 14(10), 2nd sentence Adapted
Article 1(2)(c), 1st subparagraph Article 1(4)(a) Adapted
Article 1(2)(c), 2nd subparagraph New
Article 1(2)(d), 1st subparagraph Article 1(4)(c), 1st part Adapted
Article 1(2)(d), 2nd subparagraph Article 1(4), 2nd subparagraph Adapted
Article 1(2)(d), 3rd subparagraph New
Article 1(3)(a) New
Article 1(3)(b) New
Article 1(4) Article 1(5) Adapted
Article 1(5) New
Article 1(6) New
Article 1(7), 1st paragraph Article 1(6), in fine Amended
Article 1(7), 2nd paragraph New
Article 1(7), 3rd subparagraph Article 1(6), 1st sentence Adapted
Article 1(8) New
Article 1(9),(a) to (c) Article 1(7) Adapted
Article 1(9),(d) Article 1(16), Adapted
Article 1(10) New
Article 1(11) New
Article 1(12) New

Article 1(14) and (15) Deleted
Article 2(1)(a) Article 1(1)
Article 2(1)(b) Article 1(2)
Article 2(2) Article 2(1) Adapted
Article 2(3) Article 2(3) Amended
Article 3(1) Article 2(2)(a)(iii) Adapted
Article 3(2) Article 2(5)(b) Adapted
Article 3(3) Article 2(2)(a)(ii) Adapted
Article 3(4) Article 2(5)(a) Adapted
Article 4(1) Article 2(2)(a)(i) Adapted
Article 4(2) Article 6(2) Adapted

                                                
1 "Adapted" indicates that the wording has been reformulated without changing the scope of the

text of the repealed Directive. Changes to the scope of the provisions of the repealed Directive
are denoted by the word "Amended".



12634/3/02 REV 3 CM/ab,kl 2
BILAGA XXV DG C II    SV

Article 4(3) Article 2(5)(a) Adapted
Article 5(1) Article 2(2)(c) Amended
Article 5(2) Article 2(4) Amended
Article 6 New
Article 7 Article 2(2)(b)

Article 2(2)(d) Deleted
Article 8 Article 2(6) Amended
Article 9 New
Article 10 Article 4(2) Amended
Article 11(1), 1st subparagraph Article 33(2)
Article 11(1), 2nd subparagraph Article 33(3) Amended
Article 11(2) Article 33(1) Amended
Article 12 Article 42a
Article 13(1) Article 4(3)
Article 13(2) Article 4(4) Amended
Article 14 Article 5
Article 15 New
Article 16 Article 14(1) Amended
Article 17(1) Article 14(2) and (6) Amended
Article 17(2) Article 14(13) Adapted
Article 17(3) Article 14 (9) Amended
Article 17(4) Article 14(11) Adapted
Article 17(5) Article 14 (12) Adapted
Article 17(6)(a), 1st subparagraph Article 14(10), 3rd sentence Amended
Article 17(6)(a), 2nd subparagraph Article 14(10), 2nd subparagraph, 2nd

sentence
Adapted

Article 17(6)(a), 3rd subparagraph Article 14 (10), 2nd subparagraph,
3rd sentence

Amended

Article 17(6)(b), 1st subparagraph Article 14(10), 2nd subparagraph, 1st
sentence

Amended

Article 17(6)(b), 2nd subparagraph Article 14(10), 2nd subparagraph, 2nd
sentence

Adapted

Article 17(6)(b), 3rd subparagraph New
Article 17(7) Article 14(7) Amended
Article 17(8) Article 14(8)
Article 17(9) Article 14 (4) Amended
Article 17(10) Article 14(3) Amended
Article 17(11) Article 14(5)
Article 18 New
Article 19 Article 7
Article 20 Article 6(1) and (3) Adapted
Article 21 Article 10
Article 22(a) Article 12, 1 Amended
Article 22(b) Article 12, 2
Article 22(c) Article 12, 3
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Article 23(1) Article 1(3)
Article 23(2) Article 13(1), 1st subparagraph, points (a)

and (b)
Amended

Article 23(3), 1st subparagraph, point a Article 13(1), 1st subparagraph in fine Amended
Article 23, 1st subparagraph, points b
and c

New

Article 23(3), 2nd subparagraph New
Article 23(3), 3rd subparagraph Article 13(1), 2nd subparagraph Amended
Article 23(4)(a) Article 13(1), 1st subparagraph, point b Amended
Article 23(4)(b) New
Article 23(4) in fine New
Article 23(5) Article 13(2) Amended
Article 24(a) Article 1(4),c,i
Article 24(b) Article 1 (4),c,iii
Article 24(c) Article 1(4),c,iv Amended
Article 24(d) Article 1 (4),c,v
Article 24(e) Article 1(4),c,vi

Article 1(4),c,ii and Annex XVI A, footnote
2

Deleted

Article 25 Article 11 Amended
Article 26(a) Article 9(1),a Adapted
Article 26(b) Article 9(1),b Adapted

Article 9(2) Deleted
Article 3(1) Deleted

Article 27 Article 3(2) Amended
Article 3(3) to (5) Deleted

Article 28 New
Article 29 New
Article 30 New

Article 8 Deleted
Article 31 Article 15 Adapted
Article 32 Article 16
Article 33 Article 17

Article 34 Article 18 and Article 34(4) Amended
Article 35 Article 19 Adapted
Article 36 paragraph 1 Article 34(3) Amended

Article 36(2) New
Article 37 Article 27 Amended
Article 38 New
Article 39(1) Article 29(1) Amended
Article 39(2) Article 29(2)
Article 40(1) Article 4(1)
Article 40(2) and (3) Article 20(1) and (2)
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Article 41(1), 1st subparagraph Article 22(1) Amended
Article 41(1), 2nd to 6th subparagraph New
Article 41(2) Article 22(4)
Article 41(3) Article 30(9) Adapted
Article 42(1) Article 21(1)
Article 42(2) New
Article 42(2)(a) and (b) Article 21(2),a and b Adapted
Article 42(2)(c), 1st sentence Article 22(3), 1st sentence
Article 42(2)(c), 2nd sentence Article 22(3), 2nd sentence
Article 43(1) Article 24(1) Amended
Article 43(2) Article 24(2) Adapted
Article 43(3) Article 24(3), 1st to 3rd sentences Adapted
Article 43(4) Article 24(3), 4th sentence Adapted
Article 43(5) Article 24(4) Adapted
Article 44(1) New
Article 44(2) New
Article 44(3), 1st subparagraph New
Article 44(3), 2nd subparagraph, 1st
sentence

Article 25 (3), 1st sentence Amended

Article 44(3), 2nd subparagraph, 2nd
sentence

Article 25(3), 2nd sentence Adapted

Article 44(4), 1st subparagraph Article 25(2) Amended
Article 44(4), 2nd subparagraph Article 25(4)
Article 44(5) Article 25(5) Amended
Article 44(6) Article 25(1)
Article 44(7) New
Article 44(8) New

Article 25(3), 3rd sentence Deleted
Article 45(1) New
Article 45(2) Article 26(1), 1st subparagraph, 1st sentence
Article 45(3) Article 26(2) Adapted
Article 45(4) Article 26(1), 2nd and 3rd sentences Adapted
Article 45(5) to (8) New
Article 45(9) Article 28(3) Amended
Article 45(10) New
Article 46(1) Article 28(1) Amended
Article 46(2) Article 28(2) Amended
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Article 47(1), 1st sentence Article 28(4), 1st sentence
Article 47(1), 2nd sentence, 1st indent New
Article 47(1), 2nd sentence, 2nd indent Article 28(4), 2nd sentence Amended
Article 47(2) New
Article 47(3) Article 28(2) Amended
Article 47(4), a to d Article 28(4), a to d and f Adapted

Article 28(4)(f) Deleted
Article 47(4)(e) Article 28(4),e Amended
Article 47(4)(f) New
Article 47(5), a to h Article 21(2),c Adapted
Article 47(3), i New
Article 48(1) Article 28(6) 1st and 2nd sentences and

1st indent
Amended

Article 48(2) New
Article 48(3) Article 28(6), 2nd and 4th indent Amended
Article 48(4) New
Article 48(5) New
Article 48(6) Article 28(5) Amended
Article 49(1) Article 41(3) Amended
Article 49(2), 1st subparagraph Article 41(4), 1st subparagraph Amended
Article 49(2), 2nd subparagraph Article 41(2), 2nd subparagraph Adapted
Article 49(3) Article 30(4)
Article 49(4) Article 30(6) Amended
Article 49(5) Article 30(8) Amended
Article 50(1) Article 41(1) Amended
Article 50(2) Article 41(2)
Article 51 New
Article 52(1) Article 30(5) Amended
Article 52(2) Article 32 Amended
Article 52(3) New
Article 53(1) Article 30(1)
Article 53(2) Article 30(2) Amended
Article 53(3) New
Article 53(4) New
Article 53(5) New
Article 53(6) Article 30(3)
Article 53(7) Article 30(7)
Article 53(8) New
Article 53(9) Article 21(3)

Article 21(5) Deleted
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Article 54(1) New
Article 54(2) Article 31(1)
Article 54(3) Article 31(3) Adapted
Article 54(4), 1st subparagraph Article 31(2) Adapted
Article 54(4), 2nd subparagraph New
Article 54(5) New
Article 54(6)
Article 55(1) Article 34(1)
Article 55(2) Article 34(2) Amended

Article 35(1) and (2) Deleted
Article 56 New

Article 57(1) and (2) Article 34(5), 1st and 2nd subparagraphs Amended
Article 57(3) Article 34(5), 3rd subparagraph Amended
Article 58(1) and (2) Article 36(1) and (2)
Article 58(3) Article 36(3) and (4) Adapted
Article 58(4) and (5) Article 36(5) and (6)
Article 59 Article 37 Adapted
Article 60(1) Article 23(3)
Article 60(2) Article 23(4)
Article 61(1) and (2) Article 23(1) and (2) Amended
Article 62(1) Article 6(1), Article 12 Amended

Article 62(2) New
Article 63(1), 1st subparagraph Article 21(4) Amended

Article 63(1), 2nd subparagraph Article 24(1) and (2), 2nd sentence Adapted
Article 63(2) Article 25 Amended
Article 64 New
Article 65(1) Article 4(1) Adapted
Article 65(2) Article 23(5)
Article 65(3) Article 23(6), 1st subparagraph
Article 66 Article 23(6), 2nd subparagraph Amended
Article 67 Article 42 Amended

Article 39 Deleted
Article 68(1) Article 40(5) Amended
Article 68(2) New
Article 68(3) New
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Article 69(1), 1st subparagraph Article 14(15), 1st sentence Amended
Article 69(1), 2nd subparagraph Article 14(15), 2nd sentence Amended
Article 69(2), 1st subparagraph New
Article 69(2), 2nd subparagraph Article 14(14), 1st and 2nd sentences Amended
Article 69(3) Article 14(14), 3rd sentence and (15),

3rd sentence
Adapted

Article 70(1), point a Article 40(1) Amended
Article 70(1), point b Article 40(2) Adapted
Article 70(1), point c Article 40(3) Amended
Article 70(1), point d Article 40(3) Amended
Article 70(1), point e New
Article 70(1), points f, g and h New
Article 70(1), point i Article 40(2) and 42(2) Adapted
Article 70(1), point j Article 14(16) Adapted

Article 40(4) Deleted
Article 43 and Article 44 Deleted

Annex I Annex III Adapted
Annex II Annex II Adapted
Annex III Annex I Adapted
Annex IV Annex VI Adapted
Annex V Annex VII Adapted
Annex VI New
Annex VII Annex IV Adapted
Annex VIII Annex V Adapted
Annex IX Annex IX Adapted
Annex X Annex VIII Adapted
Annex XI New
Annex XII Annex XI Adapted
Annex XIII, A to C Annex XII Amended
Annex XIII, D New
Annex XIV Annex XIII Amended
Annex XV, A Annex XIV Amended
Annex XV, B New
Annex XVI Annex XV Amended
Annex XVII A Annex XVI A Amended
Annex XVII B Annex XVI B Adapted
Annexes XVIII and XIX Annexes XVII and XVIII Amended
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Annex XX, point 1, a New
Annex XX, point 1.b Article 25(2) Amended
Annex XX, point 1.c New
Annex XX, points 2 and 3 New
Annex XXI, point 1 Article 1(8) Amended
Annex XXI, point 2, 1st sentence Article 1(9) Adapted
Annex XXI, point 2, 1st indent New
Annex XXI, point 2, 2nd indent Article 1(10) Amended
Annex XXI, point 2, 3rd indent New
Annex XXI, point 3 Article 1(12) Amended
Annex XXI, point 4 Article 1(11)

Article 1(13) Deleted
Annex XXII New
Annex XXIII New
Annex XXIV New
Annex XXV New
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I. Inledning

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

om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi och transporter (det

s.k. sektoriella direktivet)1. Förslaget grundas på artiklarna 47.2, 55 och 95 i fördraget.

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

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

Regionkommittén lämnade sitt yttrande den 13 december 20004.

Den 30 september 2002 nådde rådet politisk enighet inför antagandet av en gemensam ståndpunkt i

enlighet med artikel 251.2 i fördraget.

Den 20 mars 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt om förslaget enligt dok. 12634/02

MAP 38 CODEC 1180.

II. Mål

Målet med kommissionens förslag är att förenkla och modernisera den befintliga rättsliga ramen för

offentlig upphandling i de berörda sektorerna och anpassa den till den gradvisa liberaliseringen av

dessa sektorer. Rådet har strävat mot denna mål genom att vid behov anpassa ett antal bestämmelser

till dem i det klassiska direktivet (se dokument 11029/02) och genom att försöka säkerställa största

möjliga flexibilitet med beaktande av det specifika för varje sektor.

                                                
1 EGT C 29E, 30.1.2001, s. 112.
2 EGT C 271 E, 7.11.2002, s. 293.
3 EGT C 193, 10.7.2001, s. 1.
4 EGT C 144, 16.5.2001, s. 20.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 SH/lh,am 3
DG C II    SV

III. Analys av den gemensamma ståndpunkten1

1. Allmänt

I den gemensamma ståndpunkten vidmakthålls syftet med kommissionens förslag och införs ett

antal av Europaparlamentets ändringar som alla på ett värdefullt sätt bidrar till att ytterligare

klargöra målet. Även kommissionen har godtagit vissa av dessa ändringar i dess ändrade förslag

(KOM (2002) 235)2. Liksom i det klassiska direktivet har vissa nya komponenter införts, till

exempel elektroniska auktioner och dynamiska upphandlingssystem.

Rådet har försökt att ytterligare framhålla sambandet mellan de två direktiven genom att införa

posttjänstesektorn i det s.k. sektoriella direktivet och genom att anpassa bestämmelserna därefter.

2. Europaparlamentets ändringar

Rådet kunde godta flera av parlamentets ändringar och har infört dem i den gemensamma

ståndpunkten. Vissa ändringar godtogs i sak men inte med den exakta formuleringen. I vissa andra

fall godtog rådet endast delar av ändringarna och andra ändringar avvisades.

Det bör dock betonas att anpassningen av vissa viktiga bestämmelser till dem i det klassiska

direktivet gjorde det möjligt för rådet att godta ett antal ändringar som endast hade föreslagits för

det klassiska direktivet.

                                                
1 OBS.: Artikelnumreringen gäller med hänsyn till resultatet av Europaparlamentets första

behandling (dok. 5307/02) eller, när det särskilt anges (nu…), den gemensamma ståndpunkten
(dok. 12634/02).

2 EGT C 203E, 27.8.2002, s. 183.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 SH/lh,am 4
DG C II    SV

2.1 Följande av Europaparlamentets ändringar godtogs av rådet och har införts

Ändringsförslag 111 – Skäl 2a (nytt), nu skäl 13
(Hänvisning till målsättningar som nämns som sådana i fördraget)

Rådet godtog omnämnandet av vissa viktiga målsättningar i fördraget för att klargöra sambandet

mellan upphandlingsbestämmelserna som ett värdefullt tillägg till det ursprungliga förslaget. Rådet

gjorde dock vissa smärre ändringar av formuleringar.

Ändring 8 – Skäl 42, nu: skäl 55
(Införande av ingenjörer)

Denna ändring godtogs i linje med den gemensamma ståndpunkten om det klassiska direktivet.

Ändring 21 – Artikel 19.6 a, nu: artikel 17.10
(Införande av andra ersättningsformer)

Godtogs.

Ändring 43 – Artikel 38 (rubrik), nu: Artikel 39 (rubrik)
(Införande av miljöskydd i rubriken)

Rådet godtog ändringen och anpassade lydelsen till den i det klassiska direktivet.

Ändring 70 – Artikel 55.1, nu: artikel 57.1
(Skäl till låga anbud för alla kontraktstyper)

Rådet godtog ändringen som ett värdefullt förtydligande och införde endast en redaktionell ändring.

Ändringarna 78, 79 och 80 – Bilaga XII A, punkt 21 a (nu: bilaga XIII A, punkt 21);
bilaga XII B, punkt 19 a (nu: bilaga XIII B, punkt 19); bilaga XII C, punkt 20 a (nu:
bilaga XIII C, punkt 19)
(Kompletterande uppgifter om överklagandeorgan)

Rådet införde denna ändring i de berörda delarna av bilagan med smärre redaktionella ändringar

och ansåg att öppenheten ökas på ett värdefullt sätt.
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Ändringarna 81, 82 och 83 – Bilaga XIII, punkt 7 a, nu: bilaga XIV, punkt 8; bilaga XIVa,
punkt 14 a, nu: bilaga XVa A, punkt 16; bilaga XV, punkt 20 a, nu: bilaga XVI, punkt 12
(Kompletterande uppgifter om överklagandeorgan)

Se motiveringen till ändringarna 78, 79 och 80.

Ändringarna 85 och 86 – Bilaga XVII, punkt 15 a, nu bilaga XVIII, punkt 14; bilaga XVIII,
punkt 10 a, nu: bilaga XIX, punkt 9
(Kompletterande uppgifter om överklagandeorgan)

Se motiveringen till ändringarna 78,79 och 80.

2.2 Följande av Europaparlamentets ändringar godtogs i princip men med vissa ändringar

Ändringarna 89 och 96 – Skäl 3a (nytt), nu skäl 12
(Integrering av miljöskydd och en hållbar utveckling som en övergripande politik i all berörd
gemenskapslagstiftning)

Rådet godtog ändringen med vissa ändringar i linje med bestämmelserna i artikeldelen.

Ändring 4 – Skäl 4a (nytt)
(Villkor som rör social- och sysselsättningspolitiska målsättningar)

Rådet godtog viktiga delar av målen i ändringen och ändrade formuleringen därefter i det nya

skäl 43. Detta gjordes även för att upprätthålla en hög grad av överensstämmelse med motsvarande

skäl i det klassiska direktivet.

Ändring 6 – Skäl 28, nu: skäl 32
(Utvidgning av de nämnda bestämmelserna om associerade företag och andra kontraktstyper
och samföretag)

Rådet godtog parlamentets ändring men omformulerade den för att få den i överensstämmelse med

själva bestämmelsen. Ytterligare förklaringar har lagts till för att förtydliga bestämmelsen.
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Ändring 7 – Skäl 34, nu: skäl 41
(Allmänna bestämmelser om likvärdiga anbud)

Rådet godtog målen i parlamentets ändring och införde den med vissa ändringar av formuleringar.

Ändring 9 – Skäl 42a (nytt) (ej godtaget som ett särskilt skäl)
(Onormalt låga anbud som beror på underlåtenhet att iaktta sociala krav)

Rådet godtog parlamentets ändring i sak men ansåg inte att det fanns några starka skäl att lägga till

ett särskilt skäl med tanke på att den omstrukturerade artikel 57.1 d i sak innehåller samma sak.

Ändringarna 13 och 16 – Artikel 2.2 a och 2.2 b; artikel 6a (ny), nu: artikel 6
(Införande av posttjänster)

Rådet godtog införandet av posttjänster. Räckvidden och de detaljerade bestämmelserna för

postsektorn ändrades emellertid för att säkerställa största möjliga överensstämmelse mellan de två

direktiven och för att uppnå nödvändig flexibilitet som också efterlyses genom ändringen och för att

säkerställa rättssäkerhet.

Ändring 18 – Artikel 10, nu: artikeln struken under omstruktureringen
(Kumulativt uppfyllande av kraven av olika ekonomiska operatörer)

Rådet godtog ändringen i sak. Av rättstekniska skäl valde dock rådet att införa den genom att

anpassa bestämmelserna i artikel 53.4–5 samt artikel 54.5–6.

Ändring 22 – Artikel 19.7 b, nu: artikel 17.1
(Klausul om automatisk förlängning av kontrakt)

Rådet godtog ändringen i sak men införde alla kontraktsförlängningar i artikel 17.1 i linje med

liknande bestämmelser i det klassiska direktivet.
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Ändring 26 – Artikel 26, nu: Artikel 23
(Bestämmelserna om associerade företag och samföretag tillämpliga på alla typer av avtal)

Rådet har godtagit sakinnehållet i ändringen och tagit fasta på innehållet genom att formulera om

artikel 23 (se också resonemanget kring ändring 6).

Ändringarna 27 och 28 – Artikel 26, nu: Artikel 23
(Bestämmelser tillämpliga på associerade företag och samföretag)

Rådet har godtagit den viktigaste aspekten i ändringen – utvidgningen av bestämmelsen till att

omfatta alla tre typer av avtal – och har införlivat den genom att formulera om artikel 23 (se också

resonemanget kring ändringarna 6 och 26).

Ändring 29 – Artikel 27, nu: Artikel 26
(Uteslutning av avtal om energi- eller bränsleleveranser)

Rådet har godtagit ändringen, men har gjort ändringar i lydelsen som inte påverkar sakinnehållet.

Ändringarna 99 och 118 – Artikel 34.5.1
(Bevis på tekniska standarders likvärdighet)

Rådet har godtagit sakinnehållet i ändringen. Upplägget att det är anbudsgivaren som skall bevisa

likvärdigheten har dock uttryckts med en annan formulering.

Ändringarna 91 och 98 – Artikel 34.3.1, nu: Artikel 34.6
(Europeiska miljömärken, nationella och mångnationella standarder som tekniska
specifikationer)

Rådet har godtagit sakinnehållet i ändringen, men har föredragit att fastställa villkoren för dessa

märken och standarder som tekniska specifikationer i en ny punkt 6.
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Ändring 35 – Artikel 34.3.2, nu: Artikel 34.6
(Verkställighetens räckvidd och funktionskrav)

Rådet har godtagit sakinnehållet i ändringen men har föredragit att ange hur och i vilken

utsträckning man bör beakta miljöhänseenden i den nya punkten 6 och i bilaga XX (se också

resonemanget kring ändringarna 91 och 98).

Ändringarna 38 och 100 – Artikel 34.5.2 och 34.6, nu: Artiklarna 34.4 och 35.5
(Tolkning av "ändamålsenligt sätt")

Rådet har godtagit en del av ändringen och dess sakliga huvudinnehåll men har ändrat lydelsen så

att funktionaliteten liknar den i det klassiska direktivet.

Ändring 40 – Artikel 34.7, nu: Artikel 34.8
(Hänvisningar till specifika källor eller en särskild process)

Rådet har kunnat godta en del av Europaparlamentets ändring i den mån som den kan tolkas som

den utesluter hänvisningar till specifika tillverkare eller leverantörer, men möjliggör hänvisningar

till specifika tillverkningsprocesser för att uppnå målet om en "hållbar utveckling". Genom tillägget

av "såvida inte avtalets sakinnehåll motiverar detta" kan den gemensamma ståndpunktens text

möjliggöra hänvisningar till specifika tillverkningsprocesser, om detta är motiverat av avtalstypen

och om detta inte utesluter anbudsgivarnas möjlighet att bevisa likvärdigheten. På så sätt har rådet

försökt att införliva sakinnehållet i Europaparlamentets ändring.

Ändring 33 – Artikel 33.3, nu: Artikel 38
(Villkor för avtalets verkställande)

Rådet har godtagit en del av ändringen men har infört den i artikel 38 (ny) med en allmän lydelse.
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Ändring 50 – Artikel 47.1.2 a (ny), nu: Artikel 48.1
(Elektronisk signatur)

Både när det gäller användningen av elektroniska signaturer och överförda uppgifters sekretess har

rådet godtagit den underliggande oron som sådan, men har föredragit att göra så genom

bestämmelser i bilaga XXIII (ny). Rådet anser dock att dessa rättmätiga farhågor lugnas tillräckligt

genom denna bilaga och att obligatorisk användning av kryptering är olämpligt.

Ändring 51 – Artikel 47.2, nu: Artikel 48.3
(Ytterligare krav som säkerställer lämpligt dataskydd)

Rådet har införlivat en del av ändringen genom att utvidga kravet till att omfatta lagring av

information.

Ändring 53 – artikel 48.4, nu: Artikel 49.4
(Information om avslag inom en viss tidsperiod)

Rådet har godtagit sakinnehållet i ändringen och beslutat att införa ett ännu strängare krav för att

ytterligare öka öppenheten.

Ändring 57 – Artikel 52.2.2a (ny), nu: Artikel 53.3
(Personliga uteslutningsskäl som en del av kvalifikationssystemets krav)

Rådet har godtagit en del av Europaparlamentets ändring men har föredragit att formulera kravet

som en möjlighet för medlemsstaterna att välja upphandlande enheter.

Ändring 64 – Artikel 53a (ny)
(Miljöstyrningsstandarder)

Rådet har godtagit det mesta av sakinnehållet i ändringen och har införlivat det med nya artikel 52.3

(se också skäl 52).
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Ändringarna 67, 68 och 69 – Artikel 54.3, 54.4 och 54.5, nu: artikel 55.2.2
(Detaljerad bestämmelse om information om viktningen)

Rådet har erkänt behovet av att förenkla den föreslagna bestämmelsen genom att införa en enklare

text i punkt 2 och stryka tidigare punkterna 3–5. Helt i linje med överenskommelsen om det

klassiska direktivet har rådet också infört något större flexibilitet genom att låta de upphandlande

enheterna ange kriterierna i rangordning med det viktigaste först i vissa motiverade fall.

Ändring 74 – Artikel 62.1.2 a (ny), nu: Artikel 64
(Elektronisk signatur – tävlingar)

Eftersom ändringarna är identiska i stor utsträckning, se resonemanget kring ändring 50.

Ändring 75 – Artikel 62.2, nu: Artikel 64.2
(Ytterligare krav för att säkerställa lämpligt dataskydd – tävlingar)

Se resonemanget kring ändring 51.

Ändring 95 – Bilaga XX punkt 1, nu: Bilaga XXI punkt 1
(Klarläggande av tekniska specifikationer i den mån de gäller miljön)

Rådet har godtagit endast en del av ändringen. Framför allt kunde inte rådet införa "miljöpåverkan"

som en viktig faktor för att definiera en teknisk specifikation. Helt i linje med den gemensamma

ståndpunkten om det klassiska direktivet har rådet dock infört "miljöprestandanivåer".

2.3 Följande ändringar har avvisats och har alltså inte införts i texten:

Ändring 1 – Skäl 2, nu: Skäl 9
(Hänvisning till tjänsternas överkomlighet och pålitlighet på området för vatten, energi och
transporter)

Rådet har avvisat ändringen eftersom detta direktiv inte är ett försök att harmonisera de erbjudna

tjänsternas kvalitet och överkomlighet.
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Ändring 5 – skäl 8, nu: skäl 10
(Hänvisning till det faktum att bestämmelserna gäller privata och offentliga enheter)

Rådet har avvisat EP:s ändringsförslag eftersom de föreslagna tilläggen inte anses tillföra något

oundgängligt till den motivering som framförs i samma skäl.

Ändring 123 och 10 – artikel 1.7 och 7a (ny), nu: punkt 4
(Definition av ramavtal)

Rådet föredrog den terminologi som användes i kommissionens ursprungliga förslag. EP:s

ändringsförslag skulle ha minskat den nödvändiga flexibiliteten för avtalsslutande enheter, utöver

att underkasta dem en strängare ordning än den som tillämpas på de avtalsslutande myndigheterna

enligt det klassiska direktivet.

Ändring 11 – artikel 1.9, nu punkt 9d
(Utformningstävlingar med och/eller utan priser)

Rådet avvisade tanken på en obligatorisk prisutdelning vid utformningstävlingar.

Ändring 106 – artikel 2.1a
(Inbegripande av inköpsgrupper i definitionen av avtalsslutande myndigheter)

Rådet avvisade ändringsförslaget eftersom det skulle kunna riskera att leda till rättslig osäkerhet i

fråga om skillnaden mellan "offentligrättsliga organ" och "offentliga företag". Rådet har dock

godkänt delar av innehållet i ändringen genom att införa en rättsligt klar definition av

"inköpscentraler" (se artikel 1.8 (ny)) och operativa bestämmelser som styr möjligheterna att

använda sådana inköpscentraler (se artikel 29 (ny).

Ändring 14 – artikel 2.3
(Definition av särskilda och exklusiva rättigheter)

Rådet föredrog att behålla kommissionens ursprungliga förslag i fråga om detta med endast en liten

ändring av ordalydelsen.

Ändring 124 – artikel 13, nu: artikel 14
(Bestämmelser om ramavtal)

Se förklaringen till ändringarna 123 och 10.
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Ändring 19 – artikel 14.1a (ny), nu: artikel 16
(Hänvisning till några mål som nämns som sådana i fördraget)

Rådet ansåg att hänvisningen till fördragets mål behandlas tillräckligt i skäl 13 (se också

motiveringen som gäller ändring 111).

Ändring 23 – artikel 22, nu: artikel 21
(Avtal som är hemliga eller kräver säkerhetsåtgärder)

Rådet kunde inte införliva EP:s ändringsförslag eftersom det inte ansåg tillägget av klausulen

nödvändigt.

Ändring 25 – artikel 25
(Utvidgning av bestämmelsen om särskilda och exklusiva rättigheter till andra avtal än
serviceavtal)

Rådet föredrog att följa den ursprungliga strategi och omfattning som föreslagits av kommissionen.

Ändring 30 – artikel 27.2, nu: artikel 26
(Möjlighet till översyn av lagstiftningen för avtal som omfattas av den första punkten i denna
artikel)

Rådet kunde inte godta EP:s ändringsförslag då det inte anser att det föreligger något behov av en

särskild översynsklausul i denna del av direktivet eftersom all översyn av denna lagstiftning i alla

händelser måste antas i enlighet med artikel 251 i fördraget.

Ändring 31 och 117 – artikel 29, nu: artikel 30
(Förfarande för att avgöra om en given verksamhet är utsatt för konkurrens)

Rådet föredrog att behålla största delen av innehållet i kommissionens förslag och stramade endast

upp vissa av bestämmelserna. Innehållet i ändring 117 godtogs delvis.
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Ändring 32 – artikel 33.2
(Bestämmelser om ytterligare information om underleverantörsavtal)

Rådet avvisade EP:s ändringsförslag eftersom kraven på det sociala området och området för

sysselsättning – i första hand – skall tillämpas på huvudleverantören, vars uppgift det är att

säkerställa att underleverantörerna iakttar dessa åtaganden. Medlemsstaterna har dock alternativet

att besluta om en allmän skyldighet för att erhålla ytterligare information om underleverantörerna.

Ändring 36 – artikel 34.3a (ny)
(Definition av "likvärdiga normer")

Under förutsättning att rådet redan har införlivat flera av EP:s ändringsförslag genom omarbetning

av punkterna 3 och 6 i denna artikel, har det ansett ordalydelsen tillräckligt klar och ser inget behov

av att införa ytterligare villkor för termen "likvärdig" (se också motiveringen som gäller

ändringarna 91, 98 och 35 ovan).

Ändring 120 – artikel 37
(Ytterligare bestämmelser om underleverantörsavtal)

Rådet avvisade EP:s ändringsförslag eftersom detta skulle göra texten onödigt invecklad och

begreppsmässigt svår.

Ändring 45 – artikel 39.3b, nu: artikel 40.3b
(Förfarande utan konkurrensbehov i fråga om vissa forskningsavtal)

Enligt rådets åsikt skulle detta ändringsförslag från EP inte göra åtskillnaden klarare mellan

forskning och kommersiell exploatering. Rådet föredrog alltså att bibehålla kommissionens

ursprungliga text.

Ändring 47 – artikel 41.1, stycke 1 a (nytt), nu: artikel 42
(Obligatoriskt inbegripande av information om skyldigheter i fråga om sysselsättningsskydd
vad gäller ("anbudssökande"))

Rådet godtog inte detta obligatoriska inbegripande i anbudssökandet. I stället föredrog det att sörja

för införande av information om sysselsättningsskydd och arbetsvillkor i avtalsdokumenten som ett

alternativ för de avtalsslutande enheterna, eller som en skyldighet som kan åläggas av

medlemsstaten (se den allmänna klausulen i artikel 38 (ny)).
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Ändring 48 – artikel 46.2f, nu: artikel 47.4
(Förbud mot diskriminering mellan anbudsgivare)

Rådet avvisade EP:s ändringsförslag eftersom förteckningen i punkt 4 i alla händelser är öppen,

vilket framgår av inledningen "minst skall omfatta...".

Ändring 49 – artikel 47.1.1, nu: artikel 48.1
(Val av kommunikationsmetod av de "avtalsslutande myndigheterna")

Rådet avvisade detta ändringsförslag eftersom det skulle tvinga de avtalsslutande enheterna att

godta anbud eller andra meddelanden på elektronisk väg även om man inte är utrustad för detta.

Ändring 103 – artikel 47.4a (ny), nu: artikel 48
(Certifiering av sekretess vid begäran)

Rådet kunde inte godta ändringsförslaget eftersom det var för svårt att omsätta i praktiken (se också

motiveringen till det klassiska direktivet, ändring 75).

Ändring 52 – artikel 48.3, nu: artikel 49.3
(Information om kvalificeringssystem inom en viss tidsperiod)

Rådet godtog inte ändringsförslaget, eftersom bestämmelserna då skulle kunna tolkas som

åläggande av ett krav att genomföra granskningar inom två månader, vilket generellt inte skulle

vara genomförbart.

Ändring 54 – artikel 49.2, nu: artikel 50.2
(Information som skall behållas under en viss tidsperiod)

Rådet föredrog att behålla den tidrymd som angavs i kommissionens förslag för att undvika

skapandet av höga och knappast rättfärdigade kostnader för avtalsslutande enheter.

Ändring 55 – artikel 491 (ny)
(Översynsförfaranden)

Rådet ansåg inte att ytterligare en klausul om översynsförfaranden är nödvändig.

Översynsförfaranden för påstådda överträdelser av förfarandereglerna tillgodoses redan i

direktiv 92/13/EEG och översynsförfaranden i fråga om avdelade arbetstagare tillgodoses i

direktiv 96/71/EEG.
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Ändring 56 – Artikel 50.1, nu: artikel 51.1
(Styrkande av fullgjorda skyldigheter enligt artikel 38)

Rådet avvisade ändringen eftersom detta enskilda krav inte skulle passa in i det allmänna koncept

som kommer till uttryck i den nya punkt 1. Rådet är emellertid överens med parlamentet att

anbudsgivarna naturligtvis måste iaktta tillämpliga sociala bestämmelser (däribland kollektivavtal)

och att det bör vara möjligt för myndigheterna att utesluta anbudsgivare som inte har uppfyllt de

relevanta sociala åtaganden. För överensstämmelsens skull valde rådet att ange detta uttryckligen,

inte i artikeldelen, utan i skälen 44 och 54 (nytt).

Ändring 58 – Artikel 53.3a (ny), nu: artikel 54
(Sektorsspecifika bestämmelser)

Rådet godtog inte denna ändring eftersom den inte verkar överensstämma med målet med en

enhetlig ram för upphandlingskontrakt och eftersom det kan ge upphov till problem när det gäller

att se till att gemenskapen fortsätter att iaktta sin internationella åtaganden enligt avtalet om

offentlig upphandling (GPA).

Ändring 109 – Artikel 53.4, nu: artikel 54
(Det bindande kriteriet "personliga skäl")

Rådet kunde inte göra tillämpningen av dessa uteslutningsklausuler obligatoriska för alla kategorier

av upphandlande myndigheter. (Se även motiveringen för ändring 57 ovan.)

Ändring 60 – Artikel 53.4a (ny), nu: artikel 54
(Bestämmelser om efterlevnad av strafflagstiftningen)

Rådet föredrog att följa kommissionens förslag som innehåller en hänvisning till förteckningen över

skäl till uteslutning i det klassiska direktivet.

Ändring 61 – Artikel 53.4b (ny), nu: artikel 54
(Bestämmelser om "officiella förteckningar")

Rådet ansåg att bestämmelsen i fråga inte var lämplig att ålägga alla upphandlande myndigheter

med tanke på att det här direktivets ram är mer flexibel.
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Ändring 62 – Artikel 53.4c (ny), nu: artikel 54
(Ickepåverkan av främjande av social- och sysselsättningspolitiken)

Rådet anser det inte nödvändigt eller lämpligt att integrera den föreslagna bestämmelsen i direktivet

eftersom det skulle försvåra åtskillnaden mellan tilldelningsgrunder och tekniska specifikationer

och skulle kunna leda till missförstånd.

Ändring 125 – Artikel 54.1a, nu: artikel 55
(Införande av förmåner för tredje part i tilldelningsgrunderna)

I fullständig överensstämmelse med det klassiska direktivet föredrog rådet att följa kommissionens

förslag att klargöra att "ekonomiskt fördelaktigt" skall ses från utgångspunkten "fördelaktigt för de

upphandlande myndigheterna". Rådet godtog därför inte ändringen. Rådet anser även att "motiverad

av" är lämpligare än "förbundna" eller "direkt förbundna". Genom den nya formuleringen i skäl 54

möjliggörs ytterligare förklaringar hur detta begrepp skall tolkas.

Ändring 66 – Artikel 54.2, nu: artikel 55.2
(Viktning av kriterier)

Rådet föredrar de detaljerade bestämmelser för viktning av kriterier som anges i kommissionens

förslag. Rådet lade dock till en bestämmelse som medger flexibilitet om sådan viktning är

uppenbart omöjlig.

Ändring 71 – Artikel 57.3, nu: artikel 59.3
(Utvidgning av tredjelandspåverkan till alla kontraktstyper och ILO:s normer)

Rådet kunde inte godta den första delen av ändringen eftersom det instämmer i kommissionens

förslag som med avsikt har begränsats till tjänstekontrakt. Den andra delen av ändringen skulle ha

medfört ett åtagande för kommissionen att ta itu med frågor som inte behandlas i de rapporter som

anges i punkt 2 i artikeln.

Ändring 73 – Artikel 62.1.1, nu: artikel 64
(Val av kommunikationsmedel)

Liksom beträffande ändring 49 av artikel 47 (nu: artikel 48) avvisar rådet denna ändring eftersom

den skulle tvinga upphandlande myndigheter att ta emot planeringar, projekt eller andra

meddelanden elektroniskt även om de inte har utrustning för detta.
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Ändringarna 76 och 77 – Bilaga X, nu: bilaga XI
(Förteckning över lagstiftning som det hänvisas till i artikel 29.3)

Rådet kunde inte godta ändring 76 eftersom det genom den skulle ha införts en presumtion om fritt

marknadstillträde i de berörda sektorerna. I medvetande om att om en medlemsstat har beslutat att

göra direktiv 94/22/EEG tillämpligt på kolsektorn bör detta beaktas. Rådet valde att förtydliga detta

i motsvarande skäl. Beträffande ändring 77 kunde rådet inte godta införandet av

direktiv 91/440/EEG i bilaga X eftersom det inte är ett liberaliseringsdirektiv. Rådet föredrog därför

att behålla den ursprungliga formuleringen i kommissionens förslag.

Ändring 84 – Bilaga XVI A, kategori 6, led b
(Bank- och investeringstjänster i kategori 6, Finansiella tjänster)

Rådet ansåg att strykningen av raden för bank- och investeringstjänster var för långtgående. Rådet

införde i stället i artikel 24 och i skäl 26 en liknande lösning som den som valdes för det klassiska

direktivet, grundad på godtagande av parlamentets ändring 37 av detta senare förslag.

Ändring 88 – Bilaga XXI A (ny)
(Bilaga om grundläggande internationella arbetsnormer)

Avvisandet av denna ändring är en följd av att ändring 71 avvisades.

3. Viktiga ändringar av den lydelse som rådet införde jämfört med kommissionens

ursprungliga förslag

Dynamiska upphandlingssystem och elektroniska auktioner – nu: artikel 15/artikel 40

Rådet införde mer detaljerade bestämmelser om dynamiska upphandlingssystem och elektroniska

auktioner och återspeglade på så sätt bestämmelserna i det klassiska direktivet och anpassade

upphandlingsramen till tekniker som har utarbetats och tillämpats i ett flertal medlemsstater.
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Införande av posttjänster i det s.k. sektoriella direktivet – nu: artikel 6

Detta införande är ett försök att beakta den liberalisering som har införts i medlemsstaterna och att
på samma gång förtydliga vilka alternativ och särskilda bestämmelser som fortfarande är
tillämpliga.

Kontrakt tilldelade associerade företag och samföretag – nu: artikel 23

Det ansågs nödvändigt att införa särskilda bestämmelser om kontrakt som tilldelas associerade
företag och samföretag, vilket inte är ovanligt på det sektoriella området. Genom att förtydliga
enligt vilka villkor kontrakt som utan konkurrensutsättning har tilldelats av en upphandlande
myndighets eller annan enhets samföretag omfattas av direktivet har en kompromiss uppnåtts
mellan de olika rättsliga kraven och medlemsstaternas traditioner.

Miljökriterier som tekniska specifikationer – nu: artikel 34

Genom att införa denna punkt försökte rådet bidra till klargörandet av användningen av
miljömässiga tekniska specifikationer i syfte att ge medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet och för att
motsvara de praktiska kraven.

Jurybeslut – nu: artikel 66

I denna bestämmelse avspeglas den i det klassiska direktivet. Bevarandet av anonymiteten har
erkänts som en viktig förutsättning under de förfaranden som tillämpas inom det sektoriella
området.

4. Slutsatser

I den gemensamma ståndpunkten om det s.k. sektoriella direktivet bibehålls begrepp och mål i

kommissionens ursprungliga förslag samtidigt som flera av Europaparlamentets ändringar införs,

åtminstone i sak. Rådet har i stor utsträckning anpassat lydelsen i den gemensamma ståndpunkten

om det s.k. sektoriella direktivet till det klassiska direktivet och härigenom framhållit att de två

direktiven skall ses som integrerade delar av den nya rättsliga ramen för offentlig upphandling i

Europeiska unionen.

________________________
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GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: 10.03.2003

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

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

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

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

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

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

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

6. Ständiga representanternas kommitté kan därför

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

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

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

________________________

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

"klassiska" direktivet).
4 EGT C 144, 15.5.2001, s. 23.
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10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Ärende: − Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av

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

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

GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: den 10 mars 2003

Uttalanden till rådets protokoll

A. DET "KLASSISKA" DIREKTIVET

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

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens 

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

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

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

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

finansiella instrument".

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

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

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

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

2. Uttalande från den belgiska delegationen om skäl 22a

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

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

samband med förfarandena vid offentlig upphandling.

Den finner det emellertid lämpligt att betona följande tre aspekter:

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

Internationella arbetsorganisationens konventioner bör klart likställas med ett allvarligt

fel i yrkesutövningen avseende tillträde till offentlig upphandling.

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

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

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

MAP 18 CODEC 524).

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

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

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

säkerställa kontrollen av att ekonomiska och sociala rättigheter iakttas av de

anbudssökande, anbudsgivande eller kontraktstilldelade företagen vid offentlig

upphandling som görs av en upphandlande myndighet från Europeiska unionens

medlemsstater."

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

"Frankrike anser att definitionen av tjänstekoncessioner och koncessioner för

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

byggentreprenader är ofullständig, eftersom det bara hänvisas till koncessionshavarens

utnyttjanderätt och inte till risken för missbruk.

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

tjänstekoncessionerna i samband med lagstiftningspaketet om offentlig upphandling, i likhet

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

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

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

som bara kan föreskrivas i en lagtext."

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

(artiklarna 1.3a och 18)

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

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

lagstiftningsinstrument som ger marknadsaktörer bättre tillgång till koncessioner och olika

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

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

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

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

överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen. Dessa villkor kan innefatta villkoren för

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

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

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

anbudsgivare."

6. Uttalande från den portugisiska delegationen om artikel 46.1

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

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

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

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

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

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

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

nationella lagstiftningen."

7. Uttalande av den österrikiska delegationen om artikel 63a

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

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

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

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

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

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

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

sitt yttrande eller meddelat sitt beslut."

9. Uttalande från den franska delegationen om artikel 63a

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

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

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

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

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

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

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

lagstiftningspaketet."

10. Uttalande från den danska delegationen

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

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

utvecklingsbistånd – även när upphandlingen görs av mottagarländer."

_____________
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B. "FÖRSÖRJNINGSDIREKTIVET"

1. Uttalande från rådet om artikel 5

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

och kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

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

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

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

2. Uttalande från den österrikiska delegationen om artikel 63a

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

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

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

anonymt."

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

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens

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

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

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

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

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

finansiella instrument."



5807/03 ADD 1 msv/mm 7
DG C I    SV

2. Uttalande från den tyska delegationen om artikel 2.3

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

lagstiftningstekniska skäl och med åsidosättande av konkurrenspolitiska hänsyn. Tyskland ser

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

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

dominerade företag."

________________________
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CORRIGENDUM TILL ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté/rådet
Föreg. dok. nr: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

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

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

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

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

Sidan 1, punkt A. 1, rubriken:

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

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

Sidan 2, punkt A. 1, första raden:

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

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

I stället för "artiklarna 1.3a och 18"

skall det stå "artiklarna 1.4 och 17"

Sidan 6:

Punkt B. 3 skall ersättas med följande:

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

"Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens

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

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

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

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

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

finansiella instrument'.

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

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

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

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

________________________
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2000/0117 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten,

energi, transporter och posttjänster

1- BAKGRUND

Datum då förslaget översändes till parlamentet och rådet
(KOM(2000) 276 slutlig – 2000/0117(COD)): 11 juli 2000

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

Datum för Regionkommitténs yttrande: 13 december 2000

Datum för Europaparlamentets yttrande och första behandling: 17 januari 2002

Datum då det ändrade förslaget översändes: 6 maj 2002

Datum då den gemensamma ståndpunkten antogs: 20 mars 2003

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med förslaget till direktiv om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är inte att ersätta nationell lagstiftning,
utan att säkerställa respekt för principerna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn
vid offentlig upphandling på dessa områden i samtliga medlemsstater.

Förslaget, som är ett resultat av den debatt som följde på grönboken om offentlig
upphandling, har ett tredubbelt syfte: att modernisera, förenkla och öka flexibiliteten i den
rättsliga ram som finns på området.

– Modernisering behövs på grund av ny teknik och förändringar vad gäller de
ekonomiska villkoren, t.ex. de avregleringar som pågår eller planeras för vissa av de
områden som omfattas.

– Förenklingen syftar till att göra texterna mer lättförståeliga för användarna så att
upphandling sker i enlighet med de normer och principer som gäller på området. Den
syftar också till att göra alla inblandade, inköpare och leverantörer, mer medvetna
om sina rättigheter.

– Flexibilitet i förfarandena krävs för att bättre kunna motsvara de behov som inköpare
och ekonomiska aktörer har.
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3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmän kommentar

Rådets gemensamma ståndpunkt medför i princip inga förändringar av kommissionens
ursprungliga och senare ändrade förslag. Dessutom förstärker den gemensamma ståndpunkten
vissa medel som behövs för att uppnå de mål som föreskrivs i kommissionens förslag.
Kommissionen har dock inte kunnat stödja rådets enhälliga beslut på grund av de
bestämmelser om finansiella tjänster som lagts till.

Den politiska överenskommelse som rådet nådde den 30 september 2002 övertogs i den
gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 m ars 2003.

Ändringarna i den gemensamma ståndpunkten gäller främst följande:

– Bättre utnyttja ny informationsteknik för offentlig upphandling i linje med den
modernisering som kommissionens förslag har som mål. I detta hänseende är det
särskilt viktigt att notera införandet av dynamiska system för inköp av sådant som
används löpande. Med helt elektroniska system skall det bli enklare för inköparna att
automatisera inköpsförfarandena och säkerställa att alla ekonomiska aktörer som så
önskar har möjlighet att delta, eventuellt med hjälp av elektroniska kataloger. För
samma ändamål har det lagts till bestämmelser om möjligheten att använda
elektronisk budgivning, under förutsättning att insyn och likabehandling garanteras.
Detta tillägg är också ett svar på behovet att modernisera, vilket ligger bakom
ändringarna 25, 54 och 65 i direktivet om byggentreprenader, varor och tjänster
(nedan kallat det "klassiska" direktivet), och gör det möjligt att undvika att det
uppstår skillnader mellan de två förslagen eller svårigheter med tolkning och
tillämpning. Vad gäller den allmänna ramen för elektronisk upphandling så förstärker
den gemensamma ståndpunkten dessutom skyldigheterna vad gäller konfidentialitet
genom hänvisning till bilaga XXIII.

– Vad gäller iakttagandet av miljömässiga och sociala aspekter har rådet antagit
kommissionens ändrade förslag efter parlamentets ändringar, och dessutom klargjort
i skäl 54 hur miljömässiga och sociala hänsyn kan tas i samband med utvärderingen
av anbud på kontraktstilldelningsstadiet.

– Samtidigt som man bevarar den flexibilitet som krävs för den här typen av direktiv,
som inte bara omfattar upphandlande myndigheter, utan också statliga och privata
företag som driver verksamhet baserat på ensamrätt eller särskilda rättigheter, så har
vissa bestämmelser anpassats till dem i det klassiska direktivet, vilket gör
bestämmelserna enklare och klarare. Omotiverade skillnader mellan bestämmelser på
samma område kan leda till svårigheter vid tolkning och tillämpning, inte bara för de
upphandlande myndigheter som omfattas av direktivet, t.ex. lokala myndigheter, utan
även för de ekonomiska aktörerna, vars rättigheter kan variera även om det gäller
samma typ av anbudsinfordran från en och samma myndighet. Resultatet är att ett
antal av parlamentets ändringar, som lagts fram för det klassiska direktivet, nu
övertagits för båda direktiven.
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– De diskussioner som följde efter det att det ändrade förslaget antagits har visat på två
saker: dels att vissa upphandlande enheter fungerar som eller används som
inköpscentraler, dels att det behövs specifika bestämmelser på detta område. Det
har därför införts bestämmelser som gör det möjligt för de upphandlande enheterna
att använda inköpscentraler och driva dessa i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv eller i det klassiska direktivet. Bestämmelserna i fråga (skäl 23, artikel 1.8
samt artikel 29) gör det möjligt att reagera på ett rättsligt korrekt sätt på orsakerna till
ändring 106.

– Period för genomförandet av de bestämmelser som rör postsektorn har förlängts,
eftersom aktörerna inom denna sektor, oavsett vad de har för rättslig ställning, inte
omfattas av bestämmelserna i det nu gällande sektordirektivet. Följaktligen kommer
aktörerna inom denna sektor att behöva mer tid för att anpassa sig till direktivets
bestämmelser än aktörer inom andra sektorer, som redan är bekanta med
bestämmelserna i det aktuella direktivet. Inom denna tidsperiod, som löper ut senast
den 1 januari 2009, får medlemsstaterna fastställa exakt datum för när direktivet skall
ha genomförts. Det är viktigt att notera att operatörerna inom postsektorn, som är
upphandlande enheter, omfattas av det klassiska direktivet tills överföringen till
sektordirektivet ägt rum.

Den gemensamma ståndpunkten inför också ändringar som gäller finansiella tjänster, "intra-
grupp"-undantagets1 omfattning samt viktningen av tilldelningskriterier.

Vad gäller finansiella tjänster anser kommissionen att den ändring som rådet enhälligt infört,
och som motsvarar Europaparlamentets ändring 37 till det klassiska direktivet samt delvis
ändring 84 i detta direktiv kan ge upphov till förvirring vad gäller huruvida dessa tjänster
omfattas av direktivet. Därför har kommissionen i ett uttalande till protokollet från rådet den
30 september 2002, som finns i en av bilagorna till detta meddelande, bekräftat sin ståndpunkt
som klargjordes redan i det ändrade förslaget genom avvisningen av parlamentets ändring 37
till det klassiska direktivet.

Trots kommissionens yttrande uppnådde rådet nödvändig enhällighet för att utöka undantaget
i artikel 23, om tilldelning av tjänstekontrakt utan upphandling till ett associerat företag, ett
samföretag eller en upphandlande myndighet som ingår i ett samföretag, till att omfatta även
byggentreprenad- och varukontrakt. Genom denna utvidgning av undantaget övertas
innehållet i Europaparlamentets ändringar 6 och 26, större delen av ändring 27 samt hela
ändring 28, som inte alls eller till mycket liten del togs med av kommissionen i det ändrade
förslaget. Kommissionen kan, om än motvilligt, godta denna nya åtgärd då resultatet av
ändringarna i den gemensamma ståndpunkten överlag är positivt.

Skyldigheten att ange hur tilldelningskriterierna har viktats bekräftas. Kommissionen har
medgett att det är nödvändigt att beakta fall där uppdragsgivaren kan motivera att viktningen
inte kunnat specificeras och i sådana fall tillåta att kriterierna listas i fallande ordning efter hur
viktiga de är.

                                                
1 Undantaget gäller möjligheten att tilldela kontrakt utan upphandling till ett associerat företag, ett

samföretag eller en upphandlande myndighet som ingår i ett samföretag. Se artikel 23 (f.d. 26).
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3.2. De av parlamentets ändringar som beaktats i den gemensamma ståndpunkten

3.2.1. Ändringar som införlivats i det ändrade förslaget och den gemensamma
ståndpunkten

Rubriken, skäl 9, 10 och 28, artikel 6, bilaga VI och XI – ändring 13 och 16:
rubriken, skäl 9 och 10 samt bilaga VI och XI, som ändrats på grund av
överföringen av postsektorn, övertogs oförändrade från det ändrade förslaget (skäl 2
och 8, bilaga Va och X). Skäl 28 (2a i det ändrade förslaget), som i övrigt är
oförändrat, kompletteras med motivering till att perioden för att genomföra
bestämmelserna för postsektorn (se femte stycket i punkt 3.1 ovan) har förlängts.
Artikel 6 (tidigare 5a) ändrades enligt följande på grund av definitionerna av de
berörda tjänsterna: 1) För att undvika problem med tolkning av postdirektivet2

gjordes vissa terminologiska ändringar, 2) omfattningen av "bitjänster till
postverksamhet" i punkt 2 d preciserades, och 3) slutligen klargjordes att
tillhandahållande av bitjänster endast omfattas om det sker genom en upphandlande
enhet som är skyldig att tillämpa direktivets bestämmelser på posttjänster
(reserverade eller ej).

Skäl 12 - ändring 89/96: Det ändrade förslagets text om integrering av miljöpolitiken
i enlighet med artikel 6 i fördraget övertogs oförändrat.

Skäl 13 - ändring 111: Ändringen, som gäller de undantag som föreskrivs i
fördragets artikel 30, övertogs i något modifierad form för att exakt återge
ordalydelsen i artikeln i fråga om växtskydd. Dessutom ersattes "inte är
diskriminerande och varken står i strid med målet att liberalisera marknaderna inom
offentlig upphandling eller med fördraget" med "överensstämmer med fördraget".
Detta kan motiveras med att fördraget, som primärrätt, kommer före sekundärrätten,
dvs. direktivets mål att öppna marknader får inte påverka medlemsstaternas
rättigheter såsom de definieras i fördraget.

Skäl 40 – ändring 76: Detta skäl (f.d. 13) övertogs oförändrat i innehåll, men det
sista stycket, som motsvarar ändring 76, har klargjorts utan att betydelsen ändrats.

Skäl 41, artikel 34 och bilaga XXI - ändring 7, 35, 36, 38, 40, 95 och 99/118:
Bestämmelserna i det ändrade förslaget (skäl 34, artikel 34 och bilaga XX) vad gäller
de tekniska specifikationerna övertogs oförändrade, med undantag av två språkliga
ändringar i bilaga XXI (punkt 1 a och b): "produktionsprocesser och -metoder"
istället för "produktionsförfaranden och -metoder".

Skäl 43 och artikel 38 - ändring 4 och 33: Texten i det ändrade förslaget vad gäller
villkoren för att genomföra en upphandling (skäl 32 och artikel 37a), särskilt vad
gäller hur de kan användas för att skydda miljön eller bekämpa arbetslöshet, övertogs
oförändrade med undantag av en mycket liten och rent språklig ändring i skälet.

                                                

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för
utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på
tjänsterna, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni
2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i
gemenskapen.
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Skäl 44 - ändring 56: Texten i det ändrade förslaget (skäl 32a) om respekt för
gällande lagar och förordningar rörande sociala bestämmelser övertogs med en
omformulering som klargör möjligheten att (i enlighet med artikel 45.2 c och d i det
klassiska direktivet, som artikel 53 och 54 i detta direktiv hänvisar till) utesluta
aktörer som inte respekterat dessa bestämmelser från en upphandling.

Skäl 52 och artikel 52.2 och 52.3 - ändring 64: Skäl 32a och bestämmelserna
(artikel 51.2 och 51.3) i det ändrade förslaget om kvalitets- och miljöstyrningssystem
övertogs oförändrade.

Skäl 54 – ändring 66: Utöver tillägget (se punkt 3.1 ovan) om hur upphandlande
enheter kan beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid utvärderingen av anbud har
detta skäl (f.d. 40) inte ändrats.

Skäl 55 - ändring 8: Ändringen, som bestod i att lägga till ingenjörstjänster i
förteckningen över yrken där ersättningen regleras på nationell nivå och som därför
inte får påverkas av tilldelningskriterierna, övertogs oförändrad.

Artikel 17 – ändring 21 och 22: Texten till artikel 17 hämtas från artikel 16 i det
ändrade förslaget vad gäller metoden för att beräkna det uppskattade värdet på
kontrakt. Detta sker genom att rubriken och punkt 3 ändras till att omfatta även
ramavtal. Dessutom skall förnyelser beaktas i högre grad: "tysta överenskommelser"
om förnyelse ersätts med "överenskommelser" så att alla typer av överenskommelser
beaktas när värdet på kontraktet uppskattas. Punkt 6, 7 och 11 har också anpassats till
bestämmelserna i artikel 9.5, 9.7 och 9.8 b i det klassiska direktivet för att undvika
att det uppstår omotiverade skillnader mellan de två direktiven, särskilt om striktare
bestämmelser vad gäller delar hade bibehållits.

Artikel 26 – ändring 29 och 30: Denna artikel (f.d. 27) övertogs utan ändringar.

Artikel 39 – ändring 43: Artikel 39 (f.d. 38) om skyldigheter vad gäller beskattning,
miljöskydd, anställningsskydd och arbetsvillkor, i den lydelse artikeln har sedan
ändring 43 införlivats i det ändrade förslaget, har ändrats för att det inte skall uppstå
skillnader mellan de två direktiven. Vad gäller den direkta skyldighet som de
upphandlande enheterna har att i kontrakten ange var denna information finns
föredrog rådet en formulering som liknar den kommissionen ursprungligen föreslog
och som återspeglar bestämmelserna i de direktiv som för närvarande är i kraft på
området. Den gemensamma ståndpunkten föreskriver följaktligen att denna
skyldighet bara kan göras gällande av medlemsstaterna. Avsaknaden av en sådan
skyldighet på nationell nivå innebär att de upphandlande enheterna kan välja om de
vill ge denna information eller ej. Texten har alltså omformulerats för att anpassa den
till rubriken ("…relevanta uppgifter om reglerna för beskattning…" istället för
"bestämmelser ifråga om skatter…") och för att precisera att denna lagstiftning
endast gäller tjänster i det land där den upphandlande enheten finns.

Artikel 48 – ändring 51: Denna artikel (f.d. 47) övertogs utan ändringar.

Artikel 53 och 54 – ändring 18, 57, 109 och 60: Artikel 53 (f.d. 52) har varit föremål
för två ändringar. Först klargjordes i punkt 3 (f.d. 2a) att de kriterier för uteslutning
som föreskrivs i artikel 45 (f.d. 46) i det klassiska direktivet gäller på vissa villkor
som föreskrivs i samma artikel. Detta klargörande gör bestämmelserna på området
mer enhetliga och underlättar de upphandlande enheternas och ekonomiska
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aktörernas tillämpning och tolkning av dem. För att på samma sätt göra
tillämpningen av direktivet så enkel som möjligt har en ny punkt 8 införts som
påminner om direktivets viktigaste bestämmelser, som särskilt gäller
kvalifikationssystemet. Artikel 54.4 (f.d. 53) har på samma sätt kompletterats med de
kriterier för uteslutning som finns i artikel 45 i det klassiska direktivet.

Artikel 49 – ändring 53: Denna artikel (f.d. 48) har övertagits med en omformulering
som, utan att ändra innehållet, klargör punkt 5. Med andra ord har rådet, för att
bevara flexibiliteten, föredragit att ta bort den uttryckliga hänvisningen till en
maximal tidsfrist på två veckor i punkt 1, samtidigt som skyldigheten kvarstår att
lämna upplysningar snarast. Denna ändring åtföljs av ett nytt skäl 48, där det
klargörs att upplysningarna måste ges så pass snabbt att det inte blir omöjligt att
överklaga, upplysningarna skall därför alltid ges så snabbt som möjligt och normalt
inom två veckor från det att beslutet har fattats. Med detta förtydligande kan
kommissionen godta ändringen av punkt 1. Det bör påpekas att punkt 4, som gäller
parlamentets ändring 53, övertogs utan ändring.

Artikel 55.2 – ändring 66, 67, 68 och 69: Denna bestämmelse (f.d. 54.2) har ändrats
för att man skall kunna hantera de fall då den upphandlande myndigheten kan
motivera varför de inte kunnat precisera hur viktningen skett och göra det möjligt att
i sådana fall endast ange kriterierna i fallande ordning. Det bör påpekas att
förenklingen av bestämmelserna för hur viktningen skall redogöras för (eller
kriterierna listas) kvarstår oförändrad.

Artikel 57 – ändring 9 och 70: Denna artikel (f.d. 55) övertogs utan ändring.

Artikel 64 – ändring 75: Denna artikel (f.d. 62) övertogs utan ändring.

Bilaga XIII, XIV, XV, XVI, XVIII och XIX (f.d. XII, XIII, XIV, XV, XVII och XVIII) –
ändring 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 och 86: Texten, som gäller namn och adress till det
organ som är behörigt vid överklaganden i meddelanden om upphandling och
kontraktstilldelning, har övertagits samtidigt som det ges möjlighet att istället ange
hos vilket organ dessa uppgifter finns att hämta. Detta tillägg har gjorts för att beakta
situationen i vissa land där detta skulle ge upphov till komplikationer och riskera att
de ekonomiska aktörerna får felaktig information. Ändringens innehåll beaktas dock,
eftersom aktörerna kan vända sig till ett behörigt organ och där få all nödvändig
information.

3.2.2. Ändringar som införts i det ändrade förslaget men inte övertagits i den
gemensamma ståndpunkten

Bilaga XIII – ändring 47: Skyldigheten att i meddelandet om upphandling ange
namn, adress osv. till de organ hos vilka sökande eller anbudsgivare kan få
information om beskattning, miljöskydd och arbetsskydd har inte övertagits. Enligt
artikel 39.1 är de upphandlande enheter som vidarebefordrar denna information
skyldiga att ange den i kontraktshandlingarna (eftersom ändring 43 övertagits). Detta
förhindrar också att det uppstår onödiga skillnader mellan de två texterna då
bestämmelserna är striktare i det sektorspecifika direktivet.
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3.2.3. Skillnader mellan det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten

Skäl 35: Skäl 26 ändras genom att det läggs till att de finansiella tjänster som det
hänvisas till i direktivet "i enlighet med avtalet" om offentlig upphandling som
undertecknats inom WTO inte omfattar kontrakt som rör utfärdande, försäljning,
förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument, "i
synnerhet transaktioner för att förse en upphandlande myndighet med pengar eller
kapital".

Artikel 24 c: Ändras på samma sätt som skälet. Förtydligandet "i synnerhet
transaktioner för att förse en upphandlande myndighet med pengar eller kapital"
läggs till efter "som avser finansiella tjänster som rör utfärdande, försäljning, förvärv
eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument".

För att undvika att dessa bestämmelser, som ändrats i enlighet med
Europaparlamentets ändring 37 till det klassiska direktivet och delvis enligt ändring
84 till detta direktiv, inte tolkas som att möjligheten till uteslutning är större, har
kommissionen valt att göra ett uttalande som bifogas rådets protokoll.

Artikel 2.3: Definitionen av särskild rätt eller ensamrätt har ändrats, sista delen av
definitionen har strukits ("på samma territorium och på väsentligen samma villkor").
Denna ändring har gjorts för att undvika att definitionen överlappar för mycket med
den bedömning av konkurrenssituationen som enligt artikel 30 skall göras för att
avgöra om en viss sektor är helt konkurrensutsatt.

Artikel 30 (f.d. 29): Denna artikel gäller villkoren för huruvida en sektor skall
bedömas som direkt konkurrensutsatt, och vilken rutin som skall användas för att
fastställa att direktivet inte skall tillämpas.

De villkor som måste uppfyllas för att en verksamhet skall bedömas som helt öppen
för konkurrens förblir oförändrade, förutom förtydligandet i punkt 2 om att
bedömningen av konkurrenssituationen skall grundas på kriterier enligt fördragets
bestämmelser om konkurrens, som dem som redan nämns i bestämmelsen.

Bestämmelserna om den rutin som skall användas har däremot genomgått en rad
förändringar, dock utan att man underminerat den rättsliga säkerheten eller
möjligheten att tillämpa gemenskapsrätt som har sin grund i rättsligt bindande beslut
som kommissionen har fattat. Bestämmelserna har ändrats på följande sätt:

– De särskilda bestämmelser som skall tillämpas när initiativet kommer från en
medlemsstat har sammanförts i punkt 4, och de bestämmelser som gäller när
förfarandet inleds på initiativ av en upphandlande enhet eller av kommissionen
själv finns i punkt 5.

– I punkt 4 görs det skillnad på 1) de fall där de gemenskapsbestämmelser som
nämns i bilaga XI inte genomförts och tillämpas och/eller där det inte finns
någon positiv ståndpunkt från en oberoende nationell myndighet som är
behörig för verksamheten i fråga och 2) de fall där genomförande och
tillämpning av en sådan gemenskapsbestämmelse ger anledning att förmoda att
verksamheten är fritt tillgänglig i enlighet med punkt 3 första strecksatsen och
där en oberoende nationell myndighet har beslutat att punkt 1 är tillämplig. I
det första fallet kan punkt 1 bara vara tillämplig om kommissionen fattat ett
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positivt beslut eller om ett sådant beslut inte fattas inom den föreskrivna
tidsfristen; i det andra fallet är punkt 1 tillämplig med undantag av att
kommissionen fattat ett negativt beslut inom föreskriven tid.

– På grund av subsidiaritetsprincipen har rådet klargjort att det är på nationell
nivå som det skall fastställas om initiativet att inleda förfarandet kan komma
från de upphandlande enheterna (som föreslås i ändring 117).

– Bestämmelserna om tidsfrister och hur rutinerna skall tillämpas har
sammanförts i punkt 6. Det har bekräftats att den normala tidsfristen är tre
månader, och att eventuella förlängningar (kan bara ske en gång) inte får
överskrida tre månader. När det gäller medlemsstaternas meddelanden får en
eventuell förlängning vara högst en månad. Andra ändringar som införts i den
gemensamma ståndpunkten är bl.a. klargörande av de
tillämpningsbestämmelser som skall antas, särskilt vad gäller insyn och rättslig
säkerhet genom att "som standard" publicera datum då förfarandet inleds och
huruvida punkt 1 är tillämplig.

3.3. Nya bestämmelser

3.3.1. Bestämmelser som inte varit föremål för ändringar och som inte omformulerats i
den gemensamma ståndpunkten eller som utgör en utvidgning av bestämmelser i
det ursprungliga förslaget

Allmän kommentar: Ändringarna som nämns nedan är till stor del en följd av att hela
texten behöver anpassas till vissa ändringar som införts. Detta är t.ex. fallet med de
skäl som åtföljer nya bestämmelser om kriterier för uteslutning, eller där
bestämmelserna för projekttävlingar måste anpassas till de ändringar som gjorts av
bestämmelserna om kontrakt.

Skäl 5: Skäl 4 i det ursprungliga förslaget har uppdaterats genom att det läggs till en
hänvisning till den sjunde rapporten om genomförandet av
telekommunikationsförordningen.

Skäl 16, tredje stycket: Infördes för att styra upp bestämmelserna i artikel 17.4 om
förfarandet för att uppskatta värdet på byggentreprenadkontrakt.

Skäl 25: I enlighet med rättspraxis3 och enligt definitionen av "särskild rätt och
ensamrätt" i annan gemenskapslagstiftning (särskilt då vissa
telekommunikationsdirektiv och insynsdirektivet4) preciseras att rättigheter som en
medlemsstat gett ett begränsat antal företag baserat på objektiva, proportionerliga
och icke-diskriminerande kriterier som gör det möjligt för alla intresserade parter
som uppfyller dessa kriterier att dra fördel av rättigheterna inte skall betraktas som
ensamrätt eller särskild rätt.

                                                
3 The Queen mot Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

mål C-302/94, REG 1996 I-6417. Dom av den 12 december 1996.
4 Kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 om ändring av direktiv 80/723/EEG om insyn

i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag. EGT L 193, 29.7.2000,
s. 75–78.
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Skäl 27 och artikel 5.2: Bestämmelserna har skrivits om, utan ändringar i sak, för att
klargöra följande: 1) Att upphandlande enheter inom busstransportsektorn, som
redan uteslutits från det nu gällande direktivets tillämpningsområde
("sektordirektivet" 93/38/EEG, artikel 2.4) inte heller i fortsättningen skall omfattas
av direktivet och 2) att de upphandlande enheter i denna sektor som inte uteslutits
från det nu gällande direktivets tillämpningsområde endast kan uteslutas från det nya
direktivet på de villkor och enligt de förfaranden som föreskrivs i artikel 30.

Skäl 29 och artikel 9: Dessa bestämmelser gäller den rättsliga status som är
tillämplig på kontrakt som täcker flera typer av verksamhet. Ändringen består i att
frasen "och som inte kan delas" i punkt 1 har strukits. Metoden för att avgöra vilken
typ av verksamhet kontraktet i huvudsak gäller har bl.a. klargjorts i det nya skäl 29.
Slutligen har första punkten andra stycket lagts till för att skydda mot möjligt
missbruk av möjligheten att välja mellan ett eller flera separata kontrakt.

Skäl 32, artikel 23.2 och 23.4: Till följd av rådets enhälliga beslut att utöka detta
undantag till att omfatta byggentreprenads- och varukontrakt (se punkt 3.1 ovan) har
artikeln ändrats enligt följande:

– De villkor som gäller för att utan upphandling tilldela ett kontrakt till ett
associerat företag har sammanställts i punkt 3, som föreskriver samma
procentsats (80 %) för den genomsnittliga omsättningen för byggentreprenad-
och varukontrakt som redan föreskrivits för tjänstekontrakt. På samma sätt
föreskrivs att omsättningen och procentsatsen skall beräknas separat för var
och en av de tre kontraktstyperna för att undvika t.ex. att ett viktigt
byggentreprenadkontrakt som erhållits utnyttjas för att erhålla ett stort antal
tjänstekontrakt utan upphandling.

– Bestämmelserna gällande tilldelning av kontrakt till samföretag eller en
upphandlande enhet som ingår i ett samföretag har samlats i punkt 4, som
också kompletterats med villkoren för samföretags sammansättning och
varaktighet. Det bör påpekas att de här villkoren inte hindrar att det bildas
samföretag med annan sammansättning eller varaktighet – i de fallen betyder
bestämmelserna i punkt 4 enbart att tilldelningen av eventuella kontrakt till
exempel till ett samföretag som inte är en upphandlande enhet inte kan ske utan
konkurrensutsättning.

Slutligen har ändringarna av artikel 23 tydliggjorts i det nya skälet 32.

Skäl 36: Som ett led i arbetet med att göra direktivet tydligare har den sista delen av
detta skäl strukits ("tillhandahållande av tjänster på andra grunder, t.ex. lagstiftning,
andra regler eller anställningskontrakt, bör inte omfattas"), eftersom erfarenheterna
från tillämpningen av det nu gällande direktivet har visat att denna formulering
tolkats felaktigt.

Skäl 38 och artikel 27: Bestämmelserna har uppdaterats (i övrigt inga ändringar)
genom att Österrike lagts till bland de medlemsstater som fått ett beslut enligt
artikel 3 i det nu gällande direktivet.

Skäl 49: Kompletterar skäl 39 i det ursprungliga förslaget genom att klargöra att de
bestämmelser och kriterier som används vid urvalet inte nödvändigtvis behöver
medföra viktning.
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Skäl 50: Detta nya skäl hör ihop med ändringarna i artikel 53 och 54 (se punkt 3.2.1.
ovan) och gäller möjligheten att vända sig till andra organ. Vidare klargörs hur
kvalifikationssystemet fungerar.

Artikel 1: Styckeordningen har ändrats för att bättre följa den ordning i vilken olika
aspekter tas upp i direktivet.

Artikel 1.2: Ändring av artikel 1.2 och 1.5 i det ursprungliga förslaget. Ändringarna
gäller definitionen av kontrakt, där det lagts till att kontrakt kan slutas av "flera
ekonomiska aktörer", och definitionerna av varukontrakt ("andra kontrakt än de som
avses i b") samt tjänstekontrakt ("andra kontrakt än byggentreprenad- eller
varukontrakt"). Den första ändringen behövs för förenklingen av förfarandena, t.ex. i
de fall där flera upphandlande enheter samarbetar. De andra ändringarna betonar
bakgrunden till antagandet av basdirektiven.

Artikel 5.1: Definitionen av de typer av verksamhet som omfattas av direktivet på
transportområdet har anpassats till den av andra verksamhetstyper som gäller fysiska
nätverk (se artiklarna 3 och 4) genom att man lagt till "tillhandahålla" för att förbättra
den rättsliga säkerheten för de enheter, särskilt på järnvägsområdet, som redan
tillämpar basdirektivet baserat på tolkningen av "driva nät".

Artikel 16: Uppdatering av artikel 15 i det ursprungliga förslaget. Anpassning av de
tröskelvärden som gäller för perioden 2002-2004 och som beräknats med hjälp av
mekanismen för översyn av tröskelvärdena två gånger per år, vilket syftar till att
anpassa dem till förändringar i pariteterna i de europeiska valutorna/SDR. Ökningen
som nämns i den gemensamma ståndpunkten jämfört med de värden som nämns i det
ursprungliga förslaget kommer från de tröskelvärden som uttrycks i SDR (särskilda
dragningsrätter) och som föreskrivs i avtalet om offentliga kontrakt.

Artikel 36: Denna artikel har enbart omformulerats för att göra uppställningen
tydligare. Det bör påpekas att strykningen av punkt 2 i det ursprungliga förslaget
("Artikel 34 är tillämplig på alternativa utföranden") inte ändrar innehållet, eftersom
det av direktivet klart framgår att bestämmelserna för tekniska specifikationer skall
tillämpas på alla tekniska specifikationer, oavsett om de definierats som alternativt
utförande eller ej.

Artikel 51: Denna allmänna bestämmelse om förfarandena har omarbetats för att bli
tydligare, men inga ändringar i sak har gjorts.

Artikel 61: Artikel 59 i det ursprungliga förslaget har ändrats för att anpassa
tröskelvärdena för tävlingar till dem som tillämpas på kontrakt för offentliga tjänster.
I punkt 1 och 2 andra stycket klargörs hur värdet på priser i en tävling skall beräknas.
Dessa nya stycken har anpassats till artikel 67 i det klassiska direktivet.

Artikel 62: Denna artikel är en förenkling av artikel 60 i det ursprungliga förslaget,
som handlar om undantagna tävlingar, genom att det hänvisas till bestämmelserna för
tjänstekontrakt. Den har också anpassats till den nya formuleringen av artikel 30.

Artikel 63: Artikel 63.2 har kompletterats med hänvisningar till motsvarande artiklar
rörande kontrakt som är tillämpliga på tävlingar.
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Artikel 65: För att göra artikeln tydligare och göra de ändringar som gjorts av
motsvarande bestämmelser i det klassiska direktivet (artiklarna 73 och 74) har
bestämmelserna i artikel 63.3 i det ursprungliga förslaget delats upp: artikel 65.3
ägnas åt juryns sammansättning, och artikel 66 innehåller bestämmelserna om juryns
beslut.

Artikel 66: Bestämmelserna i artikel 63.3 tredje stycket i det ursprungliga förslaget
har ändrats för att närmare precisera skyldigheterna vad gäller anonymt framlagda
projekt. Syftet är att förbättra insynen i juryns arbete genom att göra protokoll
obligatoriska samt förbättra juryns bedömning genom att vid behov ge den mer
information om deltagarnas planer och projekt. Bestämmelserna har anpassats till
dem i artikel 74 i det klassiska direktivet.

Artikel 68: Artikel 65.2 i det ursprungliga förslaget om den rådgivande kommittén
har genomgått språklig bearbetning. Punkt 3 har anpassats till kommittésystemets
bestämmelser.

Artikel 69: I likhet med bestämmelserna i artikel 78 i det klassiska direktivet har
artikel 66 i det ursprungliga förslaget om översyn av tröskelvärdena övertagits med
ett klargörande i punkt 1 (första stycket om automatisk verifiering vartannat år och
översyn, dvs. ändring, endast vid behov, alltså när skillnaden i paritet mellan euron
och SDR ger anledning till ändring), samt ett tillägg om avrundning nedåt av
tröskelvärdena i samband med översyn ("tusental euro" istället för "tiotusental").

Artikel 71: Gäller direktivets genomförande och har ändrats enligt följande:

– I likhet med den ändring som gjorts av motsvarande artikel i det klassiska
direktivet (artikel 80) ändras tidsgränsen för direktivets genomförande till
21 månader efter dess ikraftträdande.

– Av de anledningar som nämns i tredje strecksatsen under punkt 3.1 ovan har
perioden för införande av de bestämmelser som rör postsektorn förlängts till
som längst den 1 januari 2009.

– Det har klargjorts att förfarandet för att fastställa om en viss sektor är
konkurrensutsatt (se artikel 30) är tillämpligt från och med det datum direktivet
träder ikraft.

Bilaga I till X: Bilagorna har anpassats till situationen i medlemsstaterna.

3.3.2. Nya bestämmelser till följd av anpassning till det klassiska direktivet

Allmän kommentar: De ändringar som nämns nedan beror till stor del på rådets
önskan, vilken delas av kommissionen, att undvika att det uppstår onödiga skillnader
mellan de två direktiven, vilket skulle få de följder som beskrivs i punkt 3.1 tredje
strecksatsen ovan. Följaktligen har ett antal bestämmelser tagits upp igen, t.ex. vad
gäller elektronsik budgivning, dynamiska upphandlingssystem och definitionen av
tjänstekoncessioner. Dessa ändringar har övertagits från den gemensamma
ståndpunkten rörande det klassiska direktivet, men har naturligtvis anpassats till detta
direktiv (hänvisningar till upphandlande enhet istället för upphandlande myndighet,
inga hänvisningar till den konkurrenspräglade dialogen, som inte ingår i detta
direktiv etc.). Vissa av dessa ändringar beror på ändringar till det klassiska direktivet.
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Skäl 11: Skäl 4 från det klassiska direktivet som övertagits i den form det hade i den
gemensamma ståndpunkten. Handlar om medlemsstaternas skyldighet att undvika
snedvridning av konkurrensen på grund av att organ som lyder under offentlig rätt
deltar i offentlig upphandling. Ändring 1 till det klassiska direktivet har därför
infogats i båda texterna.

Skäl 16, första och andra stycket: Detta skäl gäller upphandling av tjänste- och
byggentreprenadkontrakt. Motsvarar skäl 9 i det klassiska direktivet och baseras på
ändringarna 142, 7 samt 171-145 till detta.

Skäl 20: I detta nya skäl, som motsvarar skäl 11 i det klassiska direktivet, betonas att
ny teknik för elektronisk handel måste respektera såväl direktivets regler som de
principer som styr det, och klargör dessutom hur anbud kan ske i form av en
elektronisk katalog.

Skäl 21, artikel 1.5, artikel 15, bilaga XIII D "Meddelande om förenklad
upphandling inom ramen för ett dynamiskt upphandlingssystem": Dessa
bestämmelser är nya och har hämtats från det klassiska direktivet (se skäl 12,
artikel 1.6, artikel 33 och bilaga VII A "Meddelande om förenklad upphandling inom
ramen för ett dynamiskt upphandlingssystem"). Bestämmelserna inför ett nytt
instrument, dynamiska upphandlingssystem för inköp av sådant som används
löpande.

Mer detaljerade kommentarer till de nya bestämmelserna finns i kommissionens
meddelande om den gemensamma ståndpunkten angående det klassiska direktivet,
punkt 3.3.2.

Möjligheten att använda ett dynamiskt upphandlingssystem påverkar inte
upphandlande enheters möjlighet att tillämpa kvalifikationssystem, vid behov i
kombination med elektroniska medel.

Skäl 22, artikel 1.6, artikel 56: Dessa bestämmelser handlar om elektronisk
budgivning och motsvarar bestämmelserna på området i det klassiska direktivet (se
skäl 13, artikel 1.7 och artikel 54 - ändring 23, 54 och 65 till detsamma). Som
klargjorts i skäl 20 påverkar införandet av elektronisk budgivning inte möjligheten
att använda andra former av elektronisk handel eller t.ex. använda elektroniska medel
för ett förfarande med konkurrensutsättning.

Skäl 24: Liksom i skäl 15 i det klassiska direktivet klargörs i detta skäl
medlemsstaternas möjlighet att använda de nya inköpsmetoder som föreskrivs i
direktivet: inköpscentraler, dynamiska upphandlingssystem och elektronisk
budgivning.

Skäl 31: I syfte att undvika tolkningssvårigheter har detta skäl anpassats till
motsvarande skäl i det klassiska direktivet (21).

Skäl 33: Frasen "eller rättigheter till sådan egendom" har lagts till för att anpassa
skälet till skäl 23 i det klassiska direktivet. Även motsvarande artikel (24 a) har
anpassats på samma sätt.
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Skäl 47: Detta skäl har anpassats till skäl 35 i det klassiska direktivet, och i likhet
med det kompletterar det texten i skäl 37 i det ursprungliga förslaget om elektronisk
överföring av information. Vikten av säkerhets- och konfidentialitetskrav specifikt
för upphandling understryks, liksom vikten av frivillig ackreditering i detta syfte.

Skäl 53: Detta nya skäl kompletterar ändringarna i artikel 53 och 54 (se punkt 3.2.1.
ovan) om uteslutningskriterier. Det motsvarar skäl 41 i det klassiska direktivet och
följaktligen har ändring 170 till detta beaktats.

Artikel 1.3: Här definieras koncessioner avseende byggentreprenader och
tjänstekoncessioner med anledning av det undantag som föreskrivs i den nya
artikel 18. Definitionerna har hämtats från artikel 1.3 respektive 1.4 i det klassiska
direktivet. Definitionerna är nya i detta direktiv, liksom definitionen av
tjänstekoncessioner i det klassiska direktivet.

Artikel 1.4: Denna definition har anpassats till den i det klassiska direktivet (se
artikel 1.5) för att säkerställa att begreppet definieras på samma sätt i de båda
direktiven. Den ändring som gjorts är att det klargörs att flera upphandlande enheter
kan vara part i ett ramavtal. Anpassningen av definitionen påverkar inte de skillnader
i det rättsliga systemet som gäller ramavtal och kontrakt under sådana avtal.

Artikel 1.9 b och d: Definitionerna av selektivt förfarande och projekttävling har
anpassats till dem i det klassiska direktivet (se artikel 1.11 andra och femte stycket)
genom att texten "som varje ekonomisk aktör kan begära att få delta i" respektive
"stads- och landsbygdsplanering" har lagts till.

Artikel 1.12, bilaga XII (första fotnoten tillagd) och bilaga XVII (första fotnoten
tillagd): Dessa bestämmelser har anpassats till dem i det klassiska direktivet (se
artikel 1.14, bilaga I (första fotnoten tillagd) och bilaga II (första fotnoten tillagd))
för att klargöra att direktivets tillämpningsområde inte kan ändras genom att man
använder gemensamma upphandlingsordlistan (CPV, Common Procurement
Vocabulary).

Artikel 2.1: En rent terminologisk ändring utan rättsliga följder. Termen "offentliga
myndigheter" har ändrats till "upphandlande myndigheter" för att undvika att olika
namn används för samma begrepp med samma definition i de två direktiven.

Artikel 10: Denna artikel har anpassats till artikel 2 i det klassiska direktivet, och
därigenom stärks tillämpningen av principerna likabehandling, insyn och icke-
diskriminering, som det hänvisas till i artikel 9 i det ursprungliga förslaget, eftersom
de upphandlande enheterna direkt åläggs att respektera dessa principer.

Artikel 11: Artikeln har anpassats till artikel 4 i det klassiska direktivet, vilket
innebär att artikel 10 från det ursprungliga förslaget har omformulerats och ändrats
vad gäller grupper av ekonomiska aktörer. Möjligheten att be om uppgifter om vilka
personer som kommer att genomföra ett kontrakt ges också vad gäller
byggentreprenad- och varukontrakt som gäller arbete eller installation på plats. Detta
motiveras av att man måste kunna lita på den kunskap, effektivitet, erfarenhet och
pålitlighet som krävs för sådant arbete.
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Artikel 13.2: Detta stycke har anpassats till bestämmelserna i artikel 6 i det klassiska
direktivet, vilket i sin tur baseras på bestämmelserna i artikel 4.4 i nugällande
sektordirektivet. Ändring 31 till det klassiska direktivet har beaktats.

Artikel 18: Denna nya artikel ligger i linje med artikel 17 i det klassiska direktivet
vad gäller tjänstekoncessioner och undantar uttryckligen byggentreprenad- och
tjänstekoncession från direktivets räckvidd för att klargöra den rättsliga situationen.
Vad gäller tjänstekoncessioner har domstolens rättspraxis övertagits5.

Artikel 25: Denna artikel gäller tilldelning av tjänstekontrakt till upphandlande
myndigheter på grundval av ensamrätt och har anpassats till artikel 18 i det klassiska
direktivet, vilket gjorde det möjligt att delvis överta ändring 38 till detsamma.

Artikel 28: Denna nya artikel gäller reserverade kontrakt för skyddade verkstäder och
är i linje med artikel 19 i det klassiska direktivet, vilket gör det möjligt att delvis
överta ändring 36 till detsamma.

Artikel 37: Artikeln har anpassats till artikel 25 i det klassiska direktivet för att
klargöra att medlemsstaterna kan ålägga upphandlande enheter att ange krav för
kontrakt som skall läggas ut på underleverantörer. Bland annat har
"underleverantörer som kommer att anlitas" ersatts med "underleverantörer som
föreslås", vilket lämnar visst utrymme för de ekonomiska aktörerna att beakta
situationer där det kan utgöra ett hinder för budgivningen att ge namn på vissa
underleverantörer.

Artikel 41.1: Denna bestämmelse gäller publiceringen av förhandsmeddelanden som
inte används som anbudsinfordran, och ersätter bestämmelserna i artikel 40 i det
ursprungliga förslaget. Artikeln har i tillämpliga delar anpassats till artikel 35.1 i det
klassiska direktivet. Det har gjorts två sakändringar. Den första gäller möjligheten att
publicera förhandsmeddelandet på den upphandlande enhetens upphandlarprofil.
Detta kompletteras med skyldigheten att publicera ett meddelande om ett periodiskt
förhandsmeddelande på en profil. Vilken information som måste ingå beskrivs i
bilaga XV B. Denna ändring stärker de elektroniska verktygens roll i offentlig
upphandling samtidigt som det säkerställs att alla potentiella anbudsgivare får
tillgång till meddelandena.

Den andra ändringen gäller begränsningen av skyldigheten att publicera sådana
meddelanden i fall när den upphandlande enheten vill dra nytta av den minskade
tidsfrist för att ta emot anbud som beskrivs i artikel 45.4. Eftersom medlemsstaterna
kom överens godtog kommissionen denna lösning trots att den är en försämring
jämfört med det ursprungliga förslaget, där man föreslog obligatoriska periodiska
förhandsmeddelanden.

Artikel 42: Denna artikel är oförändrad bortsett från att ett nytt andra stycke har lagts
till efter inledningen om dynamiska upphandlingssystem. Den ersätter i tillämpliga
delar artikel 35.3 från det klassiska direktivet.

                                                
5 Dom av den 7 december 2000, mål C-324/98, Telaustria, REG 2000 s. I-10745.
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Artikel 43.1: I denna bestämmelse om meddelanden om upphandlingsresultat
bibehålls den längre perioden (två månader istället för 48 dagar), men i övrigt har
texten anpassats till de första tre punkterna i det klassiska direktivets artikel 35.4, där
det klargörs vad som gäller för ramavtal och kontrakt under dessa. Den flexibilitet
som finns i det klassiska direktivet (möjligheten att per kvartal gruppera
meddelanden om resultatet av tilldelningen av kontrakt på grundval av ett dynamiskt
upphandlingssystem) har också övertagits.

Artikel 44: Denna artikel gäller utformning och publicering av meddelanden och är i
linje med bestämmelserna i det klassiska direktivets artikel 36 och 37. Den befintliga
flexibiliteten behålls, det finns t.ex. ingen begränsning för antalet ord per
meddelande, men det klargörs vilka språk som skall användas.

Artikel 45: Bestämmelserna i punkt 1, 6 och 9 har i tillämpliga delar anpassats till
motsvarande bestämmelser i artikel 38 i det klassiska direktivet.

Artikel 47: Punkterna 1 och 4 har i tillämpliga delar anpassats till motsvarande
bestämmelser i artikel 40.1 och 40.5 i det klassiska direktivet. Detta gäller särskilt
tillägget av de nya punkterna 2 och 3, där det fastställs vilka regler som gäller när en
enhet annan än den upphandlande enheten själv har kontrakt eller annan information
i sin ägo. Bestämmelserna i punkt 47.4 e och f samt 47.5 i har dessutom anpassats till
de ändringar som gjorts i artikel 55.2 vad gäller att ange hur viktning eller, där så är
tillämpligt, prioritering har gjorts.

Artikel 50.1: I likhet med motsvarande bestämmelser i det klassiska direktivet
(artikel 43) nämns i det sista stycket i denna punkt skyldigheten att förbättra insynen
i tilldelningsförfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel genom att de
upphandlande enheterna blir skyldiga att dokumentera dessa förfaranden.

Artikel 70: Denna artikel gäller de ändringar som kommittéförfarandet kan medföra.
Artikel 67 i det ursprungliga förslaget har delvis skrivits om och i tillämpliga delar
anpassats till artikel 79 i det klassiska direktivet. Det bör påpekas att enbart punkt e–
h är nya vad gäller befintlig lagstiftning. Resten är antingen anpassningar eller
ändringar. Av de nya punkterna gäller tre (f, g och h) möjligheten att kunna
uppdatera de nya bilagorna, och den sista (e) gäller användningen av gemensamma
upphandlingsordlistan.

4- SLUTSATSER

Kommissionen bedömer att texten i den gemensamma ståndpunkten täcker såväl de centrala
delarna i kommissionens ursprungliga förslag som de av Europaparlamentets ändringar som
införts i det ändrade förslaget. Där kommissionen inte godtagit den gemensamma
ståndpunkten, som antogs enhälligt av rådet, beror det på situationen vad gäller finansiella
tjänster. I andra avseenden uppfyller den gemensamma ståndpunkten de mål som fastställdes i
kommissionens ursprungliga förslag: att klargöra, förenkla och modernisera direktivet.
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BILAGOR

Uttalande till protokoll från rådet av den 30 september 2002

Uttalande från kommissionen – finansiella tjänster:

Kommissionen anser att direktiven om offentlig upphandling omfattas av gemenskapens
skyldigheter i avtalet om offentlig upphandling och kommer därför att tolka dessa direktiv på
ett sätt som överensstämmer med detta avtal.

Kommissionen anser därför att skäl 26 (som har blivit skäl 35 i den gemensamma
ståndpunkten) och artikel 24 c inte kan tolkas som ett undantagande av bl.a. offentlig
upphandling som rör upphandlande myndigheters lån, i synnerhet lokala myndigheter, med
undantag för lån i samband med "utfärdande, försäljning, förvärv eller överföring av
värdepapper och andra finansiella instrument".

Kommissionen upprepar dessutom att i samtliga fall då direktiven inte är tillämpliga, till
exempel under tröskelvärdet, skall fördragets bestämmelser och principer iakttas. I enlighet
med domstolens rättspraxis medför detta framför allt ett krav på öppenhet som består i att
säkerställa tillräcklig offentlighet så att det kan bli konkurrens om kontrakten.
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