
Nr. 10/542 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

1

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 

transport og posttjenester(2

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 

kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(3

ut fra følgende betraktninger:

med sikte på å standardisere de referanser som anvendes 
av ordregivende myndigheter og andre ordregivere for å 
beskrive kontraktenes innhold.

bør tilpasses eller endres i lys av markedsutviklingen og 
brukernes behov. Det bør tas hensyn til enkelte konkrete 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2010 av 29. januar 2010 

tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

(3

EF.

av offentlige innkjøp.

utgangspunkt i produkter enn i materialer. Følgelig 
bør produktbeskrivelsene som er angitt i hoved-

nomenklaturen gjøres enklere ved at den får en mer 
sammenhengende og ensartet form.

bør forbedres ved at eksisterende og spredte koder samles 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 213/2008

av 28. november 2007

for offentlige innkjøp (CPV) og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF 
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slik at det kan gis en mest mulig utfyllende beskrivelse 

7) Av hensyn til klarheten bør vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 2195/2002 erstattes.

har mistet sin betydning og bør derfor oppheves.

en ajourføring av de veiledende tabellene angitt i 

europeiske fellesskap (NACE Rev. 1) og Den kombinerte 
nomenklatur (KN). Av hensyn til klarheten bør disse 
erstattes.

ajourføring av listene over virksomhet og tjenester med 

faktiske endringer i de nevnte direktivenes virkeområde.

11) For å gi tilstrekkelig tid til at de elektroniske systemene 

anvendelse seks måneder etter at den er kunngjort.

uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige 

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2195/2002 gjøres følgende endringer:

forordning.

forordning.

forordning.

forordning.

Artikkel 2

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:

denne forordning.

til denne forordning.

Artikkel 3

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:

denne forordning.

2. I vedlegg II erstattes tabellen i vedlegg IIA med teksten i 

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 15. september 2008.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________
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