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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1150/2009
av 10. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1564/2005 med hensyn til standardskjemaene for offentliggjøring
av kunngjøringer innenfor rammen av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter i
henhold til rådsdirektiv 89/665/EØF og 92/13/EØF(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

eller direktiv 2004/18/EF uten på forhånd å ha kunngjort
konkurranse, forutsatt at kunngjøringen av tildelingen
inneholder en begrunnelse for beslutningen om å tildele
kontrakten uten forutgående kunngjøring av konkurranse
i Den europeiske unions tidende.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember
1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring
av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige
varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig
artikkel 3a,

2)

Standardskjemaene for kunngjøringer av tildeling
av kontrakter er fastsatt i vedlegg III og VI til
kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av
7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer
for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen
av framgangsmåtene for tildeling av offentlige kontrakter
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF og 2004/18/EF(6). For å sikre full virkning av direktiv
89/665/EØF og 92/13/EØF, endret ved direktiv 2007/66/
EF, bør standardskjemaene for slike kunngjøringer
tilpasses slik at oppdragsgivere kan føre inn begrunnelsen
nevnt i artikkel 2f i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF i
skjemaene.

3)

I henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF skal det
brukes en frivillig intensjonskunngjøring for på frivillig
grunnlag å sikre innsynsmulighet før kontraktstildeling.
Det er nødvendig å fastsette et standardskjema for slike
kunngjøringer.

4)

Forordning (EF) nr. 1564/2005 bør derfor endres —

under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar
1992 om samordning av lover og forskrifter om anvendelsen av
fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen
vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2),
særlig artikkel 3a,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vannog energiforsyning, transport og posttjenester(3), særlig
artikkel 44 nr. 1,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av
framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og
anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og
kontrakter om offentlig tjenesteyting(4), særlig artikkel
36 nr. 1,
etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige
kontrakter og

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF(5), kan
medlemsstatene fastsette en forkortet frist for å anmode
om at en offentlig kontrakt skal kjennes uten virkning,
dersom oppdragsgiveren har kunngjort tildeling av en
kontrakt i samsvar med henholdsvis direktiv 2004/17/EF

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 68.
(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33.
(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14.
(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(5) EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31.

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1564/2005 gjøres følgende endringer:

1. Ny tittel skal lyde:

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av
7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer
for offentliggjøring av kunngjøringer i forbindelse med
offentlige kontrakter».
(6)

EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1.
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parlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF(*) i nasjonal
lovgivning, og senest fra 21. desember 2009, ved
offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av
kunngjøringene nevnt i artikkel 3a i direktiv 89/665/EØF
og 92/13/EØF, bruke standardskjemaet fastsatt i vedlegg
XIV til denne forordning.

2. Etter første henvisning innsettes følgende henvisninger til
rettslige grunnlag:
«under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av
21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter
om gjennomføring av klagebehandling i forbindelse
med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og
anleggskontrakter(*), særlig artikkel 3a,
under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar
1992 om samordning av lover og forskrifter om
anvendelsen av fellesskapsreglene på innkjøpsregler for
oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport
og telekommunikasjon(**), særlig artikkel 3a,
_________________________
(*)
(**)

17.12.2015

_________________________
(*)

EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31.»

4. Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg I til denne
forordning.
5. Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg II til denne
forordning.

EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33.
EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14.»

6. Teksten i vedlegg III til denne forordning innsettes som
vedlegg XIV.

3. Ny artikkel 2a skal lyde:
«Artikkel 2a

Artikkel 2

Oppdragsgivere skal fra ikrafttredelsesdatoen for de
respektive nasjonale tiltak for å innarbeide europa-

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

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 10. november 2009.
For Kommisjonen
Charlie McCREEVY
Medlem av Kommisjonen

_________

17.12.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 5-35.]
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