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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/51/EB                           2008/EES/68/24 

frá 7. september 2005 

um breytingu á XX. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB og VIII. 
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB um opinber innkaup (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga 
og póstþjónustu (1), einkum b-lið 70. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og 
þjónustusamninga (2), einkum b-lið 79. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með XX. viðauka við tilskipun 2004/17/EB er ákveðið 
að samningsstofnanirnar skuli senda tilkynningarnar, 
sem um getur í 41., 42., 43. og 63. gr. í þeirri tilskipun, 
til skrifstofu opinberrar útgáfustarfsemi 
Evrópubandalaganna með því sniði sem krafist er í 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/78/EB frá 13. 
september 2001 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun 
ráðsins 93/36/EBE, IV., V. og VI. viðauka við tilskipun 
ráðsins 93/37/EBE, III. og IV. viðauka við tilskipun 
ráðsins 92/50/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun 97/52/EB, og XII. til XV. og XVII. og XVIII. 
viðauka við tilskipun ráðsins 93/38/EBE, eins og henni 
var breytt með tilskipun 98/4/EB (Tilskipun um notkun 
staðlaðra eyðublaða við birtingu opinberra 
útboðsauglýsinga) (3). Eins er ákveðið með VIII. viðauka 
við tilskipun 2004/18/EB að samningsyfirvöld skuli 
senda tilkynningar, sem um getur í 35., 58., 64. og 
69. gr., til skrifstofu opinberrar útgáfustarfsemi 
Evrópubandalaganna með því sniði sem krafist er í 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/78/EB. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 257, 1.10.2005, bls. 127. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006 frá 2. júní 
2006 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, 
bls. 18. 

 (1) Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var breytt 
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1874/2004 (Stjtíð. ESB L 
326, 29.10.2004, bls. 17). 

(2) Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114. Tilskipunin eins og henni var breytt 
með reglugerð (EB) nr. 1874/2004. 

(3) Stjtíð. EB L 285, 29.10.2001, bls. 1. 

2) Þar eð þau stöðluðu eyðublöð, sem sett eru fram í 
tilskipun 2001/78/EB, taka ekki að öllu leyti tillit til 
upplýsinganna, sem krafist er samkvæmt tilskipunum 
2004/17/EB og 2004/18/EB, verða ný, stöðluð eyðublöð 
sett fram í framkvæmdarráðstöfunum. Tilvísanirnar í 
tilskipun 2001/78/EB í XX. viðauka við tilskipun 
2004/17/EB og í VIII. viðauka við tilskipun 2004/18/EB 
eru því ekki lengur í gildi. 

3) Því ber að breyta tilskipunum 2004/17/EB og 
2004/18/EB til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit ráðgjafarnefndarinnar um opinber 
innkaup. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað fyrsta málsliðar a-liðar 1. liðar XX. viðauka við tilskipun 
2004/17/EB komi eftirfarandi: 

„Samningsstofnanir skulu senda tilkynningar, sem um getur í 
41., 42., 43. og 63. gr., til skrifstofu opinberrar útgáfustarfsemi 
Evrópubandalaganna með því sniði sem ákveðið er í 
framkvæmdarráðstöfunum sem framkvæmdastjórnin 
samþykkir í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. 
mgr. 68. gr.“ 

2. gr. 

Í stað fyrsta málsliðar a-liðar 1. liðar VIII. viðauka við 
tilskipun ráðsins 2004/18/EB komi eftirfarandi: 

„Samningsyfirvöld skulu senda tilkynningar, sem um getur í 
35., 58., 64. og 69. gr., til skrifstofu opinberrar útgáfustarfsemi 
Evrópubandalaganna með því sniði sem ákveðið er í 
framkvæmdarráðstöfunum sem framkvæmdastjórnin 
samþykkir í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. 
mgr. 77. gr.“ 
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3. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli eigi síðar en 31. janúar 2006 til að fara að tilskipun 
þessari. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. september 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 


