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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2005/75/EB                             2008/EES/68/28

frá 16. nóvember 2005 

um leiðréttingu á tilskipun 2004/18/EB um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 
verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 47. 
gr. (2. mgr.), 55. gr og 95. gr.,  

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Viðmiðunarfjárhæðir samninga um tiltekna þjónustu, 
sem niðurgreiddir eru um meira en 50%, skal áfram 
samræma viðmiðunarfjárhæðum fyrir þjónustusamninga 
sem önnur samningsyfirvöld en stjórnvöld gera, eins og 
ætlunin var að kveða á um í tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu 
reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga, 
vörusamninga og þjónustusamninga (3). 

2) Þessi samræming skal einnig vera tryggð innan rammans 
um endurskoðun viðmiðunarfjárhæða sem kveðið er á 
um í 78. gr. tilskipunar 2004/18/EB.  

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 323, 9.12.2005, bls. 55. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2006 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. 32. 

 (1) Álit frá 28. september 2005 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB). 

(2) Álit Evrópuþingsins frá 27. september 2005 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 14. nóvember 2005. 

(3) Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114. Tilskipuninni var breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1874/2004 (Stjtíð. ESB L 326, 
29.10.2004, bls. 17). 

3) Vegna misritunar tryggir 78. gr. tilskipunar 2004/18/EB, 
eins og sakir standa, ekki æskilega samræmingu. Því ber 
að leiðrétta b- og c-lið 2. mgr. 78. gr. með því að færa 
tilvísunina til b-liðar fyrstu málsgreinar 8. gr. úr b-lið 2. 
mgr. 78. gr. yfir í c-lið 2. mgr. 78. gr.  

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað b- og c-liðar 2. mgr. 78. gr. tilskipunar 2004/18/EB komi 
eftirfarandi: 

„b) viðmiðunarfjárhæðin, sem ákveðin er í a-lið 1. mgr. 67. gr., 
endurskoðaðri viðmiðunarfjárhæð fyrir opinbera 
þjónustusamninga sem samningsyfirvöldin, sem um getur í 
IV. viðauka, buðu út og gerðu, 

c) viðmiðunarfjárhæðirnar, sem ákveðnar eru í b-lið fyrstu 
undirgreinar 8. gr. og í b- og c-lið 1. mgr. 67. gr., 
endurskoðaðri viðmiðunarfjárhæð fyrir opinbera 
þjónustusamninga sem samningsyfirvöldin, sem um getur í 
IV. viðauka, buðu út og gerðu.“ 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. janúar 
2006. 
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 16. nóvember 2005. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES Bach of LUTTERWORTH 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 


