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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 70 bokstav b),

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(2), særlig artikkel 79 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF er det fastsatt 1) 
at kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 
skal sendes av oppdragsgiverne til Kontoret for De 
europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner i det 
format som kreves i henhold til kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF av 13. september 2001 om endring av 
vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V 
og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, vedlegg III og IV til 
rådsdirektiv 92/50/EØF, endret ved direktiv 97/52/EF, og 
vedlegg XII-XV, XVII og XVIII til rådsdirektiv 93/38/
EØF, endret ved direktiv 98/4/EF (direktiv om bruk av 
standardskjemaer ved offentliggjøring av kunngjøringer 
av offentlige kontrakter)(3). Tilsvarende er det i vedlegg 
VIII til direktiv 2004/18/EF fastsatt at kunngjøringene 
nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 skal sendes av den 
offentlige oppdragsgiveren til Kontoret for De europeiske 
fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som 
kreves i henhold til direktiv 2001/78/EF. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 1.10.2005, s. 127, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s 114. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004.

(3) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1.

Ettersom standardskjemaene fastsatt i direktiv 2) 
2001/78/EF ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de 
opplysningene som kreves i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, vil nye standardskjemaer bli fastsatt i 
gjennomføringsbestemmelser. Henvisningene til direktiv 
2001/78/EF i vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF og i 
vedlegg VIII til direktiv 2004/18/EF er derfor ikke lenger 
gyldige —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I nr. 1 bokstav a) i vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF skal 
første punktum lyde:

«Kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 skal sendes 
av oppdragsgiverne til Kontoret for De europeiske fellesskaps 
offisielle publikasjoner i det format som er fastsatt i de 
gjennomføringsbestemmelsene som Kommisjonen vedtar etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 68 nr. 2.»

Artikkel 2

I nr. 1 bokstav a) i vedlegg VIII til direktiv 2004/18/EF skal 
første punktum lyde:

«Kunngjøringer nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 skal sendes av 
de offentlige oppdragsgiverne til Kontoret for De europeiske 
fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som er fastsatt 
i de gjennomføringsbestemmelsene som Kommisjonen vedtar 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 77 nr. 2.»

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/51/EF

av 7. september 2005

om endring av vedlegg XX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og vedlegg VIII til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/18/EF om offentlig innkjøp(*)
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Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. januar 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2005

 For Kommisjonen
 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen


