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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 842/2011

Nr. 29/815

2017/EØS/29/44

av 19. august 2011
om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp
og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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,

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 vann- og
energiforsyning, transport og posttjenester(3), særlig artikkel 44
nr. 1 og artikkel 63 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,
artikkel 58 nr. 2, artikkel 64 nr. 2 og artikkel 70 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av
framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222, 27.8.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2012 av
7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI
(Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 34.
(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.

oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter,
varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og
sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og
2004/18/EF(5), særlig artikkel 32 nr. 1, artikkel 52 nr. 2 og
artikkel 64,

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I direktiv 89/665/EØF og direktiv 2004/18/EF kreves
det at offentlige innkjøp av bygge- og anleggsarbeid,
varer og tjenester kunngjøres i Den europeiske unions
tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene
som er angitt i nevnte direktiver.

2)

I direktiv 92/13/EØF og direktiv 2004/17/EF kreves det
at offentlige innkjøp innen vann- og energiforsyning,
transport og telekommunikasjon kunngjøres i Den
europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal
inneholde opplysningene som er angitt i nevnte
direktiver.

3)

I direktiv 2009/81/EF kreves det at visse innkjøp av
bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester på
forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den
europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal
inneholde opplysningene som er angitt i nevnte
direktiver.

4)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av
7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer
for offentliggjøring av kunngjøringer i forbindelse med
offentlige kontrakter(6) inneholder standardskjemaer
fastsatt ved direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF samt
ved direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF.

(5) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76.
(6) EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1.
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5)

6)
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For å etterkomme direktiv 2009/81/EF og sikre full
virkning av direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF,
2004/17/EF og 2004/18/EF er det nødvendig å tilpasse
og utfylle standardskjemaene som er vedlagt forordning
(EF) nr. 1564/2005. I tillegg bør visse deler av
standardskjemaene ajourføres for å ta hensyn til den
tekniske utvikling. Gitt antallet tilpasninger og
omfanget av disse bør forordning (EF) nr. 1564/2005
oppheves.
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direktiv 2004/18/EF i Den europeiske unions tidende skal de
benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg I, II, III og VIIIXIII til denne forordning.
Artikkel 3
Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør
de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 3a i direktiv
89/665/EØF og 92/13/EØF i Den europeiske unions tidende
skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XIV til
denne forordning.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen —

Artikkel 4
Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør
de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 30, 32, 52 og 64 i
direktiv 2009/81/EF i Den europeiske unions tidende skal de
benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XV-XVIII til
denne forordning.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Når oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er
omhandlet i artikkel 41-44 og 63 i direktiv 2004/17/EF i Den
europeiske unions tidende skal de benytte standardskjemaene
fastsatt i vedlegg IV-IX, XII og XIII til denne forordning.

Artikkel 5
Forordning (EF) nr. 1564/2005 oppheves.

Artikkel 2

Artikkel 6

Når offentlige oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer
som er omhandlet i artikkel 35, 36, 58, 64, 69 og 70 i

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 19. august 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 222 av 27.8.2011, s. 1-187.]
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