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2018/EØS/79/30

av 5. januar 2016
om fastsettelse av standardskjemaet for det felles europeiske innkjøpsdokument(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av
direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 59 nr. 2, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om
innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om
oppheving av direktiv 2004/17/EF(2), særlig artikkel 80 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Et av hovedmålene med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU er å lette den administrative byrden for offentlige
oppdragsgivere, oppdragsgivere og markedsdeltakere, ikke minst små og mellomstore bedrifter. En viktig del av dette
arbeidet er det felles europeiske innkjøpsdokumentet (ESPD). Standardskjemaet for ESPD bør derfor utarbeides på en
slik måte at det ikke er nødvendig å framlegge et stort antall sertifikater eller andre dokumenter knyttet til utelukkelsesog utvelgingskriterier. Med det samme målet for øye bør standardskjemaet også inneholde relevante opplysninger om
foretak hvis kapasitet en markedsdeltaker er avhengig av, slik at kontrollen av disse opplysningene kan utføres samtidig
med kontrollen av hovedmarkedsdeltakeren og på samme vilkår.

2)

ESPD bør også kunne brukes av oppdragsgivere som omfattes av direktiv 2014/25/EU, og som når de anvender
utelukkelses- og utvelgingskriteriene fastsatt i direktiv 2014/24/EU, må gjøre dette på samme måte og på samme vilkår
som offentlige oppdragsgivere.

3)

For å unngå administrative byrder for offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere samt mulige motstridende
opplysninger i de forskjellige innkjøpsdokumentene bør de opplysningene som markedsdeltakerne må gi i ESPD, på
forhånd angis tydelig av de offentlige oppdragsgiverne i utlysningen av konkurranse eller ved henvisning i denne til
andre deler av innkjøpsdokumentene, som markedsdeltakerne i alle tilfeller må undersøke nøye med henblikk på sin
deltaking og eventuelle innlevering av anbud.

4)

ESPD bør også bidra til ytterligere forenkling for både markedsdeltakere, offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere
ved at en rekke avvikende nasjonale egenerklæringer erstattes med ett standardskjema som er fastsatt på europeisk plan.
Dette bør også bidra til å redusere problemer som er forbundet med den nøyaktige formuleringen av formelle uttalelser
og samtykkeerklæringer, og språkproblemer, ettersom standardskjemaet vil være tilgjengelige på de offisielle språkene.
ESPD bør derfor kunne bidra til økt deltaking på tvers av landegrensene ved tildeling av offentlige kontrakter.

5)

Enhver behandling og utveksling av opplysninger i forbindelse med ESPD bør skje i samsvar med de nasjonale reglene
for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3), og særlig med nasjonale regler for behandling av
opplysninger om lovovertredelser, straffedommer eller sikkerhetstiltak fastsatt i artikkel 8 nr. 5 i nevnte direktiv.

6)

Det bør minnes om at Kommisjonen skal gjennomgå den praktiske anvendelsen av ESPD idet det tas hensyn til den
tekniske utviklingen av databaser i medlemsstatene, og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet
innen 18. april 2017. I den forbindelse kan Kommisjonen også ta hensyn til eventuelle forslag til forbedringer av
dokumentet med sikte på å styrke mulighetene for deltaking på tvers av landegrensene ved tildeling av offentlige

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2016 av 3. juni 2016
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017,
s. 39.
(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65.
(2) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243.
(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).
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kontrakter, ikke minst for SMB-er, eller eventuelle forenklinger innenfor rammen fastsatt ved direktiv 2014/24/EU; den
kan også ta hensyn til eventuelle spørsmål som gjelder praksis med systematiske anmodninger om sertifikater eller
andre underlagsdokumenter fra alle deltakere i forbindelse med tildeling av en bestemt kontrakt, eller praksis som
innebærer at markedsdeltakere som det anmodes om slik dokumentasjon fra, identifiseres på en diskriminerende måte.
7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige innkjøp.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Fra det tidspunktet de nasjonale bestemmelsene om gjennomføring av direktiv 2014/24/EU trer i kraft, og senest fra
18. april 2016, skal standardskjemaet i vedlegg 2 til denne forordning brukes ved utarbeiding av det felles europeiske
innkjøpsdokumentet nevnt i artikkel 59 i direktiv 2014/24/EU. Anvisninger om bruken er gitt i vedlegg I til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 5. januar 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 18–34.]
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