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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1780 

av 23. september 2019 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 («elektroniske skjemaer»)(*) 

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 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjeneste-

kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig artikkel 32 nr. 1, 

artikkel 52 nr. 2 og artikkel 64, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjons-

kontrakter(4), særlig artikkel 33 nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(5), særlig artikkel 51 nr. 1, artikkel 75 nr. 3 og artikkel 79 nr. 3, 

under henvisning til 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(6), 

særlig artikkel 71 nr. 1, artikkel 92 nr. 3 og artikkel 96 nr. 2 første ledd, 

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige innkjøp og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 89/665/EØF og 2014/24/EU skal visse offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om 

offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjø-

ringene skal inneholde opplysningene som er angitt i de nevnte direktivene. 

2) I henhold til direktiv 92/13/EØF og 2014/25/EU skal visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og 

tjenestekontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er angitt i de nevnte direktivene. 

3) I henhold til direktiv 2009/81/EF skal visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde 

opplysningene som er angitt i det nevnte direktivet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. 

(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(5) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(6) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 
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4) I henhold til direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og 2014/23/EU skal visse bygge- og anleggskonsesjoner og 

tjenestekonsesjoner kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene som er 

angitt i de nevnte direktivene. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986(7) inneholder standardskjemaene omhandlet i direktiv 

89/665/EØF, 92/13/EØF, 2009/81/EF, 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU. 

6) Det foregår en digital omstilling innenfor offentlige innkjøp, som beskrevet i kommisjonsmeldingen om oppgradering 

av det indre markedet(8) og kommisjonsmeldingen om offentlige innkjøp som virker i og for Europa(9). Standard-

skjemaene er avgjørende i denne omstillingen. 

7) For å sikre at standardskjemaene er effektive i et digitalt miljø, er det nødvendig å tilpasse standardskjemaene i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986. Ettersom det må gjøres mange og omfattende tilpasninger, bør gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/1986 erstattes. 

8) I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2014/23/EU, artikkel 51 nr. 2 i direktiv 2014/24/EU og artikkel 71 nr. 2 i 

direktiv 2014/25/EU er kunngjøringene elektroniske filer og ikke papirdokumenter. For å oppfylle «engangsprinsippet» 

i e-forvaltning og dermed redusere den administrative byrden og øke datapåliteligheten, og for å lette frivillig 

offentliggjøring av kunngjøringer som har en verdi under EU-terskelverdiene eller er basert på rammeavtaler, bør det 

fastsettes standardskjemaer som automatisk kan fylles ut med opplysninger fra tidligere kunngjøringer, tekniske 

spesifikasjoner, tilbud, kontrakter, nasjonale administrative registre og andre datakilder. I siste instans bør det ikke 

lenger være nødvendig å fylle ut slike skjemaer manuelt, de bør i stedet bli generert automatisk av program-

varesystemer. 

9) For å unngå gjennomføringsproblemer bør det ved fastsettelsen av standardskjemaer tas hensyn til de program-

varesystemene de skal gjennomføres i. Dette omfatter datautvekslingssystemer, brukergrensesnitt som validerer manuell 

dataregistrering, og nettsteder for offentliggjøring av opplysninger i kunngjøringer. Opplysningene bør presenteres på en 

måte som tiltrekker seg markedsdeltakere og andre brukere. 

10) For at det skal være mulig å ha en gjennomføring som er tilpasset nasjonale særtrekk, bør medlemsstatene og deres 

myndigheter ha betydelig fleksibilitet når de oppretter sine programvaresystemer. Det bør særlig være mulig å vise felter 

som er fastsatt i denne forordningen, i en hvilken som helst rekkefølge og med en hvilken som helst etikett, så lenge 

betydningen av etiketten tilsvarer beskrivelsene fastsatt i denne forordningen. For å oppfylle ulike behov på nasjonalt, 

regionalt eller lokalt plan behøver ikke felter som etter denne forordningen er valgfrie på EU-plan, å vises for 

sluttbrukerne i det hele tatt (dvs. brukerne behøver ikke å se dem eller å fylle dem ut), eller de kan tvert imot gjøres 

obligatoriske på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. 

11) Anvendelsesdatoen for denne forordningen og datoen for oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 bør 

gjenspeile tiden som kreves for å utarbeide de elektroniske versjonene av standardskjemaene som brukes til faktisk 

datautveksling.  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring 

av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 av 12.11.2015, s. 1). 

(8) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2015) 550). 

(9) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2017) 572). 
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12) For å gjenspeile utviklingen i medlemsstatenes behov og teknologier på området innkjøpsdata samtidig som det sikres at 

artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2014/24/EU, artikkel 72 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 32 nr. 5 i direktiv 2009/81/EF 

overholdes, bør det regelmessig tilføyes valgfrie felter til denne forordningen. Kommisjonen vil følge denne utviklingen 

nøye, i tillegg til å samle inn andre tilbakemeldinger fra brukerne, og årlig vurdere om det er behov for en oppdatering 

av denne forordningen. Slike oppdateringer bør ikke, med mindre det er uunngåelig, innebære obligatoriske endringer 

av programvaresystemer i medlemsstatene. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Ved denne forordningen fastsettes følgende standardskjemaer: 

1) «Planning» (planlegging) 

2) «Competition» (konkurranse) 

3) «Direct award prenotification» (intensjonskunngjøring) 

4) «Result» (resultat) 

5) «Contract modification» (kontraktsendring) 

6) «Change» (endring) 

2. Standardskjemaene nevnt i nr. 1 består av feltene angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Bruk 

Standardskjemaene nevnt i artikkel 1 skal brukes til offentliggjøring av følgende kunngjøringer i Den europeiske unions 

tidende: 

1) Planleggingsskjemaet («Planning») til kunngjøringene nevnt i artikkel 27 nr. 2, artikkel 28 nr. 3 og artikkel 48 nr. 1 i 

direktiv 2014/24/EU, artikkel 45 nr. 2 og artikkel 67 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 30 nr. 1 og artikkel 33 nr. 3 i 

direktiv 2009/81/EF. 

2) Konkurranseskjemaet («Competition») til kunngjøringene nevnt i artikkel 48 nr. 2, artikkel 49, artikkel 75 nr. 1 bokstav a) 

og b) og artikkel 79 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU, artikkel 67 nr. 2, artikkel 68 og 69, artikkel 92 nr. 1 bokstav a), b) og c) og 

artikkel 96 nr. 1 første ledd i direktiv 2014/25/EU, artikkel 31 nr. 1 og 3 i direktiv 2014/23/EU og artikkel 30 nr. 2 og 

artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2009/81/EF. 

3) Skjemaet for intensjonskunngjøring («Direct award prenotification») til kunngjøringene nevnt i artikkel 3a i direktiv 

89/665/EØF og 92/13/EØF. 

4) Resultatskjemaet («Result») til kunngjøringene nevnt i artikkel 50, artikkel 75 nr. 2 og artikkel 79 nr. 2 i direktiv 

2014/24/EU, artikkel 70, artikkel 92 nr. 2 og artikkel 96 nr. 1 tredje ledd i direktiv 2014/25/EU, artikkel 32 i direktiv 

2014/23/EU og artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2009/81/EF.  
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5) Skjemaet for kontraktsendring («Contract modification») til kunngjøringene nevnt i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU, 

artikkel 89 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU og artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2014/23/EU. 

6) Endringsskjemaet («Change») til endring eller annullering av kunngjøringene angitt ovenfor. 

Artikkel 3 

Oppheving 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1986 oppheves med virkning fra 25. oktober 2023. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. november 2022. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 272 av 25.10.2019, s. 11–73.] 


