2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

RICHTLIJN 2004/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

►B

van 31 maart 2004
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten
(PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114)

Gewĳzigd bĳ:
Publicatieblad

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12

Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28 oktober
2004
Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7 september 2005
Richtlijn 2005/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16
november 2005
Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december
2005
Richtlijn 2006/97/EG van de Raad van 20 november 2006
Verordening (EG) nr. 1422/2007 van de Commissie van 4 december
2007
Verordening (EG) nr. 213/2008 van de Commissie van 28 november
2007
Beschikking 2008/963/EG van de Commissie van 9 december 2008
Verordening (EG) nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 juni 2009
Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
juli 2009
Verordening (EG) nr. 1177/2009 van de Commissie van 30 november
2009
Verordening (EU) nr. 1251/2011 van de Commissie van 30 november
2011

Gerectificeerd bĳ:
►C1

Rectificatie PB L 351 van 26.11.2004, blz. 44 (2004/18/EG)

nr.

blz.

L 326

17

29.10.2004

L 257
L 323

127
55

1.10.2005
9.12.2005

L 333

28

20.12.2005

L 363
L 317

107
34

20.12.2006
5.12.2007

L 74

1

15.3.2008

L 349
L 188

1
14

24.12.2008
18.7.2009

L 216

76

20.8.2009

L 314

64

1.12.2009

L 319

43

2.12.2011

datum

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 2
▼B
RICHTLIJN 2004/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD
van 31 maart 2004
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
Gelet op het Verdag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met
name artikel 47, lid 2, op artikel 55 en op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4), en gezien de
gemeenschappelijke tekst die op 9 december 2003 door het Bemiddel
ingscomité is goedgekeurd,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

Naar aanleiding van de nieuwe wijzigingen van Richtlijn
92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coör
dinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsop
drachten voor dienstverlening (5), Richtlijn 93/36/EEG van de
Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
leveringen (6), en Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni
1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken (7) die nodig zijn in antwoord op de vereenvoudigingsen moderniseringseisen, die zowel de aanbestedende diensten als
de ondernemers hebben gesteld in hun antwoorden op het door de
Commissie op 27 november 1996 aangenomen Groenboek, dient
ter wille van de duidelijkheid tot omwerking van deze richtlijnen
in één tekst te worden overgegaan. De onderhavige richtlijn is
gebaseerd op jurisprudentie van het Hof van Justitie, met name
jurisprudentie betreffende de gunningscriteria, die duidelijk maakt
welke mogelijkheden de aanbestedende diensten hebben om aan
de behoeften van het betreffende publiek te voldoen, o.a. op
ecologisch en sociaal gebied, op voorwaarde dat dergelijke
criteria verband houden met het voorwerp van de opdracht, de
aanbestedende dienst geen onbeperkte keuzevrijheid bieden,
uitdrukkelijk zijn vermeld en in overeenstemming zijn met de
in overweging 2 genoemde grondbeginselen.

PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 11 en PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 210.
PB C 193 van 10.7.2001, blz. 7.
PB C 144 van 16.5.2001, blz. 23.
Advies van het Europees Parlement van 17 januari 2002 (PB C 271 E van
7.11.2002, blz. 176), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 maart
2003 (PB 147 E van 24.6.2003, blz. 1) en standpunt van het Europees
Parlement van 2 juli 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
Wetgevende resolutie van het Europees Parlement van 29 januari 2004 en
besluit van de Raad van 2 februari 2004.
(5) PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2001/78/EG van de Commissie (PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1).
(6) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2001/78/EG.
(7) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2001/78/EG.
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(2)

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten die worden afgesloten
in de lidstaten voor rekening van de staat, territoriale lichamen en
andere publiekrechtelijke instellingen moeten de beginselen van
het Verdrag geëerbiedigd worden, met name het vrije verkeer van
goederen, vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten,
alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behan
deling, het discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, evenre
digheid en transparantie. Voor overheidsopdrachten boven een
bepaalde waarde is het echter raadzaam om bepalingen voor de
coördinatie door de Gemeenschap van de nationale procedures
voor de plaatsing van dergelijke opdrachten op te stellen die
gebaseerd zijn op die beginselen, om ervoor te zorgen dat zij
effect sorteren en daadwerkelijke mededinging op het gebied
van overheidsopdrachten te garanderen. Bijgevolg moeten deze
coördinatiebepalingen overeenkomstig voornoemde regels en
beginselen alsmede overeenkomstig de andere Verdragsregels
worden uitgelegd.

(3)

Deze coördinatiebepalingen moeten de in elk van de lidstaten
geldende procedures en praktijken zoveel mogelijk eerbiedigen.

(4)

De lidstaten dienen erop toe te zien dat deelname van een
publiekrechtelijke instelling als inschrijver op een overheidsop
dracht geen concurrentieverstorende gevolgen heeft voor parti
culiere inschrijvers.

(5)

Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag moeten de eisen inzake
milieubescherming geïntegreerd worden in de omschrijving en
uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap
als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag, in het bijzonder met het
oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze richtlijn
verduidelijkt derhalve hoe de aanbestedende diensten kunnen
bijdragen tot de bescherming van het milieu en de bevordering
van duurzame ontwikkeling op een wijze die het mogelijk maakt
voor hun opdrachten de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

(6)

Geen enkele bepaling in deze richtlijn dient te beletten dat maat
regelen worden voorgeschreven of toegepast die noodzakelijk zijn
ter bescherming van de openbare zedelijkheid, orde of veiligheid
of het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten, in
het bijzonder met het oog op duurzame ontwikkeling, op voor
waarde dat deze maatregelen in overeenstemming zijn met het
Verdrag.

(7)

De Raad heeft bij zijn Besluit 94/800/EG van 22 december 1994
betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor
wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden,
van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van
de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (1)
onder meer zijn goedkeuring gehecht aan de WHO-overeenkomst
inzake overheidsopdrachten, hierna „Overeenkomst” genoemd,
welke ten doel heeft een multilateraal kader van evenwichtige
rechten en verplichtingen op het gebied van overheidsopdrachten
tot stand te brengen met het oog op een verdere liberalisering en
uitbreiding van de wereldhandel.
Gezien de internationale rechten en verplichtingen die voor de
Gemeenschap uit de aanvaarding van deze Overeenkomst
voortvloeien, gelden voor de inschrijvers en producten uit derde

(1) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.
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landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, de regelingen
van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst is niet rechtstreeks
toepasselijk. De in de Overeenkomst bedoelde aanbestedende
diensten die zich aan de onderhavige richtlijn houden en die
dezelfde bepalingen toepassen ten aanzien van de ondernemers
van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend,
leven op deze manier de Overeenkomst na. Deze coördinatiebe
palingen dienen ook voor in de Gemeenschap gevestigde
ondernemers even gunstige voorwaarden voor deelneming aan
overheidsopdrachten te waarborgen als die welke gelden voor
de ondernemers van derde landen die de Overeenkomst hebben
ondertekend.
(8)

Alvorens een procedure voor het plaatsen van een overheidsop
dracht te starten, mogen de aanbestedende diensten, door gebruik
te maken van een „technische dialoog”, advies vragen of
aanvaarden dat bij het opstellen van het bestek kan worden
gebruikt, op voorwaarde echter dat een dergelijk advies niet tot
uitschakeling van de mededinging leidt.

(9)

Gezien de verscheidenheid aan overheidsopdrachten voor werken,
moet de aanbestedende dienst kunnen kiezen tussen gescheiden
en gemeenschappelijke gunning van opdrachten voor de
uitvoering en het ontwerp van werken. Met deze richtlijn wordt
niet beoogd om een gemeenschappelijke of een gescheiden
gunning voor te schrijven. Het besluit of een gescheiden of een
gemeenschappelijke gunning van de opdracht plaatsvindt, dient te
worden gebaseerd op kwalitatieve en economische criteria, die in
de nationale wetgevingen bepaald kunnen worden.

(10)

Een overeenkomst wordt alleen geacht een overheidsopdracht
voor werken te zijn indien zij specifiek betrekking heeft op de
in bijlage I bedoelde activiteiten, zelfs indien de overeenkomst
andere voor die activiteiten benodigde diensten omvat. Overheid
sopdrachten voor diensten, waaronder diensten inzake eigendoms
beheer, kunnen onder bepaalde omstandigheden ook werken
omvatten. Indien dergelijke werken ten opzichte van het
hoofdvoorwerp van de opdracht van bijkomende aard zijn en
daarvan een uitvloeisel zijn of daarop een aanvulling vormen,
is het feit dat die werken deel uitmaken van de opdracht echter
geen reden om de opdracht als een overheidsopdracht voor
werken aan te merken.

(11)

Een communautaire definitie van raamovereenkomsten is nodig,
samen met specifieke regels voor de raamovereenkomsten welke
worden gesloten met betrekking tot opdrachten die onder het
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Op grond van deze
regels kan een aanbestedende dienst die overeenkomstig de
bepalingen van deze richtlijn een raamovereenkomst sluit
betreffende, met name, de bekendmaking, de termijnen en de
voorwaarden voor de indiening van inschrijvingen, tijdens de
looptijd van de raamovereenkomst daarop gebaseerde opdrachten
plaatsen door ofwel de voorwaarden in de raamovereenkomst toe
te passen, ofwel, indien niet alle voorwaarden vooraf in de raam
overeenkomst zijn bepaald, door een nieuwe oproep tot meded
inging te doen aan de partijen bij de raamovereenkomst met
betrekking tot de nog niet bepaalde voorwaarden. De nieuwe
oproep tot mededinging moet voldoen aan bepaalde regels die
de vereiste flexibiliteit en de inachtneming van de algemene
beginselen, waaronder het beginsel van gelijke behandeling,
dienen te waarborgen. Om die redenen moet de looptijd van de
raamovereenkomsten worden beperkt en mag hij niet langer zijn
dan vier jaar, behalve in door de aanbestedende diensten naar
behoren gemotiveerde gevallen.
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(12)

Een aantal nieuwe elektronische aankooptechnieken is in voort
durende ontwikkeling. Deze technieken maken het mogelijk de
mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te
plaatsen, met name door de besparing van tijd en kosten die het
gebruik van deze technieken met zich meebrengt. De aanbe
stedende diensten kunnen gebruikmaken van elektronische
aankooptechnieken mits de bepalingen van deze richtlijn en de
beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en trans
parantie in acht worden genomen. Daartoe kan de indiening
van een inschrijving, met name in geval van een nieuwe
oproep tot mededinging in het kader van een raamovereenkomst
of de toepassing van een dynamisch aankoopsysteem, de vorm
aannemen van de elektronische catalogus van de inschrijver,
wanneer deze de door de aanbestedende dienst gekozen
communicatiemiddelen gebruikt overeenkomstig artikel 42.

(13)

Gezien de zich snel uitbreidende elektronische aankoopsystemen
moeten nu reeds adequate voorschriften worden opgesteld zodat
de aanbestedende diensten ten volle profijt kunnen trekken van de
mogelijkheden die deze systemen bieden. Met het oog hierop
moeten geheel elektronische dynamische aankoopsystemen voor
aankopen van leveringen of diensten voor courant gebruik
worden gedefinieerd, en moeten er specifieke voorschriften
worden vastgesteld voor het opzetten en de werking van
dergelijke systemen teneinde een eerlijke behandeling te
garanderen van elke ondernemer die eraan deel wenst te
nemen. Elke ondernemer die een indicatieve inschrijving indient
die voldoet aan het bestek en zelf voldoet aan de selectiecriteria
moet van een dergelijk systeem gebruik kunnen maken. Dankzij
deze aankooptechniek kunnen de aanbestedende diensten een lijst
van reeds geselecteerde inschrijvers opstellen en deze openstellen
voor nieuwe inschrijvers, en zo beschikken over een
buitengewoon groot scala van inschrijvingen — dankzij de
gebruikte elektronische middelen — en er aldus voor zorgen
dat de overheidsgelden op basis van een brede concurrentie
optimaal benut worden.

(14)

Aangezien het gebruik van de techniek van elektronische
veilingen waarschijnlijk zal toenemen, moeten voor dergelijke
veilingen een communautaire definitie en specifieke voorschriften
worden opgesteld om ervoor te zorgen dat zij volledig in over
eenstemming werken met de beginselen van gelijke behandeling,
niet-discriminatie en transparantie. Daarom moet in die
bepalingen staan dat dergelijke elektronische veilingen alleen
gebruikt mogen worden voor opdrachten voor werken, leveringen
of diensten waarvan de specificaties nauwkeurig kunnen worden
bepaald. Dat kan met name het geval zijn voor terugkerende
opdrachten voor leveringen, werken en diensten. Met datzelfde
oogmerk het ook mogelijk zijn om in elk stadium van de elek
tronische veiling de rangorde van de inschrijvingen te bepalen.
Het gebruik van elektronische veilingen stelt de aanbestedende
diensten in staat de inschrijvers te verzoeken nieuwe, lagere
prijsoffertes te doen, en wanneer de opdracht gegund wordt aan
de inschrijver met de voordeligste inschrijving kunnen ook andere
elementen van de inschrijvers dan de prijs worden verbeterd. Om
ervoor te zorgen dat het transparantiebeginsel wordt nageleefd,
mogen elektronische veilingen alleen gebruikt worden voor die
elementen die elektronisch en zonder tussenkomst en/of beoor
deling van de aanbestedende dienst geëvalueerd kunnen worden,
d.w.z. alleen kwantificeerbare en in cijfers of percentages
uitdrukbare elementen. Daar staat tegenover dat elektronische
veilingen niet gebruikt mogen worden voor die elementen van
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inschrijvingen
waarvoor
een
beoordeling
van
niet-kwantificeerbare elementen nodig is. Bijgevolg mogen elek
tronische veilingen niet gebruikt worden voor bepaalde
opdrachten voor werken en bepaalde opdrachten voor diensten
die betrekking hebben op intellectuele verrichtingen, zoals het
ontwerpen van werken.

(15)

In de lidstaten zijn bepaalde centrale aankooptechnieken
ontwikkeld. Verscheidene aanbestedende diensten zijn belast
met het verlenen van aankopen of het gunnen van overheidsop
drachten/het sluiten van raamovereenkomsten voor andere aanbe
stedende diensten. Door de omvang van de aankopen maken deze
technieken het mogelijk de mededinging te verbreden en over
heidsbestellingen efficiënter te plaatsen. Er moet dus worden
voorzien in een communautaire definitie van voor aanbestedende
diensten werkende aankoopcentrales. Tevens moeten de voor
waarden worden vastgesteld waaronder aanbestedende diensten
die met eerbiediging van het beginsel van non-discriminatie en
het gelijkheidsbeginsel via een aankoopcentrale werken,
leveringen en/of diensten verwerven, kunnen worden geacht
deze richtlijn te hebben nageleefd.

(16)

Teneinde rekening te houden met de bestaande verschillen in de
lidstaten moeten zij zelf kunnen kiezen of zij bepalen dat de
aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van raamovereen
komsten, aankoopcentrales, dynamische aankoopsystemen, elek
tronische veilingen en concurrentiegerichte dialoog als
omschreven en geregeld bij deze richtlijn.

(17)

Het bestaan van een groot aantal drempels voor de toepassing van
de coördinatiebepalingen geeft aanleiding tot complicaties voor
de aanbestedende diensten. Voorts is het, rekening gehouden met
de monetaire unie, wenselijk drempels in euro's vast te stellen.
Derhalve dienen de drempels in euro's op zodanige wijze te
worden vastgesteld, dat de toepassing van deze bepalingen
wordt vereenvoudigd en tegelijkertijd de in de Overeenkomst
bepaalde drempels, die in bijzondere trekkingsrechten zijn
uitgedrukt, in acht worden genomen. In verband daarmee dient
ook te worden voorzien in een periodieke herziening van de in
euro uitgedrukte drempels, teneinde deze indien nodig aan te
passen naar gelang van de eventuele schommelingen van de
waarde van de euro ten opzichte van het bijzondere trekking
srecht.

(18)

Zowel met het oog op de toepassing van de voorschriften van
deze richtlijn als voor controledoeleinden wordt de dienstensector
het beste omschreven door de diensten in te delen in categorieën
die met bepaalde posten van een gemeenschappelijke nomen
clatuur overeenkomen, en deze bijeen te brengen in twee
bijlagen, II A en II B, naargelang de regeling die erop van
toepassing is. Wat de in bijlage II B bedoelde diensten betreft,
mogen de van toepassing zijnde bepalingen in deze richtlijn geen
afbreuk doen aan de toepassing van specifieke communautaire
voorschriften voor de desbetreffende diensten.

(19)

Wat overheidsopdrachten voor diensten betreft, moet gedurende
een overgangsperiode de volledige toepassing van deze richtlijn
worden beperkt tot opdrachten waarvoor de bepalingen van deze
richtlijn de mogelijkheden tot uitbreiding van het verkeer over de
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grenzen heen ten volle garanderen. De opdrachten voor andere
diensten moeten gedurende deze overgangsperiode worden
gevolgd, alvorens wordt besloten deze richtlijn daarop volledig
toe te passen. In dit verband dient het controlemechanisme te
worden omschreven. Dit mechanisme dient terzelfder tijd de
betrokkenen toegang tot de relevante informatie te verzekeren.
(20)

De overheidsopdrachten die door in de sectoren watervoor
ziening, energievoorziening, vervoer en postdiensten werkzame
aanbestedende diensten worden geplaatst en in het kader van
deze werkzaamheden passen, vallen onder Richtlijn 2004/17/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en
vervoer en postdiensten (1). De overheidsopdrachten die door
aanbestedende diensten in het kader van hun activiteiten voor
de exploitatie van zee-, kust- of riviervervoerdiensten worden
geplaatst, dienen echter onder het toepassingsgebied van de
onderhavige richtlijn te vallen.

(21)

Gezien de effectieve mededinging op de telecommunicatiemarkt
ingevolge de toepassing van de communautaire regelgeving tot
liberalisering van deze sector, moeten de desbetreffende overheid
sopdrachten van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden
uitgesloten voorzover zij hoofdzakelijk ten doel hebben de aanbe
stedende diensten in staat te stellen bepaalde activiteiten in de
telecommunicatiesector uit te oefenen. Deze activiteiten worden
in overeenstemming met de definities in de artikelen 1, 2 en 8
van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecom
municatie (2) omschreven, zodat deze richtlijn niet van toepassing
is op opdrachten die uitgesloten zijn van de werkingssfeer van
Richtlijn 93/38/EEG ingevolge artikel 8 daarvan.

(22)

Er dienen bepalingen te worden voorgesteld voor gevallen waarin
de maatregelen tot coördinatie van de procedures niet nood
zakelijk van toepassing dienen te zijn om redenen die met de
staatsveiligheid of staatsgeheimen verband houden of doordat
specifieke aanbestedingsvoorschriften van toepassing zijn die uit
internationale overeenkomsten voortvloeien en betrekking hebben
op de legering van strijdkrachten of eigen zijn aan internationale
organisaties.

(23)

Krachtens artikel 163 van het Verdrag is het stimuleren van
onderzoek en technologische ontwikkeling één van de middelen
om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de
industrie van de Gemeenschap te versterken, en het openstellen
van overheidsopdrachten voor diensten draagt daartoe bij. Op de
medefinanciering van onderzoeksprogramma's heeft deze richtlijn
geen betrekking. Derhalve vallen buiten deze richtlijn andere
opdrachten voor diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan
die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende
dienst toekomen voor het gebruik ervan in de uitoefening van
zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door
de aanbestedende dienst wordt beloond.

(24)

In het kader van diensten, vertonen de opdrachten betreffende de
verwerving of de huur van onroerende goederen dan wel
betreffende de rechten op deze goederen bijzondere kenmerken,
waardoor toepassing van de aanbestedingsvoorschriften niet
geschikt is.

(1) Zie blz. 1 van dit Publicatieblad
(2) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2001/78/EG.
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(25)

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor bepaalde
audiovisuele diensten in de omroepsector moet rekening kunnen
worden gehouden met overwegingen van cultureel en sociaal
belang, waardoor toepassing van de aanbestedingsvoorschriften
niet geschikt is. Om die redenen is het wenselijk te voorzien in
een uitzondering voor overheidsopdrachten voor diensten die
betrekking hebben op de aankoop, de ontwikkeling, de
productie of de coproductie van gebruiksklaar programma
materiaal en van andere voorbereidende diensten, zoals die
betreffende scenario's of de artistieke prestaties die nodig zijn
voor de totstandbrenging van het programmamateriaal, alsmede
voor opdrachten betreffende de zendtijd. Deze uitzondering dient
evenwel niet te gelden voor de levering van het technisch
materiaal dat nodig is voor de productie, de coproductie en de
uitzending van dat programmamateriaal. Onder uitzending dient
te worden verstaan het uitzenden en verspreiden via enig elek
tronisch netwerk.

(26)

De diensten inzake arbitrage en bemiddeling worden meestal
verleend door instanties of personen die worden aangewezen of
gekozen op een wijze die niet door aanbestedingsvoorschriften
kan worden geregeld.

(27)

Conform de Overeenkomst omvatten de in deze richtlijn bedoelde
financiële diensten niet de instrumenten inzake monetair beleid,
wisselkoersen, overheidsschuld en beheer van reserves of die van
enig ander beleid dat verrichtingen met effecten of andere
financiële instrumenten behelst, met name verrichtingen om de
aanbestedende diensten van geld of kapitaal te voorzien. Derhalve
vallen de opdrachten betreffende de uitgifte, de aankoop, de
verkoop of de overdracht van effecten of van andere financiële
instrumenten niet binnen het toepassingsgebied. De door centrale
banken geleverde diensten zijn eveneens uitgesloten.

(28)

Beroep en werk zijn van fundamenteel belang voor het waar
borgen van gelijke kansen voor iedereen en bevorderen de maats
chappelijke integratie. In dit verband dragen sociale werkplaatsen
en programma's voor beschutte arbeid op doeltreffende wijze bij
tot de integratie of herintegratie van gehandicapten op de
arbeidsmarkt. Het is echter mogelijk dat het dergelijke werk
plaatsen niet lukt om bij normale mededingingsvoorwaarden
opdrachten te verwerven. Daarom is het wenselijk te bepalen
dat de lidstaten de deelneming aan procedures voor de gunning
van opdrachten kunnen voorbehouden aan dergelijke werk
plaatsen of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van
programma's voor beschermde arbeid.

(29)

De door de aanbestedende diensten opgestelde technische spec
ificaties moeten de openstelling van overheidsopdrachten voor
mededinging mogelijk maken; daartoe moet het mogelijk zijn
inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van de technische
oplossingen tot uiting komt. Te dien einde moeten enerzijds de
technische specificaties kunnen worden opgesteld in termen van
prestaties en functionele eisen en moeten anderzijds, bij
verwijzing naar de Europese — of bij ontstentenis daarvan naar
de nationale — norm, op andere gelijkwaardige oplossingen
gebaseerde inschrijvingen door de aanbestedende dienst in over
weging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen,
moeten de inschrijvers elk bewijsmiddel kunnen gebruiken. Over
heidsdiensten moeten iedere beslissing dat er geen sprake is van
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gelijkwaardigheid, kunnen motiveren. Aanbestedende diensten
die in de technische specificatie van een bepaalde opdracht
milieueisen wensen op te nemen, kunnen de milieukenmerken,
zoals een bepaalde productiemethode, en/of het milieueffect van
specifieke productgroepen of -diensten voorschrijven. Zij kunnen,
zonder dat daartoe een verplichting bestaat, de passende spec
ificaties gebruiken die zijn omschreven in milieukeuren, zoals
de Europese milieukeur, (pluri)nationale milieukeuren of een
andere milieukeur indien de vereisten voor de keur zijn
ontwikkeld en aangenomen op grond van wetenschappelijke
gegevens via een proces waaraan de betrokkenen, zoals regering
sinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en milieuor
ganisaties, kunnen deelnemen en indien de keur toegankelijk en
beschikbaar is voor alle betrokken partijen. De aanbestedende
diensten moeten, indien mogelijk, technische specificaties vast
stellen die rekening houden met toegankelijkheidscriteria voor
gehandicapten of een voor alle gebruikers geschikt ontwerp. De
technische specificaties moeten duidelijk worden aangegeven,
zodat alle inschrijvers weten waarop de door de aanbestedende
dienst gestelde eisen betrekking hebben.
(30)

De nadere inlichtingen betreffende de opdracht moeten, zoals in
de lidstaten gebruikelijk is, in het bestek voor elke opdracht of in
een gelijkwaardig document zijn opgenomen.

(31)

Voor aanbestedende diensten die bijzonder complexe projecten
uitvoeren, kan het, zonder dat hen iets valt te verwijten,
objectief onmogelijk zijn te bepalen welke middelen aan hun
behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te
bieden heeft op het stuk van technische en/of financiële/juridische
oplossingen. Dat kan met name het geval zijn bij de uitvoering
van omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten,
grote computernetwerken, of projecten met een complexe en
gestructureerde financiering waarvan de financiële en juridische
onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven. Voor
zover de toepassing van openbare of niet-openbare procedures
de gunning van dergelijke opdrachten niet mogelijk maakt,
moet derhalve voorzien worden in een flexibele procedure die
de mededinging tussen ondernemers vrijwaart, en tevens
rekening houdt met de behoefte van de aanbestedende diensten
om met elke gegadigde een dialoog over alle aspecten van de
opdracht aan te gaan. Deze procedure mag evenwel niet op
zodanige wijze worden aangewend dat de concurrentie wordt
beperkt of verstoord, met name door het wijzigen van basisele
menten van de inschrijvingen, het opleggen van nieuwe
inhoudelijke elementen aan de gekozen inschrijver of het
betrekken van een andere, niet als economisch voordeligste
aangewezen inschrijver in de procedure.

(32)

Om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot
overheidsopdrachten te bevorderen, moeten bepalingen over
onderaanneming worden opgenomen.

(33)

De voorwaarden voor de uitvoering van een opdracht zijn vere
nigbaar met deze richtlijn voor zover zij niet rechtstreeks of
onrechtstreeks discriminerend zijn en zij in de aankondiging
van opdracht of in het bestek worden vermeld. Zij kunnen met
name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de
arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren
personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het
milieu te beschermen. Als voorbeeld kan onder andere worden
verwezen naar de verplichtingen om voor de uitvoering van de
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opdracht langdurig werklozen aan te werven of in opleid
ingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om
inhoudelijk de belangrijkste verdragen van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) na te leven indien deze niet in het
nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de
nationale wetgeving voorgeschreven aantal gehandicapten aan te
werven.

(34)

Tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht zijn zowel
de nationale als de communautaire wetten, regelingen en
collectieve overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden en
veiligheid op het werk van kracht, op voorwaarde dat
deze regels en hun toepassing in overeenstemming zijn
met het Gemeenschapsrecht. Voor grensoverschrijdende
situaties, waarbij werknemers van een lidstaat ter verwezen
lijking van een overheidsopdracht in een andere lidstaat
diensten verlenen, zijn in Richtlijn 96/71/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verlenen van diensten (1) de minimumvoor
waarden bepaald waaraan het land van ontvangst ten
aanzien van deze ter beschikking gestelde werknemers
moet voldoen. Indien het nationaal recht daartoe strekkende
bepalingen bevat, kan niet-naleving van die verplichtingen
beschouwd worden als een ernstige fout of een delict dat
in strijd is met de beroepsgedragsregels van de ondernemer,
hetgeen kan leiden tot uitsluiting van deze ondernemer van
de aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht.

(35)

Gezien de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en
de vereenvoudigingen die deze voor de bekendmaking van
opdrachten en uit het oogpunt van doeltreffendheid en doorzich
tigheid van de aanbestedingsprocedures kunnen meebrengen,
dienen elektronische middelen te worden gelijkgesteld met de
klassieke middelen voor communicatie en informatie-uitwisseling.
Het middel en de technologie waarvoor wordt gekozen, moeten
zoveel mogelijk met de in de andere lidstaten gebruikte tech
nologieën verenigbaar zijn.

(36)

Voor de ontwikkeling van daadwerkelijke mededinging op het
gebied van overheidsopdrachten is het noodzakelijk dat de door
de aanbestedende diensten van de lidstaten opgestelde aankon
digingen van opdrachten in de Gemeenschap worden bekend
gemaakt. Het doel van de in deze aankondigingen gegeven inlich
tingen is de ondernemers van de Gemeenschap in staat te stellen
uit te maken of de voorgenomen opdrachten hen interesseren. Te
dien einde dienen zij afdoende te worden ingelicht over het
voorwerp van de opdracht en de bijbehorende voorwaarden.
Het is dus van belang te zorgen voor een betere zichtbaarheid
van de bekendgemaakte aankondigingen door middel van
geschikte instrumenten, zoals de standaardformulieren voor de
aankondiging van een opdracht en de Gemeenschappelijke Woor
denlijst
Overheidsopdrachten
(Common
Procurement
Vocabulary-CPV) vervat in Verordening (EG) nr.2195/2002 van

(1) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
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het Europees Parlement en de Raad (1), als referentienomen
clatuur voor overheidsopdrachten. Bij niet-openbare procedures
heeft de bekendmaking in het bijzonder ten doel de ondernemers
van de lidstaten de mogelijkheid te verschaffen hun belangstelling
voor de opdrachten te tonen door de aanbestedende diensten te
verzoeken hen voor een inschrijving onder de gestelde voor
waarden uit te nodigen.
(37)

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk
kader voor elektronische handtekeningen (2) en Richtlijn
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij, met name de elektronische
handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische
handel) (3) moeten op de doorgifte van informatie langs elektro
nische weg in het raam van de onderhavige richtlijn van
toepassing zijn. De procedures voor de plaatsing van overheid
sopdrachten en de regels voor prijsvragen voor diensten vereisen
een hoger niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid dan het bij
die richtlijnen vereiste niveau. Daarom moeten de middelen voor
de elektronische ontvangst van inschrijvingen/verzoeken tot deel
neming, alsmede van plannen en ontwerpen, voldoen aan spec
ifieke aanvullende eisen. Te dien einde moet het gebruik van
elektronische handtekeningen, met name geavanceerde elektro
nische handtekeningen, zo veel mogelijk aangemoedigd worden.
Voorts kan het bestaan van vrijwillige accreditatieregelingen een
gunstig kader vormen voor de verbetering van het niveau van de
voor deze middelen verrichte certificatiedienst.

(38)

Door het gebruik van elektronische middelen wordt tijd bespaard.
Bijgevolg dienen de minimale termijnen bij gebruik van deze
elektronische middelen te worden verkort, op voorwaarde echter
dat deze met de op communautair niveau toegepaste wijzen van
doorgifte verenigbaar zijn.

(39)

De beoordeling van de geschiktheid van de inschrijvers, in het
geval van openbare procedures, en van de gegadigden, in het
geval van niet-openbare procedures, procedures van gunning
door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging
van een opdracht, en concurrentiegerichte dialoog, alsmede hun
selectie, dienen op transparante wijze te geschieden. Daartoe
dienen niet-discriminerende criteria te worden aangegeven die
de aanbestedende diensten kunnen gebruiken om de mededingers
te selecteren, alsmede de middelen die de ondernemers kunnen
gebruiken om aan te tonen dat zij aan deze criteria voldoen. Uit
dit oogpunt van transparantie dient de aanbestedende dienst
gehouden te zijn vanaf de oproep tot mededinging voor een
opdracht de selectiecriteria aan te geven die hij voor de selectie
zal hanteren, alsmede het niveau van specifieke bekwaamheden
dat hij eventueel van ondernemers eist opdat deze tot de aanbe
stedingsprocedure kunnen worden toegelaten.

(40)

Een aanbestedende dienst kan het aantal gegadigden in
niet-openbare procedures, in procedures van gunning door onder
handelingen met bekendmaking van een aankondiging van een
opdracht en in de concurrentiegerichte dialoog beperken. Een
dergelijke vermindering van het aantal gegadigden moet
geschieden op basis van objectieve criteria die in de

(1) PB L 340 van 16.12.2002, blz. 1.
(2) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.
(3) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 12
▼B
aankondiging van de opdracht zijn vermeld. Aan die criteria hoeft
niet per se een relatief gewicht te worden toegekend. Voor de
criteria in verband met de persoonlijke situatie van de
ondernemer kan een algemene verwijzing in de aankondiging
van de opdracht naar de in artikel 45 opgenomen gevallen
volstaan.
(41)

In het kader van de concurrentiegerichte dialoog en de procedures
van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een
aankondiging van een opdracht, en rekening houdend met de
eventueel vereiste flexibiliteit en met de te hoog oplopende
kosten die aan deze methodes voor de gunning van overheidsop
drachten verbonden zijn, moeten de aanbestedende diensten
kunnen bepalen dat de procedure in opeenvolgende fasen
verloopt teneinde geleidelijk, op basis van vooraf aangegeven
gunningscriteria, het aantal inschrijvingen waarover zij verder
zullen spreken of onderhandelen, te beperken. Voorzover het
aantal oplossingen of geschikte gegadigden dat toelaat, moet
deze beperking daadwerkelijke mededinging garanderen.

(42)

De communautaire voorschriften inzake de onderlinge erkenning
van diploma's, certificaten en andere titels zijn van toepassing
wanneer voor deelneming aan een aanbestedingsprocedure of
aan een prijsvraag een bepaalde beroepsbekwaamheid wordt
geëist.

(43)

Voorkomen moet worden dat overheidsopdrachten worden
gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een
criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan
omkoping of fraude ten nadele van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen, of aan het witwassen van geld. De
aanbestedende diensten verzoeken in voorkomend geval de gega
digden/inschrijvers om passende documenten en kunnen, in geval
van twijfel over de persoonlijke situatie van de gegadigden/
inschrijvers, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat
om medewerking verzoeken. Zulke ondernemers moeten worden
uitgesloten zodra de aanbestedende dienst kennis heeft van een
overeenkomstig het nationale recht uitgesproken en in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing met betrekking tot
dergelijke strafbare feiten. De niet-naleving van de milieuwet
geving of van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, ten
aanzien waarvan een onherroepelijk vonnis of een beslissing
met vergelijkbare werking wegens onwettige afspraken is uitges
proken, kan als een delict dat in strijd is met de beroepsge
dragsregels van de ondernemer of als een ernstige fout worden
beschouwd, indien het nationale recht daartoe strekkende
bepalingen bevat.
De niet-naleving van nationale bepalingen tot uitvoering van
Richtlijnen 2000/78/EG (1) en 76/207/EEG (2) van de Raad
betreffende de gelijke behandeling van werknemers, ten aanzien
waarvan een onherroepelijk vonnis of een beslissing met verge
lijkbare werking is uitgesproken, kan als een delict dat in strijd is
met de beroepsgedragsregels van de ondernemer of als een
ernstige fout worden beschouwd.

(1) Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van
een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303
van 2.12.2000, blz. 16).
(2) Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuit
voerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepso
pleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
(PB L 39 van 14.2.1976, blz. 40). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad. (PB L 269 van
5.10.2002, blz. 15).
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(44)

In bepaalde gevallen waarin de aard van de werken en/of de
diensten de toepassing van milieubeheermaatregelen of systemen bij de uitvoering van de overheidsopdracht recht
vaardigt, kan de toepassing van dergelijke maatregelen of
systemen verlangd worden. Ongeacht of deze milieubeheer
systemen overeenkomstig de communautaire instrumenten,
waaronder Verordening (EG) nr. 761/2002 (1) (EMAS) geregis
treerd zijn, kunnen zij uitwijzen of een ondernemer over de tech
nische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Voorts
dient een beschrijving van de maatregelen die de ondernemer
toepast om hetzelfde milieubeschermingsniveau te waarborgen,
als alternatief bewijs aanvaard te worden in plaats van de geregis
treerde milieubeheersystemen.

(45)

Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten officiële lijsten van
aannemers, leveranciers en dienstverleners of een erkenning
door openbare of particuliere organen kunnen invoeren, en
welke gevolgen de opneming op een dergelijke lijst of een
dergelijke erkenning heeft in het kader van een aanbesteding
sprocedure voor overheidsopdrachten in een andere lidstaat.
Met betrekking tot de officiële lijsten van erkende ondernemers
is het van belang rekening te houden met de jurisprudentie van
het Hof van Justitie wanneer een ondernemer die deel uitmaakt
van een groep zich in zijn verzoek tot inschrijving beroept op de
economische, financiële of technische capaciteiten van andere
ondernemingen van de groep. In dat geval moet de ondernemer
bewijzen dat hij gedurende de totale looptijd van zijn inschrijving
daadwerkelijk over deze middelen beschikt. Met het oog op deze
inschrijving kan een lidstaat in dat geval een aantal vereisten
formuleren waaraan voldaan moet worden, met name
bijvoorbeeld, wanneer deze ondernemer zich beroept op de
financiële capaciteit van een andere onderneming van de groep,
de — indien nodig solidaire — betrokkenheid van laatstge
noemde onderneming.

(46)

De gunning van de opdracht dient te geschieden op basis van
objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod en de
beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht
worden genomen en de beoordeling van de inschrijvingen
onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging wordt
gewaarborgd. Derhalve mogen slechts twee gunningscriteria
worden toegepast, namelijk het criterium van de „laagste prijs”
en het criterium van de „economisch voordeligste inschrijving”.

Teneinde de inachtneming van het beginsel van gelijke behan
deling bij de gunning van opdrachten te waarborgen, moet
worden voorzien in de door de jurisprudentie bevestigde
verplichting om de nodige transparantie te garanderen teneinde
iedere inschrijver de mogelijkheid te bieden redelijkerwijs kennis
te nemen van de criteria en de nadere regelingen die zullen
worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste
inschrijving. Daarom dienen de aanbestedende diensten tijdig de
gunningscriteria en het relatieve gewicht van elk van deze criteria
aan te geven zodat de ondernemers er bij de opstelling van hun
inschrijving kennis van hebben. De aanbestedende diensten
(1) Verordening (EG) nr. 761/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (PB L 114 van
24.4.2001, blz. 1).
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kunnen in naar behoren gemotiveerde gevallen die zij moeten
kunnen toelichten, afzien van de vermelding van het relatieve
gewicht van de gunningscriteria, wanneer dat relatieve gewicht
niet vooraf kan worden bepaald, met name wegens de
complexiteit van de opdracht. In die gevallen moeten zij de
criteria in dalende volgorde van belangrijkheid vermelden.
Wanneer de aanbestedende diensten besluiten om de opdracht te
gunnen aan de economisch voordeligste inschrijving, gaan zij na
welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.
Daartoe stellen zij economische en kwalitatieve criteria vast, die
het over het geheel genomen mogelijk maken om de voor de
aanbestedende dienst economisch voordeligste inschrijving te
bepalen. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening
gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien de
criteria het mogelijk moeten maken het prestatieniveau van
iedere inschrijving in verhouding tot het in de technische spec
ificaties omschreven voorwerp van de opdracht te beoordelen, en
de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving te bepalen.
Met het oog op het waarborgen van een gelijke behandeling
moeten de gunningscriteria de mogelijkheid bieden de
inschrijvingen te vergelijken en op een objectieve manier te
beoordelen. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, bieden econ
omische en kwalitatieve gunningscriteria, bijvoorbeeld criteria
betreffende de vervulling van milieueisen, de aanbestedende
diensten de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de in de
specificaties voor de opdracht vermelde behoeften van het
betrokken openbare lichaam. Onder dezelfde voorwaarden kan
een aanbestedende dienst criteria gebruiken die ertoe strekken
te voldoen aan sociale eisen, waardoor met name tegemoet
wordt gekomen aan de — in de specificaties voor de opdracht
vermelde — behoeften van bijzonder kansarme bevolkings
groepen waartoe de begunstigden/gebruikers van de werken,
leveringen of diensten welke het voorwerp van de opdracht
zijn, behoren.
(47)

Bij overheidsopdrachten voor diensten mogen de gunningscriteria
geen afbreuk doen aan de toepassing van nationale bepalingen
betreffende de beloning van bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld
de beloningen van architecten, ingenieurs of advocaten, en,
wanneer het om overheidsopdrachten voor leveringen gaat, aan
de toepassing van nationale bepalingen die een vaste prijs voor
schoolboeken vastleggen.

(48)

Bepaalde technische voorwaarden, met name die betreffende de
aankondigingen en de statistische overzichten alsmede de
gebruikte nomenclatuur en de voorwaarden voor verwijzing
naar deze nomenclatuur, dienen in het licht van de ontwikkeling
van de technische behoeften te worden vastgesteld en gewijzigd.
De lijsten van de in de bijlagen bedoelde aanbestedende diensten
moeten ook worden bijgewerkt. Het is dus wenselijk daarvoor
een soepele en snelle vaststellingsprocedure vast te stellen.

(49)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen
dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(50)

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni
1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn
op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (1) dient van
toepassing te zijn op de berekening van de in deze richtlijn
bedoelde termijnen.

(51)

Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van
de lidstaten betreffende de in bijlage XI aangegeven termijnen
voor de omzetting en de toepassing van Richtlijn 92/50/EEG,
Richtlijn 93/36/EEG en Richtlijn 93/37/EEG,
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Wereldhandelsorganisatie
gesloten
overeen
komsten

Artikel 6

— Vertrouwelijkheid

HOOFDSTUK II
Toepassingsgebied
AFDELING 1 - Drempels
Artikel 7

— Drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Artikel 8

— Voor meer dan 50 % door aanbestedende
diensten gesubsidieerde opdrachten

Artikel 9

— Methoden voor de berekening van de geraamde
waarde van overheidsopdrachten, raamovereen
komsten en dynamische systemen

AFDELING 2 - Specifieke situaties
Artikel 10

— Opdrachten op het gebied van defensie

Artikel 11

— Door aankoopcentrales geplaatste overheidsop
drachten en raamovereenkomsten

(1) PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.
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AFDELING 3 - Uitgesloten opdrachten
Artikel 12

— Opdrachten geplaatst in de sectoren watervoor
ziening, energievoorziening, vervoer en post
diensten

Artikel 13

— Specifieke uitsluitingen op het gebied van tele
communicatie

Artikel 14

— Geheime opdrachten of opdrachten
bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen

Artikel 15

— Op grond van internationale
geplaatste opdrachten

Artikel 16

— Specifieke uitsluitingen

Artikel 17

— Concessieovereenkomsten voor diensten

Artikel 18

— Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten
voor diensten

die

voorschriften

AFDELING 4 - Bijzondere regeling
Artikel 19

— Voorbehouden opdrachten

HOOFDSTUK III
Op overheidsopdrachten voor diensten toepasselijke regelingen
Artikel 20

— Opdrachten voor in bijlage II A vermelde
diensten

Artikel 21

— Opdrachten voor in bijlage II B vermelde
diensten

Artikel 22

— Gemengde opdrachten voor zowel in bijlage II A
als in bijlage II B vermelde diensten

HOOFDSTUK IV
Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedings
stukken
Artikel 23

— Technische specificaties

Artikel 24

— Varianten

Artikel 25

— Onderaanneming

Artikel 26

— Voorwaarden waaronder de opdracht wordt
uitgevoerd

Artikel 27

— Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen
inzake belastingen, milieubescherming, arbeids
bescherming en arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK V
Procedures
Artikel 28

— Toepassing van openbare en niet-openbare
procedures, van procedures van gunning door
onderhandelingen en van de concurrentiegerichte
dialoog

Artikel 29

— Concurrentiegerichte dialoog

Artikel 30

— Gevallen waarin de toepassing van de procedure
van gunning door onderhandelingen met bekend
making van een aankondiging van een opdracht
gerechtvaardigd is
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Artikel 31

— Gevallen waarin de toepassing van de procedure
van gunning door onderhandelingen zonder
bekendmaking van een aankondiging van
opdracht gerechtvaardigd is

Artikel 32

— Raamovereenkomsten

Artikel 33

— Dynamische aankoopsystemen

Artikel 34

— Overheidsopdrachten voor werken: bijzondere
voorschriften betreffende de bouw van sociale
woningen

HOOFDSTUK VI
Regels voor bekendmaking en transparantie
AFDELING
digingen

I

-

Bekendmaking

van

de

aankon

Artikel 35

— Aankondigingen

Artikel 36

— Opmaak en wijze van bekendmaking
aankondigingen

Artikel 37

— Niet-verplichte bekendmaking

van

AFDELING 2 - Termijnen
Artikel 38

— Termijnen voor de ontvangst van de verzoeken
tot deelneming en de ontvangst van de
inschrijvingen

Artikel 39

— Openbare procedures: bestek, stukken en nadere
inlichtingen

AFDELING 3 - Inhoud en verzendingswijze van de
informatie
Artikel 40

— Uitnodigingen tot inschrijving, tot deelneming
aan de dialoog of tot onderhandelingen

Artikel 41

— Informatieverstrekking
inschrijvers

aan

gegadigden

en

AFDELING 4 - Communicatiemiddelen
Artikel 42

— Regels betreffende de communicatiemiddelen

AFDELING 5 - Processen-verbaal
Artikel 43

— Inhoud van de processen-verbaal

HOOFDSTUK VII
Verloop van de procedure
AFDELING 1 - Algemene bepalingen
Artikel 44

— Controle van de geschiktheid en selectie van de
deelnemers, en gunning van de opdrachten

AFDELING 2 - Kwalitatieve selectiecriteria
Artikel 45

— Persoonlijke
inschrijver

situatie van

de

gegadigde

of

Artikel 46

— Bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen
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Artikel 47

— Economische en financiële draagkracht

Artikel 48

— Technische
waamheid

Artikel 49

— Kwaliteitsnormen

Artikel 50

— Normen inzake milieubeheer

Artikel 51

— Aanvullende documentatie en inlichtingen

Artikel 52

— Officiële lijsten van erkende ondernemingen en
certificering door publiekrechtelijke of privaat
rechtelijke instellingen

bekwaamheid

en/of

beroepsbek

AFDELING 3 - Gunning van de opdracht
Artikel 53

— Gunningscriteria

Artikel 54

— Gebruik van elektronische veilingen

Artikel 55

— Abnormaal lage inschrijvingen

TITEL III
Regels op het gebied van concessieovereenkomsten voor openbare
werken
HOOFDSTUK I
Op concessieovereenkomsten voor openbare werken toepasselijke regels
Artikel 56

— Toepassingsgebied

Artikel 57

— Uitsluitingen van het toepassingsgebied

Artikel 58

— Bekendmaking van de aankondiging betreffende
concessieovereenkomsten voor openbare werken

Artikel 59

— Termijn

Artikel 60

— Onderaanneming

Artikel 61

— Gunning van aanvullende werken aan de conces
siehouder

HOOFDSTUK II
Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die zelf
aanbestedende dienst zijn
Artikel 62

— Regels

HOOFDSTUK III
Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die zelf
geen aanbestedende dienst zijn
Artikel 63

— Regels voor de bekendmaking: drempel en
uitzonderingen

Artikel 64

— Bekendmaking van de aankondiging

Artikel 65

— Termijnen voor de ontvangst van verzoeken tot
deelneming en de ontvangst van inschrijvingen

TITEL IV
Regels voor prijsvragen op het gebied van diensten
Artikel 66

— Algemene bepalingen

Artikel 67

— Toepassingsgebied
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Artikel 68

— Uitsluitingen van het toepassingsgebied

Artikel 69

— Aankondigingen

Artikel 70

— Opmaak en wijze van bekendmaking
aankondigingen betreffende prijsvragen

Artikel 71

— Communicatiemiddelen

Artikel 72

— Selectie van deelnemers

Artikel 73

— Samenstelling van de jury

Artikel 74

— Beslissingen van de jury

van

TITEL V
Statistische
bepalingen

verplichtingen,

uitvoeringsbevoegdheden

Artikel 75

— Statistische verplichtingen

Artikel 76

— Inhoud van het statistische overzicht

Artikel 77

— Het Raadgevend Comité

Artikel 78

— Herziening van de drempels

Artikel 79

— Wijzigingen

Artikel 80

— Uitvoering

Artikel 81

— Controlemechanismen

Artikel 82

— Intrekkingen

Artikel 83

— Inwerkingtreding

Artikel 84

— Adressaten

en

slot

BIJLAGEN
Bijlage I

— Lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 1,
lid 2, punt b)

Bijlage II

— Diensten in de zin van artikel 1, lid 2, punt d)

Bijlage II A
Bijlage II B
Bijlage III

— Lijst van de publiekrechtelijke instellingen en de
categorieën publiekrechtelijke instellingen als
bedoeld in artikel 1, lid 9, tweede alinea

Bijlage IV

— Centrale-overheidsinstanties

Bijlage V

— Lijst van in artikel 7 bedoelde producten, wat
betreft overheidsopdrachten van aanbestedende
diensten op het gebied van de defensie

Bijlage VI

— Definitie van enkele technische specificaties

Bijlage VII

— Inlichtingen die in
worden opgenomen

Bijlage VII A

— Inlichtingen die in aankondigingen van overheid
sopdrachten moeten worden opgenomen

Bijlage VII B

— Inlichtingen die in aankondigingen betreffende
concessieovereenkomsten voor openbare werken
moeten worden opgenomen

Bijlage VII C

— Inlichtingen die moeten worden opgenomen in
aankondigingen van opdrachten van de conces
siehouder van werken die zelf geen aanbe
stedende dienst is

aankondigingen

moeten

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 20
▼B
Bijlage VII D

— Inlichtingen die in aankondigingen betreffende
prijsvragen voor diensten moeten worden
opgenomen

Bijlage VIII

— Specificaties betreffende de bekendmaking

Bijlage IX

— Registers

Bijlage IX A

— Overheidsopdrachten voor werken

Bijlage IX B

— Overheidsopdrachten voor leveringen

Bijlage IX C

— Overheidsopdrachten voor diensten

Bijlage X

— Eisen ten aanzien van middelen voor de elektro
nische ontvangst van inschrijvingen/verzoeken
tot deelneming of plannen en ontwerpen bij
prijsvragen

Bijlage XI

— Termijnen voor
(artikel 80)

Bijlage XII

— Concordantietabel

omzetting

en

toepassing

TITEL I
DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN
Artikel 1
Definities
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de definities in de
leden 2 tot en met 15:
2.

a) „Overheidsopdrachten” zijn schriftelijke overeenkomsten onder
bezwarende titel die tussen een of meer ondernemers en een of
meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking
hebben op de uitvoering van werken, de levering van
producten of de verlening van diensten in de zin van deze
richtlijn.
b) „Overheidsopdrachten voor werken” zijn overheidsopdrachten
die betrekking hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het
ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van een van
de in bijlage I vermelde werkzaamheden of van een werk, dan
wel het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een
werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen voldoet. Een „werk” is het product van een geheel van
bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is
als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
c) „Overheidsopdrachten voor leveringen” zijn andere dan de
onder b) bedoelde overheidsopdrachten die betrekking hebben
op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder
koopoptie, van producten.
Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van
producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het
aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een „overheid
sopdracht voor leveringen”.
d) „Overheidsopdrachten voor diensten” zijn andere overheidsop
drachten dan overheidsopdrachten voor werken of leveringen,
die betrekking hebben op het verrichten van de in bijlage II
bedoelde diensten.
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Een overheidsopdracht die zowel op producten als op diensten
in de zin van bijlage II betrekking heeft, wordt als een „over
heidsopdracht voor diensten” beschouwd indien de waarde van
de desbetreffende diensten hoger is dan die van de in de
opdracht opgenomen producten.
Een overheidsopdracht die op de in bijlage II bedoelde diensten
betrekking heeft en slechts bijkomstig ten opzichte van het
hoofdvoorwerp van de opdracht werkzaamheden als bedoeld
in bijlage I omvat, wordt als een overheidsopdracht voor
diensten beschouwd.
3.
De „concessieovereenkomst voor openbare werken” is een over
eenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor
werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de
uit te voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk
te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.
4.
De „concessieovereenkomst voor diensten” is een overeenkomst
met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor diensten met
uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verlenen
diensten bestaat hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren,
hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.
5.
Een „raamovereenkomst” is een overeenkomst tussen een of meer
aanbestedende diensten en een of meer ondernemers met het doel
gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen
opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voor
komend geval, de beoogde hoeveelheid.
6.
Een „dynamisch aankoopsysteem” is een geheel elektronisch
proces voor aankopen voor courant gebruik, met algemeen op de
markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften
van de aanbestedende dienst, beperkt in de tijd en gedurende de
gehele looptijd open voor elke ondernemer die voldoet aan de selectie
criteria en die overeenkomstig de eisen van het bestek een indicatieve
inschrijving heeft ingediend.
7.
Een „elektronische veiling” is een zich herhalend proces langs
elektronische weg voor de presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen,
en/of van nieuwe waardenvoor bepaalde elementen van de
inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van
de inschrijvingen en dat hun klassering op basis van elektronische
verwerking mogelijk maakt.
Dit proces mag derhalve niet worden aangewend voor de aanbesteding
van bepaalde werken of diensten voor intellectuele prestaties, zoals het
ontwerpen van bouwwerken.
8.
De termen „aannemer”, „leverancier” of „dienstverlener” omvatten
elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke
combinatie van deze personen en/of lichamen die respectievelijk de
uitvoering van werken en/of werkzaamheden van producten of
diensten op de markt aanbiedt.
De term „ondernemer” dekt zowel de termen „aannemer”, „leverancier”
als „dienstverlener”. De term „ondernemer” wordt louter ter vereenvou
diging van de tekst gebruikt.
De ondernemer die een inschrijving heeft ingediend, wordt „inschrijver”
genoemd. Degene die heeft verzocht om een uitnodiging tot deelneming
aan een niet-openbare procedure of aan een procedure van gunning door
onderhandelingen of aan een concurrentiegerichte dialoog, wordt
„gegadigde” genoemd.
9.
Als „aanbestedende diensten” worden aangemerkt de staat, de
territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen
gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van
deze publiekrechtelijke instellingen.
Onder „publiekrechtelijke instelling” wordt iedere instelling verstaan
a) die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van
algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn,
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b) die rechtspersoonlijkheid bezit, en
c) waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de terri
toriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden
gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door
deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leiding
gevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door
de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instel
lingen zijn aangewezen.
De niet-limitatieve lijsten van de publiekrechtelijke instellingen en van
de categorieën publiekrechtelijke instellingen die aan de in de tweede
alinea onder a), b) en c), genoemde criteria voldoen, zijn in bijlage III
opgenomen. Daartoe stellen de lidstaten de Commissie op gezette tijden
in kennis van de in hun lijsten opgetreden wijzigingen.
10.

Een „aankoopcentrale” is een aanbestedende dienst die:

— voor aanbestedende diensten bestemde leveringen en/of diensten
verwerft of
— overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit met
betrekking tot voor aanbestedende diensten bestemde werken,
leveringen of diensten.
11.

(a) „Openbare procedures” zijn de procedures waarbij alle belang
stellende ondernemers mogen inschrijven.
(b) „Niet-openbare procedures” zijn de procedures waaraan alle
ondernemers mogen verzoeken deel te nemen, maar waarbij
alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte
ondernemers mogen inschrijven.
(c) De „concurrentiegerichte dialoog” is een procedure waaraan
alle ondernemers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij
de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de
procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer
oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbe
stedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de
geselecteerde gegadigden zullen worden uitgenodigd om in
te schrijven.
Voor de in de eerste alinea bedoelde procedure wordt een
overheidsopdracht als „bijzonder complex” aangemerkt als
de aanbestedende diensten
— objectief gezien niet in staat zijn de technische middelen
overeenkomstig artikel 23, lid 3, onder b), c) of d) te
bepalen waarmee aan hun behoeften of doel kan worden
tegemoet gekomen, en/of
— objectief niet in staat zijn de juridische en/of financiële
voorwaarden van een project te specificeren.
(d) „Procedures van gunning door onderhandelingen” zijn de
procedures waarbij de aanbestedende dienst met door hem
gekozen ondernemers overleg pleegt en door onderhan
delingen met een of meer van hen de contractuele voor
waarden vaststelt.
(e) „Prijsvragen” zijn de procedures die tot doel hebben de aanbe
stedende dienst, in het bijzonder op het gebied van ruimtelijke
ordening, stadsplanning, architectuur en weg- en waterbouw,
of op het gebied van automatische gegevensverwerking, een
plan of ontwerp te verschaffen dat op basis van mededinging
door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning
van prijzen.
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12.
De term „schriftelijk” staat voor elk uit woorden of cijfers
bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens
medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte
of opgeslagen informatie bevatten.
13.
Onder „elektronisch middel” wordt een middel verstaan waarbij
gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur voor gegevensver
werking (met inbegrip van digitale compressie) en gegevensopslag,
alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van
draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagne
tische middelen.
14.
De „Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten”,
hierna CPV (Common Procurement Vocabulary) genoemd, verwijst
naar de op overheidsopdrachten toepasselijke referentienomenclatuur
als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002, en zorgt voor over
eenstemming met de overige bestaande nomenclaturen.
In geval van uiteenlopende interpretaties betreffende het toepassings
gebied van deze richtlijn als gevolg van mogelijke discrepanties
tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage I bedoelde
NACE-nomenclatuur, of tussen de CPV-nomenclatuur en de in
bijlage
II
bedoelde
nomenclatuur
van
de
centrale
productclassificatie (CPC) (voorlopige versie), zijn respectievelijk de
NACE-nomenclatuur of de CPC-nomenclatuur van toepassing.
15.
Voor de toepassing van artikel 13, artikel 57, onder a), en
artikel 68, onder b), wordt verstaan onder:
a) „openbaar
telecommunicatienet”:
de
openbare
telecommunicatie-infrastructuur waarmee signalen tussen bepaalde
eindstations van het net kunnen worden overgebracht door middel
van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elek
tromagnetische middelen;
b) „eindstation van het net”: het geheel van materiële verbindingen en
van technische toegangsspecificaties die deel uitmaken van het
openbare telecommunicatienet en die nodig zijn om toegang tot dit
openbare net te krijgen en met behulp daarvan doeltreffend te
communiceren;
c) „openbare telecommunicatiediensten”: telecommunicatiediensten
waarvan de lidstaten het aanbod met name aan een of meer tele
communicatieorganisaties specifiek hebben opgedragen;
d) „telecommunicatiediensten”: diensten die geheel of gedeeltelijk
bestaan in het overbrengen en doorgeven van signalen op het
openbare telecommunicatienet door middel van telecommunicatie
procédés, met uitzondering van radio-omroep en televisie.
Artikel 2
Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten
Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en
niet-discriminerende wijze en betrachten transparantie in hun handelen.
Artikel 3
Toekenning

van

bijzondere of exclusieve
discriminatieclausule

rechten:

non-

Wanneer een aanbestedende dienst aan een lichaam dat zelf geen aanbe
stedende dienst is, bijzondere of uitsluitende rechten verleent om
openbare diensten te verlenen, wordt in de akte waarbij deze rechten
worden verleend, bepaald dat dit lichaam, bij de opdrachten voor
leveringen die het in het kader van deze activiteit bij derden plaatst,
het beginsel van niet-discriminatie op grond van de nationaliteit moet
naleven.
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TITEL II
OP

OVERHEIDSOPDRACHTEN TOEPASSELIJKE
RIFTEN

VOORSCH

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 4
Ondernemers
1.
Gegadigden of inschrijvers die krachtens de wetgeving van de
lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de verrichting in
kwestie uit te voeren, mogen niet worden afgewezen louter op grond
van het feit dat zij krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin de
opdracht wordt gegund, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een recht
spersoon zouden moeten zijn.

Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken alsmede voor over
heidsopdrachten voor leveringen die bijkomende diensten en/of werk
zaamheden voor aanbrengen en installeren inhouden, kan van recht
spersonen echter worden verlangd dat zij in de inschrijving of in het
verzoek tot deelneming de namen en de beroepskwalificaties vermelden
van de personen die met de uitvoering van de verrichting worden belast.

2.
Combinaties van ondernemers mogen inschrijven of zich als
gegadigde opgeven. Voor de indiening van een inschrijving of een
verzoek tot deelneming kan de aanbestedende dienst van de combinaties
van ondernemers niet verlangen dat zij een bepaalde rechtsvorm zouden
hebben, maar van de combinatie waaraan de opdracht wordt gegund kan
wel worden geëist dat zij een bepaalde rechtsvorm zal aannemen, mits
dit voor de goede uitvoering van de opdracht nodig is.

Artikel 5
Voorwaarden in verband met in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten
Bij het plaatsen van overheidsopdrachten door de aanbestedende
diensten passen de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen even
gunstige voorwaarden toe als die welke zij bij de tenuitvoerlegging
van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake overheidsopdrachten,
hierna „de Overeenkomst” genoemd, op ondernemers van derde
landen toepassen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het
kader van het in artikel 77 bedoelde Raadgevend Comité inzake over
heidsopdrachten over de uit hoofde van de Overeenkomst te treffen
maatregelen.

Artikel 6
Vertrouwelijkheid
Onverminderd het bepaalde in deze richtlijn, — Artikel 6, met name in
artikel 35, lid 4 en artikel 41 over de plichten inzake de bekendmaking
van gegunde overheidsopdrachten en informatieverstekking aan gega
digden en inschrijvers —, en met inachtneming van de nationale
wetgeving waaronder hij valt, maakt een aanbestedende dienst de
informatie die hem door een economisch subject als vertrouwelijk is
verstrekt niet bekend; hieronder vallen met name fabrieks- of bedrijfs
geheimen en de vertrouwelijke aspecten van de inschrijvingen.
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HOOFDSTUK II
Toepassingsgebied
Afdeling 1
Drempels
Artikel 7
Drempelbedragen voor overheidsopdrachten
Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die niet op
grond van de in de artikelen 10 en 11 bepaalde uitzondering en de
artikelen 12 tot en met 18 zijn uitgesloten en waarvan de geraamde
waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijk
is aan of groter dan de volgende drempelbedragen:
a) ►M12 130 000 EUR ◄ voor andere dan de onder punt b), derde
streepje, bedoelde overheidsopdrachten voor leveringen en voor
diensten geplaatst door aanbestedende diensten die centrale overheid
sinstanties zijn zoals vermeld in bijlage IV; wat betreft overheidsop
drachten voor leveringen van deze aanbestedende diensten die op het
gebied van de defensie werkzaam zijn, geldt dit alleen voor
opdrachten betreffende producten die onder bijlage V vallen;
b) ►M12 200 000 EUR ◄
— voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten
geplaatst door andere aanbestedende diensten dan die welke in
bijlage IV zijn vermeld;
— voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door de in
bijlage IV vermelde aanbestedende diensten die op het gebied
van de defensie werkzaam zijn, indien deze opdrachten
betrekking hebben op producten die niet onder bijlage V vallen;
— voor overheidsopdrachten voor diensten geplaatst door een
aanbestedende dienst met het oog op diensten van categorie 8
van bijlage II A, telecommunicatiediensten van categorie 5
waarvan de CPV-posten overeenkomen met de CPC-indelingen
7524, 7525 en 7526, en/of diensten van bijlage II B;
c) ►M12 5 000 000 EUR ◄ voor overheidsopdrachten voor werken.
Artikel 8
Voor meer dan 50 % door aanbestedende diensten gesubsidieerde
opdrachten
Deze richtlijn is van toepassing op de plaatsing van
a) opdrachten die voor meer dan 50 % rechtstreeks door aanbestedende
diensten worden gesubsidieerd en waarvan de geraamde waarde,
exclusief BTW, ten minste gelijk is aan ►M12 5 000 000 EUR ◄,
— wanneer deze opdrachten betrekking hebben op civieltechnische
werkzaamheden in de zin van bijlage I;
— wanneer deze opdrachten betrekking hebben op bouwwerken
voor ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie
en vrijetijdsbesteding, school- en universiteitsgebouwen en
gebouwen met een administratieve bestemming;
b) opdrachten voor diensten die voor meer dan 50 % rechtstreeks door
aanbestedende diensten worden gesubsidieerd en waarvan de
geraamde waarde, exclusief BTW, ten minste gelijk is aan
►M12 200 000 EUR ◄, wanneer deze opdrachten verband
houden met een opdracht voor werken als bedoeld onder a).

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 26
▼B
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de aanbestedende
diensten die de subsidies toekennen deze richtlijn doen naleven
wanneer deze opdrachten door een of meer andere instanties dan zij
zelf worden geplaatst, dan wel zelf deze richtlijn naleven wanneer zij
zelf deze opdrachten in naam en voor rekening van deze andere
instanties plaatsen.
Artikel 9
Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van
overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en dynamische systemen
1.
De berekening van de geraamde waarde van een overheidsop
dracht moet gebaseerd zijn op het totale bedrag, exclusief BTW, zoals
geraamd door de aanbestedende dienst. Bij deze berekening wordt
rekening gehouden met het geraamde totaalbedrag, met inbegrip van
de eventuele opties en eventuele verlengingen van het contract.
Wanneer de aanbestedende dienst voorziet in prijzengeld of betalingen
aan gegadigden of inschrijvers, berekent hij deze door in de geraamde
waarde van de opdracht.
2.
Deze raming moet gelden op het tijdstip van verzending van de
aankondiging van de opdracht overeenkomstig artikel 35, lid 2, of,
wanneer deze aankondiging niet vereist is, op het tijdstip waarop de
procedure voor de gunning van de opdracht door de aanbestedende
dienst wordt ingeleid.
3.
Voorgenomen werken en voorgenomen aankopen ter verkrijging
van bepaalde hoeveelheden leveringen en/of diensten mogen niet
worden gesplitst om ze te onttrekken aan de toepassing van deze
richtlijn.
4.
In het geval van overheidsopdrachten voor werken wordt bij de
berekening van de geraamde waarde rekening gehouden met de waarde
van de werken, alsmede met de geraamde totale waarde van de voor de
uitvoering van het werk noodzakelijke goederen welke door de aanbe
stedende dienst ter beschikking van de aannemer zijn gesteld.
5.

a) Wanneer een voorgenomen werk of een voorgenomen aankoop
van diensten aanleiding kan geven tot opdrachten die
gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt
de geraamde totale waarde van deze percelen als grondslag
genomen.
Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan
of groter is dan het in artikel 7 bepaalde drempelbedrag, is deze
richtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel.
De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de
richtlijn afwijken voor percelen waarvan de geraamde totale
waarde, exclusief BTW, minder dan EUR 80 000 bedraagt
voor diensten en EUR 1 miljoen voor werken, mits het
samengetelde bedrag van de percelen waarvoor is afgeweken
niet meer dan 20 % van de totale waarde van alle percelen
beloopt.
b) Wanneer een voorgenomen verkrijging van homogene
leveringen aanleiding kan geven tot opdrachten die gelijktijdig
in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt de geraamde
totale waarde van deze percelen als grondslag genomen voor de
toepassing van artikel 7, punten a) en b).
Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan
of groter is dan het in artikel 7 bepaalde drempelbedrag, is
deze richtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel
De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de
richtlijn afwijken voor percelen waarvan de geraamde waarde,
exclusief BTW, minder dan EUR 80 000 bedraagt, mits het
samengetelde bedrag van de percelen in kwestie niet meer
dan 20 % van de totale waarde van alle percelen beloopt.

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 27
▼B
6.
In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen die
betrekking hebben op leasing, huur, of huurkoop van producten wordt
de waarde van de opdracht op de volgende grondslag geraamd:
a) bij overheidsopdrachten met een vaste looptijd, de totale geraamde
waarde voor de gehele looptijd wanneer die ten hoogste twaalf
maanden bedraagt, dan wel de totale waarde wanneer de looptijd
meer dan twaalf maanden bedraagt, met inbegrip van de geraamde
restwaarde;
b) bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de
looptijd niet kan worden bepaald, het maandelijks te betalen
bedrag vermenigvuldigd met 48.
7.
In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor
diensten die met een zekere regelmaat worden verleend of die
bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden hernieuwd,
wordt voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de
volgende grondslag genomen:
a) de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of
tijdens de voorafgaande twaalf maanden geplaatste soortgelijke
opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk gecorrigeerd voor
verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de
twaalf maanden volgende op de eerste opdracht, of
b) de geraamde totale waarde van de opeenvolgende opdrachten over
de twaalf maanden volgende op de eerste levering of over het
boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt.
De wijze waarop de geraamde waarde van een overheidsopdracht wordt
berekend mag niet bedoeld zijn om de opdracht aan de toepassing van
de richtlijn te onttrekken.
8.
In het geval van overheidsopdrachten voor diensten wordt de
waarde van de opdracht in voorkomend geval op de volgende
grondslag geraamd:
a) voor de onderstaande soorten diensten:
i) verzekeringsdiensten: de te betalen premie en andere vormen van
beloning;
ii) bankdiensten en andere financiële diensten: honoraria, provisies
en rente, alsmede andere vormen van beloning;
iii) opdrachten betreffende een ontwerp: de te betalen honoraria,
provisies en andere wijzen van bezoldiging;
b) in het geval van opdrachten waarin geen totale prijs is vermeld:
i) bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter is
dan 48 maanden, de totale geraamde waarde voor de gehele
looptijd;
ii) bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd
langer is dan 48 maanden, het maandelijks te betalen bedrag
vermenigvuldigd met 48.
9.
Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst of
een dynamisch aankoopsysteem moet worden uitgegaan van de
geraamde maximale waarde, exclusief BTW, van alle voor de totale
duur van de overeenkomst of van het dynamisch aankoopsysteem
voorgenomen opdrachten.
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Afdeling 2
Specifieke situaties
▼M10
Artikel 10
Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied
Onverminderd artikel 296 van het Verdrag is deze richtlijn van
toepassing op overheidsopdrachten die worden geplaatst op defensieen veiligheidsgebied, met uitzondering van de opdrachten waarop
Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het
plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (1)
van toepassing is.
Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten waarop Richtlijn
2009/81/EG op grond van de artikelen 8, 12 en 13 van genoemde
richtlijn niet van toepassing is.
▼B
Artikel 11
Door

aankoopcentrales geplaatste overheidsopdrachten
raamovereenkomsten

en

1.
De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat aanbe
stedende diensten via aankoopcentrales werken, leveringen en/of
diensten verwerven.
2.
De aanbestedende diensten die in de omstandigheden zoals
bedoeld in artikel 1, lid 10, via een aankoopcentrale werken, leveringen
en/of diensten verwerven, worden geacht deze richtlijn te hebben
nageleefd, voorzover de aankoopcentrale deze richtlijn zelf heeft
nageleefd.

Afdeling 3
Uitgesloten opdrachten
Artikel 12
Opdrachten geplaatst in de sectoren watervoorziening, energievoorziening, vervoer en postdiensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die in het
kader van Richtlijn 2003/17/EG worden geplaatst door aanbestedende
diensten die een of meer van de in de artikelen 3 tot en met 7 van
genoemde richtlijn bedoelde activiteiten uitoefenen en die voor deze
activiteiten worden geplaatst, noch op overheidsopdrachten die op
grond van de artikelen 5, lid 2, en 19, 26 en 30 van die richtlijn van
het toepassingsgebied ervan zijn uitgesloten.
Deze richtlijn blijft evenwel van toepassing op de overheidsopdrachten
die worden geplaatst door aanbestedende diensten welke een of meer
van de in artikel 6 van Richtlijn 2003/17/EG bedoelde activiteiten
uitoefenen en die voor deze activiteiten worden geplaatst, zolang de
betrokken lidstaat gebruik maakt van de in artikel 71, tweede alinea,
van voornoemde richtlijn bedoelde mogelijkheid om de toepassing ervan
uit te stellen.
(1) PB L 217 van 20.8.2009, blz. 76.
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Artikel 13
Specifieke uitsluitingen op het gebied van telecommunicatie
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die in
hoofdzaak tot doel hebben de aanbestedende diensten in staat te
stellen openbare telecommunicatienetten beschikbaar te stellen of te
exploiteren of aan het publiek een of meer telecommunicatiediensten
te verlenen.
Artikel 14
Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die geheim
zijn verklaard of waarvan de uitvoering overeenkomstig de in de
betrokken lidstaat geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan of wanneer de
bescherming van de wezenlijke belangen van die lidstaat zulks vereist.
Artikel 15
Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten waarvoor
andere procedurevoorschriften gelden en die worden geplaatst:
a) krachtens een tussen een lidstaat en een of meer derde landen over
eenkomstig het Verdrag gesloten internationale overeenkomst
betreffende leveringen of werken die bestemd zijn voor de gemeen
schappelijke verwezenlijking of exploitatie van een werk door de
ondertekenende staten, of betreffende diensten die bestemd zijn
voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een
project door de ondertekenende staten. Elke overeenkomst wordt ter
kennis van de Commissie gebracht, die het in artikel 77 bedoelde
Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten kan raadplegen;
b) krachtens een in verband met de legering van strijdkrachten gesloten
internationale overeenkomst betreffende ondernemingen in een
lidstaat of in een derde land;
c) volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie.
Artikel 16
Specifieke uitsluitingen
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor
diensten:
a) betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modali
teiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende
zaken of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten
betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig
met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten,
zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen;
b) betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de copro
ductie van programmamateriaal bestemd voor uitzendingen door
radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd;
c) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling;
d) inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de
verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instru
menten, met name verrichtingen om de aanbestedende diensten van
geld of kapitaal te voorzien, en door de centrale banken verleende
diensten;
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e) inzake arbeidsovereenkomsten;
f) betreffende diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzon
dering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbe
stedende dienst toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van
zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door de
aanbestedende dienst wordt beloond.

Artikel 17
Concessieovereenkomsten voor diensten
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 3, is deze
richtlijn niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor diensten
als omschreven in artikel 1, lid 4.

Artikel 18
Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten
Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor
diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een
andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van
aanbestedende diensten op basis van een alleenrecht dat deze uit
hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
genieten, op voorwaarde dat deze bepalingen met het Verdrag vere
nigbaar zijn.

Afdeling 4
Bijzondere regeling
Artikel 19
Voorbehouden opdrachten
De lidstaten kunnen de deelneming aan procedures voor de gunning van
overheidsopdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen of de
uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor
beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken werknemers
personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun
handicaps geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen
uitoefenen.
De aankondiging van opdracht moet deze bepaling vermelden.

HOOFDSTUK III
Op overheidsopdrachten voor diensten toepasselijke regelingen
Artikel 20
Opdrachten voor de in bijlage II A vermelde diensten
De opdrachten voor het verlenen van de in bijlage II A vermelde
diensten worden overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 55 geplaatst.

Artikel 21
Opdrachten voor de in bijlage II B vermelde diensten
Voor de plaatsing van opdrachten voor het verlenen van in bijlage II B
vermelde diensten zijn alleen artikel 23 en artikel 35, lid 4, van
toepassing.
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Artikel 22
Gemengde opdrachten voor zowel in bijlage II A als in bijlage II B
vermelde diensten
De opdrachten die zowel op in bijlage II A als op in bijlage II B
vermelde diensten betrekking hebben, worden overeenkomstig de
artikelen 23 tot en met 55 geplaatst indien de waarde van de in
bijlage II A vermelde diensten hoger is dan die van de in bijlage II
B vermelde diensten en, zo niet, overeenkomstig artikel 23 en
artikel 35, lid 4.

HOOFDSTUK IV
Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken
Artikel 23
Technische specificaties
1.
De technische specificaties zoals omschreven in punt 1 van
bijlage VI maken deel uit van de aanbestedingsstukken, zoals de
aankondiging van de opdracht, het bestek of aanvullende stukken.
Waar mogelijk moet in deze technische specificaties rekening worden
gehouden met toegankelijkheidscriteria voor gehandicapten of met
ontwerpen voor iedereen.
2.
De technische specificaties moeten de inschrijvers gelijke toegang
bieden en mogen niet tot gevolg hebben dat ongerechtvaardigde belem
meringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor meded
inging worden geschapen.
3.
Onverminderd verplichte nationale technische voorschriften,
voorzover verenigbaar met het Gemeenschapsrecht, worden de tech
nische specificaties als volgt aangegeven:
a) hetzij door verwijzing naar de technische specificaties van bijlage VI
en — in volgorde van voorkeur — naar de nationale normen waarin
Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goed
keuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, inter
nationale
normen,
andere
door
de
Europese
normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen,
of, bij ontstentenis daarvan, de nationale normen, de nationale tech
nische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties
inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van werken en
het gebruik van producten. Iedere referentie gaat vergezeld van de
woorden „of gelijkwaardig”;
b) hetzij in termen van prestatie-eisen en functionele eisen; deze kunnen
milieukenmerken bevatten. Zij moeten echter zo nauwkeurig zijn dat
de inschrijvers het voorwerp van de opdracht kunnen bepalen en de
aanbestedende diensten de opdracht kunnen gunnen;
c) hetzij in de onder b) bedoelde termen van prestatie-eisen en func
tionele eisen, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met
deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de
onder a) bedoelde specificaties;
d) hetzij door verwijzing naar de onder a) bedoelde specificaties voor
bepaalde kenmerken, en naar de onder b) bedoelde prestatie-eisen en
functionele eisen voor andere kenmerken.
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4.
Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de moge
lijkheid te verwijzen naar de in lid 3, onder a), bedoelde specificaties,
kunnen zij echter geen inschrijving afwijzen met als reden dat de
aangeboden producten en diensten niet beantwoorden aan de spec
ificaties waarnaar zij hebben verwezen, indien de inschrijver in zijn
inschrijving met elk passend middel tot voldoening van de aanbe
stedende dienst aantoont dat de door hem voorgestelde oplossingen
op gelijkwaardige wijze voldoen aan de eisen die in de technische
specificaties zijn bepaald.
Een passend middel kan bijvoorbeeld een technisch dossier van de
fabrikant zijn of een testverslag van een erkende organisatie.
5.
Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de in lid 3
geboden mogelijkheid prestatie-eisen of functionele eisen te stellen,
mogen zij geen aanbod van werken, producten of diensten afwijzen
die beantwoorden aan een nationale norm waarin een Europese norm
is omgezet, aan een Europese technische goedkeuring, aan een gemeen
schappelijke technische specificatie, aan een internationale norm, of aan
een door een Europese normalisatie-instelling opgestelde technisch
referentiesysteem, wanneer deze specificaties betrekking hebben op de
prestaties of functionele eisen die zij hebben voorgeschreven.
In zijn inschrijving moet de inschrijver tot voldoening van de aanbe
stedende dienst met elk passend middel aantonen dat de aan de norm
beantwoordende werken, producten of diensten aan de prestatie-eisen of
functionele eisen van de aanbestedende dienst voldoen.
Een passend middel kan een technisch dossier van de fabrikant zijn of
een testverslag van een erkende organisatie.
6.
Aanbestedende diensten die milieukenmerken voorschrijven door
verwijzing naar prestatie-eisen of functionele eisen, zoals bepaald in lid
3, onder b), kunnen gebruik maken van de gedetailleerde specificaties
of, zo nodig, van gedeelten daarvan, zoals vastgesteld in Europese,
(pluri)nationale milieukeuren of in een andere milieukeur, voorzover:
— die geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van de
leveringen of diensten waarop de opdracht betrekking heeft,
— de vereisten voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschap
pelijke gegevens,
— de milieukeuren zijn aangenomen via een proces waaraan alle
betrokkenen, zoals regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten,
kleinhandel en milieuorganisaties kunnen deelnemen,
— en de keuren toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen.
De aanbestedende diensten kunnen aangeven dat de van een milieukeur
voorziene producten of diensten worden geacht te voldoen aan de tech
nische specificaties van het bestek; zij dienen elk ander passend
bewijsmiddel te aanvaarden, zoals een technisch dossier van de
fabrikant of een testverslag van een erkende organisatie.
7.
„Erkende organisaties” in de zin van dit artikel zijn testlaboratoria,
ijklaboratoria en inspectie- en certificatieorganisaties die voldoen aan de
toepasselijke Europese normen.
De aanbestedende diensten aanvaarden certificaten van in andere
lidstaten gevestigde erkende organisaties.

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 33
▼B
8.
Behalve indien dit door het voorwerp van de opdracht gerecht
vaardigd is, mag in de technische specificaties geen melding worden
gemaakt van een bepaald fabrikaat of een bepaalde herkomst of van een
bijzondere werkwijze, noch mogen deze een verwijzing bevatten naar
een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een
bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde
producten worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze vermelding of
verwijzing is bij wijze van uitzondering toegestaan wanneer een
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het
voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing van de
leden 3 en 4; deze vermelding of verwijzing moet vergezeld gaan van
de woorden „of gelijkwaardig”.

Artikel 24
Varianten
1.
Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch voor
deligste inschrijving wordt gehanteerd, mogen de aanbestedende
diensten de inschrijvers toestaan varianten voor te stellen.
2.
De aanbestedende diensten vermelden in de aankondiging van de
opdracht of zij al dan niet varianten toestaan; wanneer dat niet is
vermeld, zijn geen varianten toegestaan.
3.
De aanbestedende diensten die varianten toestaan, vermelden in
het bestek aan welke minimumeisen deze varianten ten minste moeten
voldoen, alsmede hoe zij moeten worden ingediend.
4.
De aanbestedende diensten houden alleen rekening met de
varianten die aan de gestelde minimumeisen voldoen.
Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
leveringen of diensten mogen de aanbestedende diensten die varianten
hebben toegestaan, een variant niet afwijzen uitsluitend omdat deze,
indien deze werd gekozen, veeleer tot een opdracht voor diensten dan
tot een overheidsopdracht voor leveringen, dan wel veeleer tot een
opdracht voor leveringen dan tot een overheidsopdracht voor diensten
zou leiden.

Artikel 25
Onderaanneming
In het bestek kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken, of
door een lidstaat worden verplicht de inschrijver te verzoeken, om in
zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij
voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onde
raannemers hij voorstelt.
Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de leidende ondernemer
onverlet.

Artikel 26
Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd
De aanbestedende diensten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen
waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, mits deze verenigbaar zijn
met het Gemeenschapsrecht en in de aankondiging van de opdracht
of in het bestek worden vermeld. De voorwaarden waaronder de
opdracht wordt uitgevoerd, kunnen met name verband houden met
sociale of milieuoverwegingen.
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Artikel 27
Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden
1.
In het bestek kan de aanbestedende dienst aangeven, of door een
lidstaat worden verplicht aan te geven, bij welk orgaan of welke
organen de gegadigden of inschrijvers de ter zake dienende informatie
kunnen verkrijgen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen
inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeids
voorwaarden die gelden in de lidstaat, het gebied of de plaats waar
verrichtingen moeten worden uitgevoerd, en die gedurende de
uitvoering van de opdracht op die verrichtingen van toepassing zullen
zijn.
2.
De aanbestedende dienst die de in lid 1 bedoelde informatie
verstrekt, verzoekt de inschrijvers of de gegadigden die aan een aanbe
stedingsprocedure deelnemen, aan te geven dat zij bij het opstellen van
hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen uit
hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeids
voorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting moet worden
uitgevoerd.
De eerste alinea vormt geen beletsel voor de toepassing van artikel 55
inzake het onderzoek van abnormaal lage inschrijvingen.

HOOFDSTUK V
Procedures
Artikel 28
Toepassing van openbare en niet-openbare procedures, van
procedures van gunning door onderhandelingen en van de
concurrentiegerichte dialoog
Bij het plaatsen van hun overheidsopdrachten maken de aanbestedende
diensten gebruik van de nationale procedures die voor de toepassing van
deze richtlijn zijn aangepast.
Zij maken voor het plaatsen van deze overheidsopdrachten gebruik van
de openbare of de niet-openbare procedure. In de gevallen en de spec
ifieke omstandigheden die uitdrukkelijk in artikel 29 zijn vermeld,
kunnen de aanbestedende diensten hun overheidsopdrachten door
middel van de concurrentiegerichte dialoog plaatsen. In de specifieke
gevallen en omstandigheden zoals uitdrukkelijk bepaald in de artikelen
30 en 31, kunnen zij gebruikmaken van een procedure van gunning
door onderhandelingen, met of zonder bekendmaking van de aankon
diging van de opdracht.

Artikel 29
Concurrentiegerichte dialoog
1.
Voor bijzondere complexe opdrachten kunnen de lidstaten bepalen
dat de aanbestedende diensten, voor zover deze van oordeel zijn dat de
toepassing van openbare of niet-openbare procedures het niet mogelijk
maakt de opdracht te gunnen, gebruik kunnen maken van de concur
rentiegerichte dialoog overeenkomsig dit artikel.
De gunning van de overheidsopdracht geschiedt uitsluitend op basis van
het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving.
2.
De aanbestedende diensten maken een aankondiging van een
opdracht bekend waarin zij hun behoeften en eisen vermelden, die
door hen in die aankondiging en/of in een beschrijvend document
worden omschreven.
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3.
De aanbestedende diensten openen met de overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van de artikelen 44 tot en met 52 geselecteerde
gegadigden een dialoog met het doel na te gaan en te bepalen welke
middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften van de
aanbestedende dienst te voldoen. Tijdens deze dialoog kunnen zij met
de geselecteerde gegadigden alle aspecten van de opdracht bespreken.
Tijdens de dialoog waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke
behandeling van alle inschrijvers. Met name geven zij geen — discrimi
nerende — informatie die sommige inschrijvers kan bevoordelen boven
andere.
De aanbestedende diensten mogen de voorgestelde oplossingen of
andere door een deelnemer aan de dialoog verstrekte vertrouwelijke
inlichtingen niet aan de andere deelnemers bekendmaken zonder de
instemming van eerstgenoemde deelnemer.
4.
De aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure in
opeenvolgende fasen verloopt, zodat het aantal in de dialoogfase te
bespreken oplossingen kan worden beperkt aan de hand van de
gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht of in het
beschrijvend document zijn vermeld. Deze mogelijkheid wordt
vermeld in de aankondiging van de opdracht of in het beschrijvend
document.
5.
De aanbestedende dienst zet de dialoog voort totdat hij, zo nodig
na vergelijking, kan aangeven welke oplossing of oplossingen aan zijn
behoeften kan of kunnen voldoen.
6.
Nadat de aanbestedende diensten de dialoog voor beëindigd
hebben verklaard en de deelnemers daarvan op de hoogte hebben
gesteld, verzoeken de aanbestedende diensten de deelnemers om hun
definitieve inschrijvingen in te dienen op basis van de tijdens de dialoog
voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen. Deze
inschrijvingen moeten alle vereiste en noodzakelijke elementen voor
de uitvoering van het project bevatten.
De aanbestedende diensten kunnen verzoeken om de inschrijvingen toe
te lichten, te preciseren en nauwkeuriger te omschrijven. Die toelich
tingen, preciseringen en nauwkeuriger omschrijvingen mogen de basi
selementen van de inschrijving of de aanbesteding evenwel niet
wezenlijk wijzigen, aangezien zulks de mededinging kan verstoren of
een discriminerend effect kan hebben.
7.
De aanbestedende diensten beoordelen de ontvangen
inschrijvingen op basis van de in de aankondiging van de opdracht of
in het beschrijvend document bepaalde gunningscriteria en kiezen de
economisch voordeligste inschrijving overeenkomstig artikel 53.
Op verzoek van de aanbestedende dienst kan de inschrijver die is
aangewezen als de economisch voordeligste verzocht worden aspecten
van zijn inschrijving te verduidelijken of in de inschrijving vervatte verbin
tenissen te bevestigen, op voorwaarde dat dit de inhoudelijke aspecten van
de inschrijving of van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en niet
dreigt te leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.
8.
De aanbestedende diensten kunnen voorzien in prijzen of
betalingen aan de deelnemers aan de dialoog.
Artikel 30
Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door
onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van
een opdracht gerechtvaardigd is
1.
De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor
het plaatsen van hun overheidsopdrachten gebruik maken van een
procedure van gunning door onderhandelingen na voorafgaande bekend
making van een aankondiging van een opdracht:
a) indien in het kader van een openbare of niet-openbare procedure of
een concurrentiegerichte dialoog inschrijvingen zijn gedaan die onre
gelmatig zijn of indien inschrijvingen zijn gedaan die onaan
vaardbaar zijn volgens de met de artikelen 4, 24, 25 en 27 en titel
VII overeenstemmende nationale bepalingen, mits de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.
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De aanbestedende diensten kunnen van de bekendmaking van een
aankondiging van een opdracht afzien, indien zij bij de procedure
van gunning door onderhandelingen alle inschrijvers en alleen de
inschrijvers betrekken die voldoen aan de criteria van de artikelen
45 tot en met 52 en die gedurende de voorafgaande openbare of
niet-openbare
procedure
of
concurrentiegerichte
dialoog
inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van de
procedure voor het plaatsen van opdrachten voldeden;
b) in buitengewone gevallen, wanneer het werken, leveringen of
diensten betreft waarvan de aard en de onzekere omstandigheden
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk maken;
c) wanneer, in het geval van diensten, met name in de zin van categorie
6 van bijlage II A, en voor intellectuele diensten, zoals het
ontwerpen van bouwwerken, voorzover de aard van de te verlenen
diensten de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauw
keurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht overeenkomstig
de voorschriften inzake de openbare of de niet-openbare procedure
door de keuze van de beste inschrijving te gunnen;
d) in het geval van overheidsopdrachten voor werken, wanneer het
werken betreft die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van
onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel winst
te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken.
2.
In de in lid 1 bedoelde gevallen onderhandelen de aanbestedende
diensten met de inschrijvers over de door de inschrijvers ingediende
inschrijvingen, teneinde deze aan te passen aan de eisen die zij in de
aankondiging van de opdracht, het bestek en de eventuele aanvullende
documenten hebben gesteld, en teneinde het beste bod in de zin van
artikel 53, lid 1, te zoeken.
3.
Tijdens de onderhandelingen waarborgen de aanbestedende
diensten de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Met name geven
zij geen — discriminerende — informatie die sommige inschrijvers kan
bevoordelen boven andere.
4.
De aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure van
gunning door onderhandelingen in opeenvolgende fasen verloopt, zodat
het aantal inschrijvingen waarover onderhandeld moet worden, wordt
verminderd door toepassing van de gunningscriteria die in de aankon
diging van de opdracht of in het bestek zijn vermeld. Dat van deze
mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt, staat in de aankondiging
van de opdracht of in het bestek vermeld.

Artikel 31
Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door
onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van
een opdracht gerechtvaardigd is
De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor het
plaatsen van hun overheidsopdrachten gebruik maken van een procedure
van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekend
making van een aankondiging van een opdracht:
1) voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten:
a) wanneer in het kader van een openbare of niet-openbare
procedure geen of geen geschikte inschrijvingen of geen
aanmeldingen zijn ingediend, mits de oorspronkelijke voor
waarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en
de Commissie op haar verzoek een verslag wordt overgelegd;
b) wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of om
redenen van bescherming van alleenrechten slechts aan een
bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd;
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c) voorzover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor
de openbare of de niet-openbare procedure dan wel voor de
procedure van gunning door onderhandelingen met bekend
making van een aankondiging van een opdracht bedoeld in
artikel 30 wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurte
nissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet
konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen.
De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen
omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende
diensten te wijten zijn.
2) voor overheidsopdrachten voor leveringen:
a) wanneer het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek,
proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd. Deze
bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met
het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te
stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen;
b) voor door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende
leveringen die ofwel zijn bestemd voor gedeeltelijke vernieuwing
van leveringen of installaties voor courant gebruik, ofwel voor de
uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer
verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou
verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische
eigenschappen, zodat onverenigbaarheid ontstaat of zich bij
gebruik en onderhoud onevenredige technische moeilijkheden
voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen
mag in de regel drie jaar niet overschrijden;
c) voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte
leveringen;
d) voor de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voor
waarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handels
activiteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een
faillissement, een vonnis, of een in de nationale wetgeving of
regelgeving bestaande procedure van dezelfde aard;
3) voor overheidsopdrachten voor diensten, wanneer de opdracht
voortvloeit uit een prijsvraag en volgens de toepasselijke voorsch
riften aan de winnaar of aan een van de winnaars van die prijsvraag
moet worden gegund. In dit laatste geval moeten alle winnaars van
de prijsvraag tot de onderhandelingen worden uitgenodigd;
4) voor overheidsopdrachten voor werken en overheidsopdrachten voor
diensten:
a) voor aanvullende werken of diensten die noch in het aanvankelijk
gegunde ontwerp noch in de oorspronkelijke overeenkomst waren
opgenomen en die als gevolg van onvoorziene omstandigheden
voor de uitvoering van het werk of het verlenen van de dienst
zoals deze daarin zijn beschreven, noodzakelijk zijn geworden,
mits zij worden gegund aan de ondernemer die dit werk uitvoert
of deze dienst verleent:
— wanneer deze aanvullende werken of diensten uit technisch of
economisch oogpunt niet los van de oorspronkelijke opdracht
kunnen worden uitgevoerd zonder overwegende bezwaren
voor de aanbestedende diensten,
of
— wanneer deze werken of diensten, hoewel zij van de
uitvoering van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden
gescheiden, voor de vervolmaking ervan strikt noodzakelijk
zijn.
Het totale bedrag van de voor de aanvullende werken of diensten
geplaatste opdrachten mag echter niet hoger zijn dan 50 % van
het bedrag van de hoofdopdracht;
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b) in geval van nieuwe werken of diensten, bestaande uit de
herhaling van soortgelijke werken of diensten die door dezelfde
aanbestedende diensten worden toevertrouwd aan de ondernemer
waaraan een oorspronkelijke opdracht werd gegund, mits deze
werken of deze diensten overeenstemmen met een basisproject
dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die
overeenkomstig de openbare of niet-openbare procedures is
geplaatst.
De mogelijkheid deze procedure toe te passen wordt reeds bij de
uitschrijving van de aanbesteding van het eerste deel vermeld, en
het totale voor de volgende werken of diensten geraamde bedrag
wordt door de aanbestedende diensten voor de toepassing van
artikel 7, in aanmerking genomen.
Van deze procedure kan slechts gedurende een periode van drie
jaar volgende op de oorspronkelijke opdracht gebruik worden
gemaakt.
Artikel 32
Raamovereenkomsten
1.
De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbe
stedende diensten raamovereenkomsten sluiten.
2.
Met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst volgen de
aanbestedende diensten de in deze richtlijn bedoelde procedureregels in
alle fasen tot de gunning van de opdrachten die op deze raamover
eenkomst zijn gebaseerd. De partijen bij de raamovereenkomst
worden gekozen met toepassing van de overeenkomstig artikel 53
opgestelde gunningscriteria.
Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst, worden
gegund volgens de in de leden 3 en 4 vermelde procedures. Die
procedures zijn slechts van toepassing tussen de aanbestedende
diensten en de ondernemers die oorspronkelijk bij de raamovereenkomst
partij waren.
Bij de gunning van opdrachten die op een raamovereenkomst zijn
gebaseerd, mogen de partijen in geen geval substantiële wijzigingen
aanbrengen in de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden, met
name in het in lid 3 bedoelde geval.
De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier
jaar, behalve in uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn,
met name op grond van het voorwerp van de raamovereenkomst.
De aanbestedende diensten mogen geen oneigenlijk gebruik van raam
overeenkomsten maken en deze evenmin gebruiken om de mededinging
te hinderen, te beperken of te vervalsen.
3.
Als er een raamovereenkomst is gesloten met één enkele
ondernemer, worden de op die raamovereenkomst gebaseerde
opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voor
waarden.
Voor de plaatsing van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende
diensten de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst, schrif
telijk raadplegen en hem indien nodig verzoeken zijn inschrijving aan te
vullen.
4.
Als er een raamovereenkomst wordt gesloten met meerdere
ondernemers, dienen dat er minimaal drie te zijn, voorzover het aantal
ondernemers dat aan de selectiecriteria voldoet, en/of het aantal
inschrijvingen dat aan de gunningscriteria voldoet, voldoende groot is.
Opdrachten op basis van raamovereenkomsten
ondernemers kunnen worden gegund:

met

meerdere

— hetzij door toepassing van de in de raamovereenkomst bepaalde
voorwaarden, zonder de partijen opnieuw tot mededinging op te
roepen;
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— hetzij, wanneer niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn
bepaald, door de partijen opnieuw tot mededinging op te roepen
onder dezelfde voorwaarden, die indien nodig worden gepreciseerd,
en, in voorkomend geval, onder andere, in het bestek van de raam
overeenkomst bepaalde voorwaarden, volgens de onderstaande
procedure:
a) voor elke te plaatsen opdracht raadplegen de aanbestedende
diensten schriftelijk de ondernemers die in staat zijn de
opdracht uit te voeren;
b) de aanbestedende diensten stellen een voldoende lange termijn
vast voor de indiening van inschrijvingen voor elke specifieke
opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit
van het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd voor de
toezending van de inschrijvingen;
c) de inschrijvingen worden schriftelijk ingediend en de inhoud
ervan moet vertrouwelijk blijven totdat de vastgestelde indien
ingstermijn is verstreken;
d) de aanbestedende diensten gunnen elke opdracht aan de
inschrijver die op grond van de in het bestek van de raamover
eenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste inschrijving
heeft ingediend.
Artikel 33
Dynamische aankoopsystemen
1.
De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbe
stedende diensten gebruik maken van dynamische aankoopsystemen.
2.
Voor de instelling van een dynamisch aankoopsysteem volgen de
aanbestedende diensten de voorschriften van alle fasen van de openbare
procedure tot aan de plaatsing van de opdrachten die in het kader van
dit systeem worden gegund. Alle inschrijvers die aan de selectiecriteria
voldoen en overeenkomstig het bestek en de eventuele aanvullende
documenten een indicatieve inschrijving hebben ingediend, worden tot
het systeem toegelaten; de indicatieve inschrijvingen kunnen te allen
tijde worden verbeterd op voorwaarde dat zij niet afwijken van het
bestek. Voor het opzetten van het systeem en voor de gunning van
de opdrachten in het kader hiervan gebruiken de aanbestedende
diensten uitsluitend elektronische middelen overeenkomstig artikel 42,
leden 2 tot en met 5.
3.
Bij de instelling van het dynamisch aankoopsysteem gaan de
aanbestedende diensten als volgt te werk:
a) zij publiceren een aankondiging van de opdracht en geven daarbij
aan dat het om een dynamisch aankoopsysteem gaat;
b) in het bestek verstrekken zij nadere gegevens over onder andere de
aard van de overwogen aankopen waarop dit systeem betrekking
heeft, alle nodige informatie omtrent het aankoopsysteem, de
gebruikte elektronische apparatuur en de nadere technische
bepalingen en specificaties voor de verbinding;
c) tegelijk met de publicatie van de opdracht en tot aan het vervallen
van het systeem bieden zij langs elektronische weg een vrije, recht
streekse en volledige toegang tot het bestek en alle aanvullende
documenten en geven zij in de aankondiging het internetadres aan
waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd.
4.
De aanbestedende diensten verlenen tijdens de gehele duur van het
dynamische aankoopsysteem elke ondernemer de mogelijkheid een indi
catieve inschrijving in te dienen om toegelaten te worden tot het
systeem onder de voorwaarden van lid 2. Zij beëindigen de beoordeling
binnen 15 dagen na de indiening van de indicatieve inschrijving. Zij
kunnen de beoordelingsperiode echter verlengen, op voorwaarde dat er
tussentijds geen oproep tot mededinging wordt uitgeschreven.
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De aanbestedende dienst deelt de in de eerste alinea bedoelde inschrijver
zo snel mogelijk mee dat hij is toegelaten tot het dynamische aankoop
systeem of dat zijn indicatieve inschrijving is afgewezen.
5.
Voor elke specifieke opdracht moet een oproep tot mededinging
worden uitgeschreven. Alvorens deze oproep tot mededinging te
plaatsen, publiceren de aanbestedende diensten een vereenvoudigde
aankondiging van de opdracht waarin alle geïnteresseerde ondernemers
worden uitgenodigd om overeenkomstig lid 4 een indicatieve
inschrijving in te dienen, binnen een termijn van ten minste 15
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de vereenvoudigde
aankondiging van de opdracht. De aanbestedende diensten doen pas
een oproep tot mededinging nadat de beoordeling van alle binnen
deze termijn ingediende indicatieve inschrijvingen is afgerond.
6.
De aanbestedende diensten nodigen alle tot het systeem toegelaten
ondernemers uit om voor elke specifieke opdracht die binnen dat
systeem wordt gegund een inschrijving in te dienen. Daartoe stellen
zij een voldoende lange termijn vast voor de indiening van de
inschrijvingen.
Zij gunnen de opdracht aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft
ingediend op grond van de gunningscriteria die zijn vermeld in de
aankondiging van de opdracht waarbij het dynamische aankoopsysteem
wordt ingesteld. In voorkomend geval kunnen deze criteria gepreciseerd
worden in de in de eerste alinea bedoelde uitnodiging.
7.
De looptijd van een dynamisch aankoopsysteem mag niet meer
dan vier jaar bedragen, behalve in naar behoren gemotiveerde uitzon
derlijke gevallen.
De aanbestedende diensten mogen geen gebruik maken van dit systeem
om de mededinging te hinderen, te beperken of te vervalsen.
Aan de betrokken ondernemers of de partijen bij het systeem mogen
geen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 34
Overheidsopdrachten voor werken: bijzondere voorschriften
betreffende de bouw van sociale woningen
In geval van overheidsopdrachten betreffende het ontwerpen en bouwen
van een complex sociale woningen waarvoor, wegens de omvang, de
complexiteit en de vermoedelijke duur van de desbetreffende werken,
het plan van meet af aan moet worden opgesteld op grond van een
nauwe samenwerking in een team, bestaande uit afgevaardigden van
de aanbestedende diensten, deskundigen en de aannemer die met de
uitvoering van de werken wordt belast, kan een bijzondere procedure
voor de gunning worden toegepast teneinde die aannemer te kiezen die
het meest geschikt is om in het team te worden opgenomen.
In het bijzonder geven de aanbestedende diensten in de aankondiging
van de opdracht een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de
werken, opdat de belangstellende aannemers zich een duidelijk beeld
van het uit te voeren project kunnen vormen. Tevens vermelden de
aanbestedende diensten in deze aankondiging, overeenkomstig de in
de artikelen 45 tot en met 52 bedoelde kwalitatieve selectiecriteria,
aan welke persoonlijke, technische, economische en financiële voor
waarden de gegadigden moeten voldoen.
Wanneer de aanbestedende diensten van een dergelijke procedure
gebruikmaken, passen zij de artikelen 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 en
de artikelen 45 tot en met 52 toe.
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HOOFDSTUK VI
Regels voor bekendmaking en transparantie
Afdeling 1
Bekendmaking van de aankondigingen
Artikel 35
Aankondigingen
1.
De aanbestedende diensten maken in een vooraankondiging die
door de Commissie of door de diensten zelf via hun in bijlage VIII,
punt 2, onder b), bedoelde kopersprofiel wordt verspreid, het volgende
bekend:
a) voor leveringen, de geraamde totale waarde van de opdrachten of de
raamovereenkomsten per productgroep die zij voornemens zijn in de
loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, wanneer het
geraamde totale bedrag, de artikelen 7 en 9 in aanmerking
genomen, EUR 750 000 of meer bedraagt.
De aanbestedende diensten stellen de productgroepen vast volgens
de posten van de CPV;
b) voor diensten, het totale bedrag van de opdrachten voor diensten of
de raamovereenkomsten voor elk van de in bijlage II A vermelde
dienstencategorieën die zij voornemens zijn in de loop van de
komende twaalf maanden te plaatsen, indien dit geraamde totale
bedrag, de artikelen 7 en 9 in aanmerking genomen, EUR 750 000
of meer bedraagt;
c) voor werken, de hoofdkenmerken van de opdrachten voor werken of
de raamovereenkomsten die zij voornemens zijn te plaatsen en
waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan
de in artikel 7 vermelde drempel, artikel 9 in aanmerking genomen.
De onder a) en b) bedoelde aankondigingen worden zo spoedig
mogelijk na het begin van het begrotingsjaar toegezonden aan de
Commissie of bekendgemaakt via het kopersprofiel.
De onder c) bedoelde aankondiging wordt zo spoedig mogelijk nadat
het besluit is genomen tot goedkeuring van het programma voor de
opdrachten voor werken of de raamovereenkomsten die de aanbe
stedende diensten voornemens zijn te plaatsen, toegezonden aan de
Commissie of bekendgemaakt via het kopersprofiel.
De aanbestedende diensten die de vooraankondiging via hun koper
sprofiel bekendmaken, zenden de Commissie langs elektronische weg
overeenkomstig het formaat en de wijze beschreven in bijlage VIII, punt
3, een kennisgeving toe waarin de bekendmaking van de vooraankon
diging in het kopersprofiel wordt meegedeeld.
Bekendmaking van onder a), b) en c) bedoelde aankondigingen van een
opdracht is alleen verplicht wanneer de aanbestedende diensten gebruik
maken van de mogelijkheid om de termijnen voor de ontvangst van
inschrijvingen overeenkomstig artikel 38, lid 4, in te korten.
Dit lid is niet van toepassing op procedures van gunning door onder
handelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging
van een opdracht.
2.
De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht of een raam
overeenkomst wensen te plaatsen volgens een openbare of een
niet-openbare procedure dan wel, onder de in artikel 30 vastgestelde
voorwaarden, volgens een procedure van gunning door onderhan
delingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht,
of, onder de in artikel 29 vastgestelde voorwaarden, een concurrentie
gerichte dialoog, geven hun voornemen hiertoe in een aankondiging van
een opdracht te kennen.
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3.
De aanbestedende diensten die een dynamisch aankoopsysteem
willen instellen, maken hun voornemen kenbaar via een aankondiging
van een opdracht.
De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht wensen te
plaatsen op basis van een dynamisch aankoopsysteem maken hun
voornemen via een vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
kenbaar.
4.
Aanbestedende diensten die een overheidsopdracht hebben
geplaatst of een raamovereenkomst hebben gesloten, zenden uiterlijk
48 dagen na de gunning van de opdracht of de sluiting van de raam
overeenkomst een aankondiging betreffende de resultaten van de
procedure toe.
In het geval van overeenkomstig artikel 32 gesloten raamovereen
komsten zijn de aanbestedende diensten niet verplicht een aankondiging
betreffende de resultaten van de gunning van elke op de overeenkomst
gebaseerde opdracht toe te zenden.
De aanbestedende diensten zenden binnen 48 dagen na de plaatsing van
elke afzonderlijke opdracht een bekendmaking toe van het resultaat van
de plaatsing van de opdrachten op basis van een dynamisch aankoop
systeem. Deze resultaten kunnen echter per kwartaal gebundeld worden.
In dat geval worden de gebundelde resultaten binnen 48 dagen na het
einde van elk kwartaal toegezonden.
Met betrekking tot overheidsopdrachten voor de in bijlage II B
opgenomen diensten vermelden de aanbestedende diensten in de
aankondiging of zij met de bekendmaking ervan instemmen. Voor
deze opdrachten voor diensten stelt de Commissie volgens de in
artikel 77, lid 2, bedoelde procedure de regels vast inzake de opstelling
van statistische verslagen op de grondslag van deze aankondigingen,
alsmede inzake de bekendmaking van die verslagen.
Sommige gegevens betreffende de plaatsing van de opdracht of de
sluiting van de raamovereenkomst behoeven niet te worden bekend
gemaakt, indien de openbaarmaking van die gegevens de toepassing
van de wet in de weg zou staan, met de openbare orde in strijd zou
zijn, de rechtmatige commerciële belangen van publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de
eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.
Artikel 36
Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen
1.
De aankondigingen bevatten de in bijlage VII A genoemde inlich
tingen en in voorkomend geval ook alle door de aanbestedende dienst
nuttig geachte inlichtingen in de vorm van de standaardformulieren die
door de Commissie overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde
procedure zijn vastgesteld.
2.
Aankondigingen die door de aanbestedende diensten aan de
Commissie worden gezonden, worden hetzij langs elektronische weg
in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3, of
langs andere weg verzonden. In het geval van de in artikel 38, lid 8,
beschreven versnelde procedure moeten aankondigingen hetzij per fax,
hetzij langs elektronische weg worden verzonden, in het formaat en op
de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3.
De aankondigingen worden bekendgemaakt overeenkomstig de in
bijlage VIII, punt 1, onder a) en b), opgenomen technische
kenmerken voor de bekendmaking.
3.
De aankondigingen die langs elektronische weg in het formaat en
op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3, zijn opgesteld en
verzonden, worden uiterlijk vijf dagen na verzending bekendgemaakt.
De aankondigingen die niet langs elektronische weg in het formaat en
op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3, zijn verzonden, worden
uiterlijk 12 dagen na verzending bekendgemaakt, of in geval van de in
artikel 38, lid 8, genoemde versnelde procedure, uiterlijk vijf dagen na
verzending.
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4.
De aankondigingen van opdrachten worden onverkort in een door
de aanbestedende dienst gekozen officiële taal van de Gemeenschap
bekendgemaakt; alleen de tekst in de oorspronkelijke taal is authentiek.
In de andere officiële talen wordt een samenvatting met de belangrijke
gegevens van iedere aankondiging bekendgemaakt.
De kosten van de bekendmaking door de Commissie van dergelijke
aankondigingen worden gedragen door de Gemeenschap.
5.
De aankondigingen en de inhoud ervan mogen niet op nationaal
niveau worden bekendgemaakt vóór de datum waarop zij aan de
Commissie worden toegezonden.
Aankondigingen die op nationaal niveau worden bekendgemaakt,
mogen geen andere informatie bevatten dan de informatie in de aankon
digingen die overeenkomstig artikel 35, lid 1, eerste alinea, aan de
Commissie worden toegezonden of via een kopersprofiel worden
bekendgemaakt, en moeten de datum van toezending aan de
Commissie of van de bekendmaking via het kopersprofiel vermelden.
Vooraankondigingen mogen slechts via het kopersprofiel worden
bekendgemaakt nadat de kennisgeving van de bekendmaking via het
kopersprofiel aan de Commissie is verzonden, en moeten de datum
van deze verzending vermelden.
6.
De inhoud van aankondigingen die niet langs elektronische weg in
het formaat en op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3, worden
verzonden, blijft beperkt tot ongeveer 650 woorden.
7.
De aanbestedende diensten moeten de verzenddatum van de
aankondigingen kunnen aantonen.
8.
De Commissie verstrekt de aanbestedende dienst een bevestiging
van de bekendmaking van de verzonden informatie, met vermelding van
de datum van bekendmaking. Deze bevestiging vormt het bewijs van de
bekendmaking.
Artikel 37
Niet-verplichte bekendmaking
De aanbestedende diensten mogen overeenkomstig artikel 36 aankon
digingen van overheidsopdrachten bekendmaken waarvan bekend
making krachtens deze richtlijn niet verplicht is.
Afdeling 2
Termijnen
Artikel 38
Termijnen voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming en
de ontvangst van de inschrijvingen
1.
Bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van
inschrijvingen en verzoeken tot deelneming moeten de aanbestedende
diensten inzonderheid rekening houden met de complexiteit van de
opdracht en met de voor de voorbereiding van de inschrijvingen
benodigde tijd, onverminderd de in dit artikel vastgestelde minimumter
mijnen.
2.
Voor openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst
van de inschrijvingen minimaal 52 dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging.
3.
Voor niet-openbare procedures en procedures van gunning door
onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een
opdracht, zoals bedoeld in artikel 30, en de concurrentiegerichte
dialoog:
a) bedraagt de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deel
neming minimaal 37 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van
de aankondiging van de opdracht;
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b) voor niet-openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst
van de inschrijvingen minimaal 40 dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging.
4.
In de gevallen waarin de aanbestedende diensten een vooraankon
diging hebben bekendgemaakt, kan de termijn voor de ontvangst van de
inschrijvingen op grond van de leden 2 en 3, onder b), in de regel
worden ingekort tot 36 dagen, maar in geen geval tot minder dan 22
dagen.
Deze termijn loopt bij openbare procedures vanaf de verzenddatum van
de aankondiging van de opdracht en bij niet-openbare procedures vanaf
de verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een inschrijving.
De in de eerste alinea bedoelde kortere termijn is toegestaan mits de
vooraankondiging alle informatie bevat die in de in bijlage VII A
opgenomen aankondiging van de opdracht wordt verlangd, voor zover
deze informatie beschikbaar is op het tijdstip dat de aankondiging wordt
bekendgemaakt, en mits deze vooraankondiging minimaal 52 dagen en
maximaal 12 maanden voor de verzenddatum van de aankondiging van
de opdracht ter bekendmaking is verzonden.
5.
Wanneer de aankondigingen langs elektronische weg in het
formaat en op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3, worden
opgesteld en verzonden, kunnen de in de leden 2 en 4, bedoelde
termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen bij openbare
procedures en de in lid 3, onder a), bedoelde termijn voor de
ontvangst van de verzoeken bij niet-openbare procedures, procedures
van gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte
dialoog, met zeven dagen worden verkort.
6.
De in de leden 2 en 3, onder b), genoemde termijnen voor de
ontvangst van inschrijvingen kunnen met vijf dagen worden verkort
indien de aanbestedende dienst met elektronische middelen en vanaf
de bekendmaking van de aankondiging vrije, rechtstreekse en
volledige toegang biedt tot het bestek en alle aanvullende stukken, in
overeenstemming met bijlage VIII, en met vermelding in de tekst van de
aankondiging van het internetadres dat toegang biedt tot deze docu
menten.
Deze verkorting kan met de in lid 5 bedoelde verkorting worden
gecumuleerd.
7.
Wanneer het bestek en de aanvullende stukken of nadere inlich
tingen tijdig zijn aangevraagd, maar om enigerlei reden niet binnen de
in de artikelen 39 en 40 gestelde termijnen zijn verstrekt, of wanneer de
inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse, of na inzage ter
plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan,
moeten de termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen zodanig
worden verlengd dat alle betrokken ondernemers van alle nodige
informatie voor de opstelling van de inschrijvingen kennis kunnen
nemen.
8.
Wanneer het om dringende redenen niet haalbaar is de in dit
artikel bepaalde minimumtermijnen in acht te nemen, kunnen de aanbe
stedende diensten bij niet-openbare procedures en de in artikel 30
bedoelde procedures van gunning door onderhandelingen met bekend
making van een aankondiging van een opdracht de volgende termijnen
vaststellen:
a) een termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming van
minimaal vijftien dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht, of tien dagen indien de aankondiging
elektronisch is verzonden overeenkomstig het formaat en de wijze
van verzending beschreven in bijlage VIII, punt 3;
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b) en in het geval van niet-openbare procedures, een termijn voor de
ontvangst van de inschrijvingen van minimaal tien dagen, te rekenen
vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een
inschrijving.

Artikel 39
Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen
1.
Wanneer de aanbestedende diensten bij openbare procedures niet
met elektronische middelen overeenkomstig artikel 38, lid 6, vrije,
rechtstreekse en volledige toegang bieden tot het bestek en alle
aanvullende stukken, worden het bestek en de aanvullende stukken
binnen zes dagen na ontvangst van de aanvraag aan de ondernemers
toegezonden, mits deze aanvraag tijdig voor de uiterste datum voor de
indiening van de inschrijvingen is gedaan.
2.
Nadere inlichtingen over het bestek en de aanvullende stukken
worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen voor de uiterste
datum voor de ontvangst van de inschrijvingen door de aanbestedende
diensten of de bevoegde diensten verstrekt.

Afdeling 3
Inhoud en verzendingswijze van de informatie
Artikel 40
Uitnodigingen tot inschrijving, tot deelneming aan de dialoog of tot
onderhandelingen
1.
Bij niet-openbare procedures, de concurrentiegerichte dialoog en
procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van
een aankondiging van een opdracht in de zin van artikel 30 nodigen de
aanbestedende diensten de uitgekozen gegadigden gelijktijdig en schrif
telijk uit tot inschrijving, tot onderhandelingen of, in de concurrentie
gerichte dialoog, tot deelneming aan de dialoog.
2.

De uitnodiging aan de gegadigden behelst:

— hetzij een exemplaar van het bestek of van het beschrijvend
document en van alle aanvullende stukken,
— hetzij de vermelding van de toegang tot het bestek en tot de andere
onder het eerste streepje vermelde stukken, wanneer deze recht
streeks langs elektronische weg toegankelijk zijn overeenkomstig
artikel 38, lid 6.
3.
Wanneer het bestek, het beschrijvend document, en/of de
aanvullende stukken bij een andere instantie moeten worden
aangevraagd dan de aanbestedende dienst die voor de gunning
sprocedure verantwoordelijk is, vermeldt de uitnodiging het adres van
deze instantie en, in voorkomend geval, de uiterste datum voor deze
aanvraag, alsmede het bedrag dat verschuldigd is en de wijze van
betaling om de stukken te verkrijgen. De bevoegde diensten zenden
de documentatie onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag aan de
ondernemers toe.
4.
Nadere inlichtingen over het bestek, het beschrijvend document of
de aanvullende stukken worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes
dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen
door de aanbestedende diensten of de bevoegde diensten verstrekt. In
geval van versnelde niet-openbare procedures of van versnelde
procedures van gunning door onderhandelingen bedraagt deze termijn
vier dagen.
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5.
De uitnodiging tot inschrijving, tot deelneming aan de dialoog of
tot onderhandelingen moet bovendien ten minste de volgende elementen
omvatten:
a) een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging van de
opdracht;
b) de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres
waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij
moeten worden gesteld;
c) bij de concurrentiegerichte dialoog, de aanvangsdatum en het adres
van de raadpleging, alsook de daarbij gebruikte taal of talen;
d) opgave van de stukken die eventueel moeten worden bijgevoegd,
hetzij ter staving van de door de gegadigde overeenkomstig
artikel 44 verstrekte controleerbare verklaringen, hetzij ter aanvulling
van de in dat artikel vermelde inlichtingen en zulks onder dezelfde
voorwaarden als gesteld in de artikelen 47 en 48;
e) het relatieve gewicht van de gunningscriteria van de opdracht of, in
voorkomend geval, de afnemende volgorde van belangrijkheid van
de criteria, indien deze niet in de aankondiging van de opdracht, het
bestek of het beschrijvende document is vermeld.
Bij opdrachten waarvoor de regels van artikel 29 gelden, staan de in dit
lid, onder b), bedoelde inlichtingen evenwel niet in de uitnodiging tot
deelneming aan de dialoog, maar in de uitnodiging tot indiening van
een inschrijving.

Artikel 41
Informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers
1.
De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers
ten spoedigste in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de
sluiting van een raamovereenkomst, de gunning van een opdracht of de
toelating tot een dynamisch aankoopsysteem, met inbegrip van de
redenen waarom zij hebben besloten geen raamovereenkomst te
sluiten, een opdracht waarvoor een oproep tot mededinging was
gedaan niet te plaatsen en de procedure opnieuw te beginnen of een
dynamisch aankoopsysteem in te stellen; deze informatie wordt
desgevraagd schriftelijk verstrekt.
2.
De aanbestedende dienst stelt, ten spoedigste, op verzoek van de
betrokken partij:
— iedere afgewezen gegadigde in kennis van de redenen voor de
afwijzing,
— iedere afgewezen inschrijver in kennis van de redenen voor de
afwijzing, inclusief, voor de gevallen bedoeld in artikel 23, leden
4 en 5, de redenen voor zijn besluit dat er geen gelijkwaardigheid
voorhanden is of dat de werken, leveringen of diensten niet aan de
functionele en prestatie-eisen voldoen,
— iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende inschrijving
heeft gedaan, in kennis van de kenmerken en voordelen van de
uitgekozen inschrijving, alsmede van de naam van de begunstigde
of de partijen bij de raamovereenkomst.
De aanbestedende dienst verstrekt deze informatie zo spoedig mogelijk,
doch binnen een termijn die in geen geval langer zijn dan 15 dagen na
ontvangst van het schriftelijk verzoek.
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3.
De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten bepaalde, in
lid 1 bedoelde gegevens betreffende de gunning van de opdrachten, de
sluiting van raamovereenkomsten of de toelating tot een dynamisch
aankoopsysteem niet mee te delen indien openbaarmaking van die
gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het
openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële
belangen van publieke of particuliere ondernemers zou kunnen
schaden, of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou
kunnen doen.

Afdeling 4
Communicatiemiddelen
Artikel 42
Regels betreffende de communicatiemiddelen
1.
Elke in deze titel bedoelde mededeling en uitwisseling van
informatie kan, naar keuze van de aanbestedende dienst, geschieden
via de post, per fax, langs elektronische weg overeenkomstig de leden
4 en 5, per telefoon in de in lid 6 bedoelde gevallen en onder de in dat
artikel bepaalde voorwaarden, of door een combinatie van deze
middelen.
2.
De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar
zijn en mogen de toegang van de ondernemers tot de gunningsprocedure
niet beperken.
3.
De mededeling, uitwisseling en opslag van informatie vinden
zodanig plaats dat de integriteit van de gegevens en de vertrouwe
lijkheid van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming
worden gewaarborgd en dat de aanbestedende diensten pas bij het
verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennisnemen van
de inhoud van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming.
4.
De voor mededelingen langs elektronische weg te gebruiken
middelen, en de technische kenmerken daarvan, moeten
niet-discriminerend en algemeen beschikbaar zijn en in combinatie
met algemeen gebruikte informatie- en communicatietechnologiepro
ducten kunnen functioneren.
5.
De volgende regels zijn van toepassing op de toezending en de
middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, alsmede
op de middelen voor de elektronische ontvangst van verzoeken tot
deelneming:
a) informatie betreffende de specificaties die nodig zijn voor de elek
tronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming,
inclusief de encryptie, moet voor belanghebbende partijen
beschikbaar zijn. De middelen voor de elektronische ontvangst van
inschrijvingen en verzoeken tot deelneming moeten bovendien
voldoen aan de eisen van bijlage X;
b) de lidstaten kunnen met inachtneming van artikel 5 van
Richtlijn1999/93/EG eisen dat bij elektronische inschrijvingen
gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde elektronische hand
tekening die voldoet aan lid 1 van dat artikel;
c) de lidstaten kunnen vrijwillige toelatingsregelingen ter verbetering
van het niveau van de voor deze middelen verleende certificerings
dienst instellen of handhaven;
d) inschrijvers of gegadigden verbinden zich ertoe de in de artikelen 45
tot en met 50 en artikel 52 bedoelde documenten, certificaten en
verklaringen, indien deze niet in elektronische vorm beschikbaar
zijn, in te dienen vóór het verstrijken van de uiterste termijn voor
de indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming.
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6.
De volgende regels zijn van toepassing op de verzending van
verzoeken tot deelneming:
a) De verzoeken tot deelneming aan een procedure voor de plaatsing
van een overheidsopdracht kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan
worden.
b) Wanneer verzoeken tot deelneming telefonisch worden gedaan, moet
vóór het verstrijken van de ontvangsttermijn een schriftelijke beves
tiging worden gezonden.
c) De aanbestedende diensten kunnen eisen dat per fax ingediende
verzoeken tot deelneming per post of langs elektronische weg
worden bevestigd, wanneer dat nodig is om over een wettig bewijs
te beschikken. Een dergelijke eis moet samen met de termijn voor de
verzending van de bevestiging per post of langs elektronische weg,
door de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht
worden vermeld.

Afdeling 5
Processen-verbaal
Artikel 43
Inhoud van de processen-verbaal
Over elke opdracht, elke raamovereenkomst en elke instelling van een
dynamisch aankoopsysteem stellen de aanbestedende diensten een
proces-verbaal op, dat ten minste het volgende bevat:
a) de naam en het adres van de aanbestedende dienst, het voorwerp en
de waarde van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem;
b) de namen van de uitgekozen gegadigden of inschrijvers met
motivering van die keuze;
c) de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers met
motivering van die uitsluiting;
d) de redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden
inschrijvingen;
e) de naam van de begunstigde en de motivering voor de keuze van
zijn inschrijving, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de
opdracht of de raamovereenkomst dat de begunstigde voornemens
is aan derden in onderaanneming te geven;
f) voor procedures van gunning door onderhandelingen: de in de
artikelen 30 en 31 genoemde omstandigheden die de toepassing
van deze procedures rechtvaardigen;
g) wat betreft de concurrentiegerichte dialoog, de omstandigheden als
bedoeld in artikel 29, die de toepassing van deze procedure recht
vaardigen;
h) in voorkomend geval, de redenen waarom de aanbestedende dienst
besloten heeft een opdracht niet te plaatsen of een raamovereenkomst
niet te sluiten, of geen dynamisch aankoopsysteem in te stellen.
De aanbestedende diensten nemen passende maatregelen om het verloop
van de langs elektronische weg gevoerde gunningsprocedures te docu
menteren.
Dit proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden de Commissie op
haar verzoek meegedeeld.
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HOOFDSTUK VII
Verloop van de procedure
Afdeling 1
Algemene bepalingen
Artikel 44
Controle van de geschiktheid en selectie van de deelnemers, en
gunning van de opdrachten
1.
Opdrachten worden gegund op basis van de in artikel 53 en 55
bepaalde criteria, rekening houdend met artikel 24, nadat de aanbe
stedende diensten de geschiktheid van de niet ingevolge de artikelen
45 en 46 uitgesloten ondernemers hebben gecontroleerd op grond van
de criteria van economische en financiële draagkracht, technische
bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid, genoemd in de artikelen 47
tot en met 52, en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende criteria
als bedoeld in lid 3.
2.
De aanbestedende diensten kunnen minimumeisen inzake
draagkracht en bekwaamheden overeenkomstig de artikelen 47 en 48
stellen waaraan de gegadigden en de inschrijvers moeten voldoen.
De in de artikelen 47 en 48 bedoelde inlichtingen en de minimumeisen
inzake draagkracht en bekwaamheden moeten verband houden met en in
verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.
Deze minimumeisen worden vermeld in de aankondiging van de
opdracht.
3.
Bij niet-openbare procedures, procedures van gunning door onder
handelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
en concurrentiegerichte dialoog, kunnen de aanbestedende diensten het
aantal geschikte gegadigden dat zij zullen uitnodigen tot indiening van
een inschrijving, onderhandelingen of dialoog, beperken op voorwaarde
dat er een voldoende aantal geschikte kandidaten is. De aanbestedende
diensten vermelden in de aankondiging van de opdracht de objectieve
en niet-discriminerende criteria of regels die zij voornemens zijn te
gebruiken, het minimumaantal en, in voorkomend geval, het maxi
mumaantal gegadigden dat zij voornemens zijn uit te nodigen.
Bij niet-openbare procedures bedraagt het minimumaantal vijf. Bij
procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking
van een aankondiging van een opdracht bedraagt het minimumaantal
drie. Het aantal uitgenodigde gegadigden moet in elk geval volstaan om
daadwerkelijke mededinging te waarborgen.
De aanbestedende diensten nodigen een aantal gegadigden uit dat ten
minste gelijk is aan het vooraf bepaalde minimumaantal gegadigden.
Wanneer het aantal gegadigden die aan de selectiecriteria en de mini
mumniveaus voldoen lager is dan het minimumaantal, kan de aanbe
stedende dienst de procedure voortzetten door de gegadigde of de gega
digden met de vereiste bekwaamheden uit te nodigen. De aanbestedende
dienst mag in deze procedure geen ondernemers opnemen die niet om
deelneming hebben verzocht, noch gegadigden die niet over de vereiste
bekwaamheden beschikken.
4.
Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de in
artikel 29, lid 4, en artikel 30, lid 4, bedoelde mogelijkheid tot vermin
dering van het aantal oplossingen dat besproken moet worden of het
aantal inschrijvingen waarover moet worden onderhandeld, verminderen
zij dat aantal door toepassing van de gunningscriteria die in de aankon
diging van de opdracht, het bestek of in het beschrijvend document zijn
vermeld. In de slotfase moet dit aantal zodanig zijn dat daadwerkelijke
mededinging kan worden gegarandeerd, voor zover er een voldoende
aantal geschikte oplossingen of gegadigden zijn.
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Afdeling 2
Kwalitatieve selectiecriteria
Artikel 45
Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver
1.
Van deelneming aan een overheidsopdracht wordt uitgesloten,
iedere gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk
vonnis een veroordeling om een of meer van de hieronder opgegeven
redenen is uitgesproken, waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft:
a) deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, lid
1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad (1),
b) omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van
26 mei 1997 (2), respectievelijk artikel 3, lid 1, van Gemeenschap
pelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (3),
c) fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (4),
d) witwassen van geld in de zin van artikel 1 van Richtlijn 91/308/EEG
van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld (5),
De lidstaten bepalen overeenkomstig hun nationaal recht en onder
eerbiediging van het communautair recht de voorwaarden voor de
toepassing van dit lid.
Zij kunnen bepalen dat om dwingende redenen van algemeen belang
kan worden afgeweken van de in de eerste alinea bedoelde verplichting.
Met het oog op de toepassing van dit lid verzoeken de aanbestedende
diensten de gegadigden of inschrijvers indien nodig om de in lid 3
bedoelde documenten te verstrekken en kunnen zij, indien zij twijfels
over de persoonlijke situatie van die gegadigden/inschrijvers hebben, de
bevoegde autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die zij nodig achten
over de persoonlijke situatie van die gegadigden of inschrijvers.
Wanneer de inlichtingen betrekking hebben op een gegadigde of
inschrijver die in een andere lidstaat dan de aanbestedende dienst
gevestigd is, kan de aanbestedende dienst om de medewerking van de
bevoegde autoriteiten verzoeken. Naar gelang van het nationale recht
van de lidstaat waarin de gegadigde of de inschrijver gevestigd is,
kunnen deze verzoeken betrekking hebben op rechtspersonen en/of
natuurlijke personen, met inbegrip, in voorkomend geval, van de
bedrijfsleider of van enig persoon met vertegenwoordigings-,
beslissings- of controlebevoegdheid bij de gegadigde of de inschrijver.
2.
Van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten iedere
ondernemer:
a) die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werk
zaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surséance van betaling of
een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand
verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de
nationale wet- of regelgevingen;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 351 van 29.1.1998, blz. 1.
PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1.
PB L 358 van 31.12.1998, blz. 2.
PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48.
PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77-83. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 344 van
28.12.2001, blz. 76).
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b) wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een
procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een
andere soortgelijke procedure die voorkomt in de nationale wet- of
regelgevingen, aanhangig is gemaakt;
c) jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde
volgens de wetgeving van het land is gedaan, waarbij een delict is
vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
d) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan,
vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk
kunnen maken;
e) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
betaling van de socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het
land van de aanbestedende dienst;
f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de
betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land van
de aanbestedende dienst;
g) die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verk
laringen bij het verstrekken van de inlichtingen die ingevolge deze
afdeling kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft
verstrekt.
De lidstaten bepalen overeenkomstig hun nationaal recht en onder
eerbiediging van het communautair recht de voorwaarden voor de
toepassing van dit lid.
3.
Als voldoende bewijs dat de ondernemer niet verkeert in een van
de situaties bedoeld in lid 1 en in lid 2, onder a), b), c), e) en f) wordt
door de aanbestedende diensten aanvaard:
a) voor lid 1 en lid 2, onder a), b), en c), een uittreksel uit zijn straf
register of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document,
afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve
instantie van het land van oorsprong of van herkomst, waaruit
blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan;
b) voor lid 2, onder e) en f), een door de bevoegde instantie van de
betrokken lidstaat afgegeven getuigschrift.
Wanneer een document of getuigschrift niet door het betrokken land
wordt afgegeven, of daarin niet alle in lid 1 en in lid 2, onder a), b) en
c), bedoelde gevallen worden vermeld, kan dit worden vervangen door
een verklaring onder ede — of, in de lidstaten waar niet in een eed is
voorzien, door een plechtige verklaring — die door betrokkene ten
overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie,
een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van
oorsprong of herkomst wordt afgelegd.
4.
De lidstaten wijzen de instanties en organisaties aan die voor de
afgifte van de in lid 3 bedoelde documenten en getuigschriften bevoegd
zijn en stellen de Commissie daarvan in kennis. Deze mededeling
geschiedt onverminderd het toepasselijke recht inzake gegevens
bescherming.
Artikel 46
Bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen
Elke ondernemer die aan een overheidsopdracht wenst deel te nemen,
kan worden verzocht aan te tonen dat hij volgens de voorschriften van
de lidstaat waar hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handels
register is ingeschreven, of een verklaring onder ede of een attest te
verstrekken als bedoeld in bijlage IX A voor overheidsopdrachten voor
werken, in bijlage IX B voor overheidsopdrachten voor leveringen en in
bijlage IX C voor overheidsopdrachten voor diensten.
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Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten
kan de aanbestedende dienst, indien de gegadigden of de inschrijvers
over een bijzondere vergunning moeten beschikken of indien zij lid van
een bepaalde organisatie moeten zijn om in hun land van herkomst de
betrokken dienst te kunnen verlenen, verlangen dat zij aantonen dat zij
over deze vergunning beschikken of lid van de bedoelde organisatie
zijn.
Artikel 47
Economische en financiële draagkracht
1.
In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van
de ondernemer worden aangetoond door een of meer van de volgende
referenties:
a) passende bankverklaringen of, in voorkomend geval, het bewijs van
een verzekering tegen beroepsrisico's;
b) overlegging van balansen of van balansuittreksels, indien de
wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd, de bekend
making van balansen voorschrijft;
c) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval,
de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht
is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk
van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer
met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzet
cijfers beschikbaar zijn.
2.
Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor een
welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere
lichamen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die
lichamen. In dat geval moet hij bij de aanbestedende dienst aantonen
dat hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijk middelen van die lichamen, bijvoorbeeld door
overlegging van de verbintenis daartoe van deze lichamen.
3.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers
zoals bedoeld in artikel 4, zich beroepen op de draagkracht van de
deelnemers aan de combinatie of van andere lichamen.
4.
De aanbestedende diensten geven in de aankondiging van de
opdracht of in de uitnodiging tot inschrijving de in lid 1 bedoelde
referentie of referenties aan die zij verlangen, evenals de andere bewijs
stukken die ter inzage moeten worden overlegd.
5.
Wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de
door de aanbestedende dienst gevraagde referenties over te leggen, kan
hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere
bescheiden die de aanbestedende dienst geschikt acht.
Artikel 48
Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
1.
De technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de
ondernemers worden beoordeeld en gecontroleerd overeenkomstig de
leden 2 en 3.
2.
De technische bekwaamheid van de ondernemer kan op een of meer
van de volgende manieren worden aangetoond, afhankelijk van de aard, de
hoeveelheid of omvang en het doel van de werken, leveringen of diensten:
a) i) aan de hand van een lijst van de werken die de afgelopen vijf jaar
werden verricht, welke lijst vergezeld gaat van certificaten die
bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd.
In deze certificaten wordt het bedrag van de werken vermeld,
alsmede de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd;
voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels der kunst
zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn gebracht; in voorkomend
geval worden de certificaten door de bevoegde instantie rechtstreeks
aan de aanbestedende dienst toegezonden;
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ii) aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen of
diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,
met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De
leveringen en diensten worden aangetoond:
— in het geval van leveringen of diensten voor een aanbe
stedende dienst: door certificaten die de bevoegde autoriteit
heeft afgegeven of medeondertekend;
— in het geval van leveringen of diensten voor een particuliere
afnemer: door certificaten van de afnemer of, bij ontstentenis
daarvan, eenvoudigweg door een verklaring van de
ondernemer;
b) aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming
van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het
bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in
het geval van overheidsopdrachten voor werken, van die welke de
aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
c) aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting van de
leverancier of de dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om
de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die hij biedt ten
aanzien van ontwerpen en onderzoek;
d) in het geval van complexe producten of diensten of wanneer deze bij
wijze van uitzondering aan een bijzonder doel moeten beantwoorden,
aan de hand van een controle door de aanbestedende dienst of, in
diens naam, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de
leverancier of de dienstverlener gevestigd is, onder voorbehoud van
instemming door dit orgaan; deze controle heeft betrekking op de
productiecapaciteit van de leverancier of op de technische capaciteit
van de dienstverlener en, zo nodig, op diens mogelijkheden inzake
ontwerpen en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de
kwaliteit te waarborgen;
e) aan de hand van de studie- en beroepsdiploma's van de dien
stverlener of de aannemer en/of het kaderpersoneel van de onder
neming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening
of de leiding van de werken zijn belast;
f) voor overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken of het
verlenen van diensten, en uitsluitend in passende gevallen, de
vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de
ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de
opdracht;
g) aan de hand van een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse
personeelsbezetting van de onderneming van de dienstverlener of de
aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de
laatste drie jaar;
h) aan de hand van een verklaring welke de outillage, het materieel en
de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener of de
aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt;
i) aan de hand van de omschrijving van het gedeelte van de opdracht
dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven;
j) wat de te leveren producten betreft:
i) aan de hand van monsters, beschrijvingen en/of foto's, waarvan
op verzoek van de aanbestedende dienst de echtheid moet kunnen
worden aangetoond;
ii) aan de hand van certificaten die door als bevoegd erkende
officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn
opgesteld, waarin wordt verklaard dat duidelijk door referenties
geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of normen
beantwoorden.
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3.
Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor welbe
paalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten,
ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat
geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij kan beschikken
over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen,
bijvoorbeeld door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om
de ondernemer de nodige middelen ter beschikking te stellen.
4.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers
►C1 zoals bedoeld in artikel 4, zich beroepen op ◄ de draagkracht
van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.
5.
Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig
zijn, voor het verlenen van diensten en/of de uitvoering van werken,
kan de geschiktheid van ondernemers om die diensten te verlenen of die
installatiewerkzaamheden of werken uit te voeren, worden beoordeeld
aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring en
betrouwbaarheid.
6.
De aanbestedende dienst geeft in de aankondiging of in de uitno
diging tot indiening van een inschrijving aan, welke van de in de lid 2
genoemde referenties hij verlangt.

Artikel 49
Kwaliteitsnormen
Ingeval de aanbestedende diensten de overlegging verlangen van door
onafhankelijke instanties opgestelde verklaringen dat de ondernemer aan
bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, dienen deze diensten te verwijzen
naar kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeksen
op dit terrein zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties die
voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Zij erkennen
gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instel
lingen. Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige
maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking van ondernemers.

Artikel 50
Normen inzake milieubeheer
Ingeval de aanbestedende diensten in de in artikel 48, lid 2, punt f),
bedoelde gevallen de overlegging verlangen van een door onafhan
kelijke instellingen opgestelde verklaring dat de ondernemer aan
bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, verwijzen zij naar het
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of naar
normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende
Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door instel
lingen die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de toepass
elijke Europese of internationale normen voor certificering. Zij erkennen
gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instel
lingen. Zij aanvaarden tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige
maatregelen op het gebied van milieubeheer die de ondernemers over
leggen.

Artikel 51
Aanvullende documentatie en inlichtingen
De aanbestedende dienst kan verlangen dat de ondernemers de uit
hoofde van de artikelen 45 tot en met 50 overgelegde verklaringen en
bescheiden aanvullen of nader toelichten.
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Artikel 52
Officiële lijsten van erkende ondernemingen en certificering door
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen
1.
De lidstaten kunnen hetzij officiële lijsten van erkende aannemers,
leveranciers of dienstverleners, hetzij een certificering door publiekrech
telijke of privaatrechtelijke certificeringsinstellingen instellen.
De lidstaten passen de voorwaarden voor de inschrijving op die lijsten
en de voorwaarden voor de afgifte van certificaten door de certificering
sinstellingen aan aan artikel 45, lid 1 en lid 2, onder a) tot en met d), en
onder g), artikel 46, artikel 47, leden 1, 4 en 5, artikel 48, leden 1, 2, 5
en 6, artikel 49 en, in voorkomend geval, artikel 50.
De lidstaten passen deze voorwaarden tevens aan aan artikel 47, lid 2,
en artikel 48, lid 3, voor verzoeken tot inschrijving van ondernemers die
deel uitmaken van een groep en die gebruik maken van middelen die
hen door andere ondernemingen van de groep ter beschikking worden
gesteld. In dat geval moeten deze ondernemers voor de instantie die de
officiële lijst opstelt bewijzen dat zij gedurende de volledige geldig
heidsduur van het bewijs van inschrijving op de officiële lijst over
deze middelen zullen beschikken, en dat deze ondernemingen voor
diezelfde periode zullen blijven voldoen aan de eisen op het gebied
van de kwalitatieve selectie als bepaald in de in de tweede alinea
genoemde artikelen waarop deze ondernemers zich voor hun
inschrijving beroepen.
2.
De ondernemers die op een officiële lijst zijn opgenomen of in het
bezit zijn van een certificaat, kunnen bij elke opdracht een door de
bevoegde autoriteit afgegeven bewijs van inschrijving of het door de
bevoegde certificeringsinstelling afgegeven certificaat aan de aanbe
stedende dienst overleggen. Op dit bewijs of dit certificaat worden de
referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op de lijst/de
certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst.
3.
De door de bevoegde autoriteit bevestigde opneming op een
officiële lijst of het door de certificeringsinstelling afgegeven certificaat
vormt voor de aanbestedende diensten van de andere lidstaten slechts
een vermoeden van geschiktheid met betrekking tot artikel 45, lid 1 en
lid 2, onder a) tot en met d) en onder g), artikel 46, artikel 47, lid 1,
onder b) en c), artikel 48, lid 2, punt a), onder i), en punten b), e), g) en
h), voor aannemers, artikel 48, lid 2, punt a), onder ii), en punten b), c),
d) en j), voor leveranciers, en artikel 48, lid 2, punt a), onder ii), en
punten c) tot en met i), voor dienstverleners.
4.
De gegevens die uit de opneming op een officiële lijst of de
certificering kunnen worden afgeleid, kunnen niet zonder veran
twoording ter discussie worden gesteld. Met betrekking tot de betaling
van socialezekerheidsbijdragen en belastingen en heffingen kan van elk
ingeschreven ondernemer bij elke opdracht een aanvullende verklaring
worden verlangd.
Lid 3 en de eerste alinea van het onderhavige lid worden door de
aanbestedende diensten van de andere lidstaten alleen toegepast op
leveranciers die zijn gevestigd in de lidstaat die de officiële lijst heeft
opgesteld.
5.
Voor de opneming van ondernemers uit andere lidstaten op een
officiële lijst of voor de certificering van die ondernemers door de in lid
1 bedoelde instellingen mogen geen andere bewijzen en verklaringen
worden verlangd dan die van nationale ondernemers en in geen geval
andere dan die welke zijn vermeld in de artikelen 45 tot en met 49 en,
in voorkomend geval, artikel 50.
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De opneming op een lijst of certificering kan evenwel niet aan
ondernemers uit andere lidstaten worden voorgeschreven voor deel
neming aan een overheidsopdracht. De aanbestedende diensten
erkennen gelijkwaardige certificaten van de in andere lidstaten
gevestigde instellingen. Zij aanvaarden ook andere gelijkwaardige
bewijsmiddelen.
6.
Ondernemers kunnen te allen tijde om de opneming op een
officiële lijst of om de afgifte van een certificaat verzoeken. Zij
moeten binnen een redelijk korte termijn in kennis worden gesteld
van het besluit van de met de opstelling van de lijst belaste autoriteit
of de bevoegde certificeringsinstelling.
7.
De in lid 1 bedoelde certificeringsinstellingen zijn instellingen die
voldoen aan de Europese certificeringsnormen.
8.
De lidstaten die officiële lijsten of certificeringsinstellingen als
bedoeld in lid 1 hebben, delen de andere lidstaten het adres van de
instelling mee waaraan verzoeken tot opneming op de lijst kunnen
worden gericht.
Afdeling 3
Gunning van de opdracht
Artikel 53
Gunningscriteria
1.
Onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten, zijn de
criteria aan de hand waarvan de aanbestedende diensten een overheid
sopdracht gunnen:

▼C1

▼B

a) hetzij, indien de gunning aan de inschrijver met de vanuit het
oogpunt van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige
aanbieding plaatsvindt, verschillende criteria die verband houden
met het voorwerp van de opdracht, zoals de kwaliteit, de prijs, de
technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de
milieukenmerken, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de klanten
service en de technische bijstand, de datum van levering en de
termijn voor levering of uitvoering;
b) hetzij alleen de laagste prijs.
2.
Onverminderd de bepalingen van de derde alinea van dit lid,
specificeert in het in lid 1, onder a), bedoelde geval de aanbestedende
dienst in de aankondiging van de opdracht of in het bestek of, bij de
concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het
relatieve gewicht dat hij toekent aan elk van de door hem gekozen
criteria voor de bepaling van de economisch voordeligste inschrijving.
Dit gewicht kan worden uitgedrukt in een marge met een passend
verschil tussen minimum en maximum.
Wanneer volgens de aanbestedende dienst om aantoonbare redenen geen
weging mogelijk is, vermeldt de aanbestedende dienst in de aankon
diging van de opdracht of in het bestek of, bij de concurrentiegerichte
dialoog, in het beschrijvende document, de criteria in dalende volgorde
van belangrijkheid.
Artikel 54
Gebruik van elektronische veilingen
1.
De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbe
stedende diensten elektronische veilingen houden.
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2.
Bij openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures
van gunning door onderhandelingen en in het geval bedoeld in
artikel 30, lid 1, onder a), kunnen de aanbestedende diensten
beslissen dat de gunning van de overheidsopdracht zal worden voor
afgegaan door een elektronische veiling, wanneer de nauwkeurige spec
ificaties voor de opdracht kunnen worden opgesteld.
Onder dezelfde voorwaarden kan een elektronische veiling worden
gebruikt bij het opnieuw tot mededinging oproepen van de partijen
bij een raamovereenkomst, als bedoeld in artikel 32, lid 4, tweede
alinea, tweede streepje, alsmede bij de oproep tot mededinging voor
opdrachten die worden gegund in het kader van het dynamische
aankoopsysteem als bedoeld in artikel 33.
De elektronische veiling heeft betrekking op:
— hetzij alleen de prijzen wanneer de opdracht wordt gegund op basis
van de laagste prijs;
— hetzij de prijzen en/of de waarden van de elementen van de
inschrijvingen zoals aangegeven in het bestek wanneer de
opdracht wordt gegund op basis van de economisch voordeligste
inschrijving.
3.
De aanbestedende diensten die beslissen gebruik te maken van een
elektronische veiling, maken daarvan melding in de aankondiging van
de opdracht.
Het bestek bevat onder andere de volgende informatie:
a) de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische
veiling, voor zover deze elementen kwantificeerbaar zijn zodat ze
kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten;
b) de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend,
zoals zij voortvloeien uit de specificaties van het voorwerp van de
opdracht;
c) de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van
de inschrijvers zal worden gesteld en het tijdstip waarop die
informatie in voorkomend geval ter beschikking zal worden gesteld;
d) relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische
veiling;
e) de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en
met name de vereiste minimumverschillen die in voorkomend geval
voor de biedingen vereist zijn;
f) relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem
en de nadere technische bepalingen en specificaties voor de
verbinding.
4.
Alvorens over te gaan tot de elektronische veiling, verlenen de
aanbestedende diensten een eerste volledige beoordeling van de
inschrijvingen aan de hand van het/de gunningscriterium/a en de
weging daarvan zoals die zijn vastgesteld.
Alle inschrijvers die een aan de eisen beantwoordende inschrijving
hebben gedaan, worden tegelijkertijd langs elektronische weg uitge
nodigd om nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden in te dienen; het
verzoek bevat alle relevante informatie voor de individuele verbinding
met het gebruikte elektronische systeem en preciseert het tijdstip en het
aanvangsuur van de elektronische veiling. De elektronische veiling kan
in verschillende fasen verlopen. De elektronische veiling kan op zijn
vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitno
digingen beginnen.
5.
Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch voor
deligste inschrijving wordt gehanteerd, gaat de uitnodiging vergezeld
van het resultaat van de volledige beoordeling van de inschrijving van
de betrokken inschrijver, uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 53, lid
2, eerste alinea, bepaalde wegingscriteria.
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De uitnodiging vermeldt tevens de wiskundige formule die tijdens de
elektronische veiling de automatische herklasseringen naar gelang van
de ingediende nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden zal bepalen. In deze
formule is het relatieve gewicht verwerkt dat aan alle vastgestelde
criteria is toegekend om de economisch voordeligste inschrijving te
bepalen, zoals dat in de aankondiging van de opdracht of het bestek
is aangegeven; daartoe moeten eventuele marges evenwel vooraf in een
bepaalde waarde worden uitgedrukt.
Wanneer variaties zijn toegestaan, moeten voor elke variatie afzon
derlijke formules worden verstrekt.
6.
Tijdens elke fase van de elektronische veiling delen de aanbe
stedende diensten ogenblikkelijk aan alle inschrijvers ten minste de
informatie mee die de inschrijvers de mogelijkheid biedt op elk
moment hun respectieve klassering te kennen. De aanbestedende
diensten kunnen ook andere informatie betreffende andere ingediende
prijzen of waarden meedelen indien dat in het bestek is vermeld. Zij
kunnen tevens op ieder ogenblik meedelen hoeveel inschrijvers aan de
fase van de veiling deelnemen. Zij mogen tijdens het verloop van de
fasen van de elektronische veiling evenwel in geen geval de identiteit
van de inschrijvers bekendmaken.
7.
De aanbestedende diensten kunnen de elektronische veiling op een
of meer van de onderstaande wijzen afsluiten:
a) zij kunnen in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling een
vooraf vastgestelde datum en een vooraf vastgesteld tijdstip voor de
sluiting aangeven;
b) zij kunnen de veiling afsluiten wanneer zij geen nieuwe prijzen meer
ontvangen die beantwoorden aan de vereisten betreffende de mini
mumverschillen. In dit geval preciseren de aanbestedende diensten in
de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling de termijn die zij na
ontvangst van de laatste aanbieding in acht zullen nemen alvorens de
veiling te sluiten;
c) zij kunnen de veiling afsluiten wanneer alle fasen van de veiling die
in de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling zijn vermeld,
afgehandeld zijn.
Wanneer de aanbestedende diensten besloten hebben om de elektro
nische veiling overeenkomstig punt c) af te sluiten, in voorkomend
geval in combinatie met de in punt b) bepaalde regelingen, vermeldt
de uitnodiging om deel te nemen aan de veiling het tijdschema voor elk
van de fasen van de veiling.
8.
Na de sluiting van de elektronische veiling gunnen de aanbe
stedende diensten de opdracht overeenkomstig artikel 53, op basis van
de resultaten van de elektronische veiling.
De aanbestedende diensten mogen geen misbruik maken van de
methode van de elektronische veiling, noch mogen zij de methode
gebruiken om concurrentie te beletten, te beperken of te vervalsen of
om wijzigingen aan te brengen in het voorwerp van de opdracht zoals
omschreven in de aankondiging van de opdracht en vastgelegd in het
bestek.
Artikel 55
Abnormaal lage inschrijvingen
1.
Wanneer voor een bepaalde opdracht inschrijvingen worden
gedaan die in verhouding tot de te verlenen dienst abnormaal laag
lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, voordat hij deze inschrijvingen
kan afwijzen, schriftelijk om de door hem dienstig geachte preciseringen
over de samenstelling van de desbetreffende inschrijving.
Deze preciseringen kunnen met name verband houden met:
a) de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van
de producten of van de dienstverlening;

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 59
▼B
b) de gekozen technische oplossingen en/of uitzonderlijk gunstige
omstandigheden waarvan de inschrijver bij de uitvoering van de
werken, de levering van de producten of het verlenen van de
diensten kan profiteren;
c) de originaliteit van het ontwerp van de inschrijver;
d) de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de opdracht
wordt uitgevoerd;
e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.
2.
De aanbestedende dienst onderzoekt in overleg met de inschrijver
de samenstelling aan de hand van de ontvangen toelichtingen.
3.
Wanneer een aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving
abnormaal laag is doordat de inschrijver overheidssteun heeft gekregen,
kan de inschrijving alleen op uitsluitend die grond worden afgewezen
wanneer de inschrijver desgevraagd niet binnen een door de aanbe
stedende dienst bepaalde voldoende lange termijn kan aantonen dat de
betrokken steun rechtmatig is toegekend. Wanneer de aanbestedende
dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij
daarvan de Commissie in kennis.
TITEL III
REGELS OP HET GEBIED VAN CONCESSIES VOOR OPENBARE
WERKEN
HOOFDSTUK I
Op concessies voor openbare werken toepasselijke regels
Artikel 56
Toepassingsgebied
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle door aanbestedende diensten
gesloten concessieovereenkomsten voor openbare werken waarvan de
waarde ►M12 5 000 000 EUR ◄ of meer bedraagt.
Deze waarde wordt berekend volgens de regels voor overheidsop
drachten voor openbare werken van artikel 9.
Artikel 57
Uitsluitingen van het toepassingsgebied
Deze titel is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor
openbare werken die:
a) gesloten zijn onder dezelfde voorwaarden als de in de artikelen 13,
14 en 15 bedoelde overheidsopdrachten voor diensten;
b) gesloten zijn door aanbestedende diensten die een of meer activi
teiten uitoefenen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van
Richtlijn 2004/17/EG, indien deze concessieovereenkomsten met
het oog op de uitoefening van deze activiteiten zijn gesloten.
Deze richtlijn blijft evenwel van toepassing op de overheidsop
drachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten welke
een of meer van de in artikel 6 van Richtlijn 2004/17/EG
bedoelde activiteiten uitoefenen, wanneer die overheidsopdrachten
betrekking hebben op die specifieke activiteiten, zolang de
betrokken lidstaat gebruik maakt van de in artikel 71, tweede
alinea, van voornoemde richtlijn bedoelde mogelijkheid om de
toepassing ervan uit te stellen.
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Artikel 58
Bekendmaking van de aankondiging betreffende
vereenkomsten voor openbare werken

concessieo-

1.
De aanbestedende diensten die gebruik willen maken van een
concessieovereenkomst voor openbare werken, geven hun voornemen
hiertoe in een aankondiging te kennen.
2.
De aankondigingen betreffende concessieovereenkomsten voor
openbare werken bevatten de in bijlage VII C bedoelde inlichtingen
en in voorkomend geval ook alle door de aanbestedende dienst nuttig
geachte inlichtingen in de vorm van de standaardformulieren die door
de Commissie overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde
procedure zijn vastgesteld.
3.
De aankondigingen worden overeenkomstig artikel 36, leden 2 tot
en met 8, bekendgemaakt.
4.
Artikel 37 betreffende de bekendmaking van aankondigingen is
ook op concessieovereenkomsten voor openbare werken van toepassing.
Artikel 59
Termijn
Aanbestedende diensten die gebruik willen maken van een conces
sieovereenkomst voor openbare werken, stellen voor de indiening van
de inschrijvingen op de concessie een termijn vast van ten minste 52
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging behalve
in het geval bedoeld in artikel 38, lid 5.
Artikel 38, lid 7 is van toepassing.
Artikel 60
Onderaanneming
De aanbestedende dienst kan:
a) hetzij de houder van een concessie voor openbare werken
verplichten opdrachten van ten minste 30 % van de totale waarde
van de werken waarvoor een concessie wordt verleend, aan derden
uit te besteden, met dien verstande dat de mogelijkheid wordt
opengelaten dat de gegadigden dit percentage verhogen. Dit mini
mumpercentage dient in de concessieovereenkomst voor openbare
werken te worden vermeld;
b) hetzij de gegadigden voor de concessie verzoeken zelf in hun
inschrijvingen aan te geven welk percentage van de totale waarde
van de werken waarvoor de concessie wordt verleend, zij in voor
komend geval aan derden denken uit te besteden.
Artikel 61
Gunning van aanvullende werken aan de concessiehouder
Deze richtlijn is niet van toepassing op aanvullende werken die noch in
het aanvankelijk overwogen ontwerp van de concessie, noch in het
oorspronkelijke contract waren opgenomen en die als gevolg van
onvoorziene omstandigheden voor de uitvoering van het werk zoals
dat daarin is beschreven en dat door de aanbestedende dienst aan de
concessiehouder wordt opgedragen, noodzakelijk zijn geworden, mits zij
worden gegund aan de ondernemer die dit werk uitvoert:
— wanneer deze aanvullende werken uit technisch of economisch
oogpunt niet los van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden
uitgevoerd zonder de aanbestedende diensten grote ongemakken te
bezorgen, of
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— wanneer deze werken, hoewel zij van de uitvoering van de
oorspronkelijke opdracht kunnen worden gescheiden, voor de
vervolmaking ervan strikt noodzakelijk zijn.
Het totale bedrag van de voor de aanvullende diensten of werken
geplaatste opdrachten mag echter niet hoger zijn dan 50 % van het
bedrag van het hoofdwerk waarvoor de concessie is verleend.

HOOFDSTUK II
Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die
zelf aanbestedende dienst zijn
Artikel 62
Regels
Wanneer de concessiehouder een aanbestedende dienst is in de zin van
artikel 1, lid 9, is hij gehouden ten aanzien van de door derden uit te
voeren werken de bepalingen van deze richtlijn voor de plaatsing van
overheidsopdrachten voor werken in acht te nemen.

HOOFDSTUK III
Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die
zelf geen aanbestedende dienst zijn
Artikel 63
Regels voor de bekendmaking: drempel en uitzonderingen
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de houders van
een concessie voor openbare werken die zelf geen aanbestedende dienst
zijn bij de plaatsing van opdrachten voor werken bij derden de in
artikel 64 bepaalde regels voor de bekendmaking toepassen, wanneer
de waarde van deze opdrachten ►M12 5 000 000 EUR ◄ of meer
bedraagt.
Bekendmaking is echter niet vereist wanneer een opdracht voor werken
aan de in artikel 31 genoemde voorwaarden voldoet.
De waarde van de opdrachten wordt berekend volgens de in artikel 9
bepaalde regels inzake overheidsopdrachten voor werken.
2.
Als derden worden niet beschouwd ondernemingen die een
combinatie hebben gevormd om de concessie te verwerven, of met
deze ondernemingen verbonden ondernemingen.
Onder „verbonden onderneming” wordt verstaan, elke onderneming
waarop de concessiehouder direct of indirect een overheersende
invloed kan uitoefenen, of elke onderneming die een overheersende
invloed kan uitoefenen op de concessiehouder of die, tezamen met de
concessiehouder, onderworpen is aan de overheersende invloed van een
andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of
op haar van toepassing zijnde voorschriften. Het vermoeden van over
heersende invloed bestaat wanneer een onderneming, direct of indirect,
ten opzichte van een andere onderneming:
a) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming
bezit, of
b) beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn
aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of
c) meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, het leid
inggevend of het toezichthoudend orgaan van de onderneming kan
benoemen.
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Bij de inschrijving voor de concessie moet een limitatieve lijst van deze
ondernemingen worden gevoegd. Deze lijst wordt bijgewerkt naar
gelang van latere wijzigingen in de bindingen tussen de ondernemingen.

Artikel 64
Bekendmaking van de aankondiging
1.
Houders van concessies voor openbare werken die zelf geen
aanbestedende dienst zijn en die een opdracht voor werken bij een
derde wensen te plaatsen, geven hun voornemen hiertoe in een aankon
diging te kennen.
2.
De aankondigingen bevatten de in bijlage VII C genoemde inlich
tingen en in voorkomend geval ook alle door de houder van de
concessie voor openbare werken nuttig geachte inlichtingen in de
vorm van de standaardformulieren die door de Commissie overeen
komstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure zijn vastgesteld.
3.
De aankondiging wordt overeenkomstig artikel 36, leden 2 tot en
met 8, bekendgemaakt.
4.
Artikel 37 betreffende de vrijwillige bekendmaking van aankon
digingen is eveneens van toepassing.

Artikel 65
Termijnen voor de ontvangst van verzoeken tot deelneming en de
ontvangst van inschrijvingen
Bij opdrachten voor werken die worden geplaatst door houders van
concessies voor openbare werken die zelf geen aanbestedende dienst
zijn, bedraagt de door de concessiehouder vast te stellen termijn voor
de ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste 37 dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht,
en de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen ten minste 40
dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de
opdracht of van de uitnodiging tot inschrijving.
Artikel 38, leden 5, 6 en 7, is van toepassing.

TITEL IV
REGELS VOOR PRIJSVRAGEN OP HET GEBIED VAN DIENSTEN
Artikel 66
Algemene bepalingen
1.
De regels voor het uitschrijven van een prijsvraag worden vast
gesteld overeenkomstig de artikelen 66 tot en met 74 en
worden degenen die belangstellen in deelneming aan de prijsvraag ter
beschikking gesteld.
2.
De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden
beperkt:
a) tot het grondgebied van een lidstaat of een deel daarvan;
b) op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge de wetgeving van
de lidstaat waar de prijsvraag wordt uitgeschreven, hetzij natuurlijke
personen hetzij rechtspersonen moeten zijn.
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Artikel 67
Toepassingsgebied
1.
De prijsvragen worden overeenkomstig deze titel georganiseerd
door:
a) de in bijlage IV genoemde aanbestedende diensten (centrale over
heidsinstanties), vanaf een drempel van ten minste ►M12 130 000
EUR ◄;
b) andere dan de in bijlage IV genoemde aanbestedende diensten, vanaf
een drempel van ten minste ►M12 200 000 EUR ◄;
c) alle aanbestedende diensten vanaf een drempel van ten minste
►M12 200 000 EUR ◄ wanneer de prijsvraag betrekking heeft
op diensten van categorie 8 van bijlage II A, telecommunicatie
diensten van categorie 5 waarvan de CPV-posten overeenkomen
met de CPC-indelingen 7524, 7525 en 7526 en/of diensten van
bijlage II B.
2.

Deze titel is van toepassing op:

a) prijsvragen die in het kader van een procedure voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor diensten worden georganiseerd;
b) prijsvragen met prijzengeld en/of betaling van de deelnemers.
In de onder a) bedoelde gevallen betreft de drempel de geraamde
waarde van de overheidsopdracht voor diensten, exclusief BTW, met
inbegrip van het eventuele prijzengeld en/of betaling van de deelnemers.
In de onder b) bedoelde gevallen betreft de drempel het totale bedrag
van het prijzengeld en de betalingen, met inbegrip van de geraamde
waarde exclusief BTW van de overheidsopdracht voor diensten die later
kan worden gegund overeenkomstig artikel 31, lid 3, indien de aanbe
stedende dienst een dergelijke gunning in de aankondiging van de
prijsvraag niet uitsluit.

Artikel 68
Uitsluitingen van het toepassingsgebied
Deze titel is niet van toepassing op:
a) prijsvragen voor diensten in de zin van Richtlijn 2004/17/EG, die
worden uitgeschreven door aanbestedende diensten die een of meer
van de in de artikelen 3 tot en met 7 van de genoemde richtlijn
bedoelde activiteiten uitoefenen, en die worden uitgeschreven om
deze activiteiten voort te zetten, noch op prijsvragen die van het
toepassingsgebied van genoemde richtlijn zijn uitgesloten;
Deze richtlijn blijft echter van toepassing op prijsvragen voor
diensten die door aanbestedende diensten die één of meer van de
in artikel 6 van Richtlijn 2004/17/EG bedoelde activiteiten
uitoefenen en voor deze activiteiten zijn uitgeschreven zolang de
betrokken lidstaat gebruik maakt van de in artikel 71, tweede
alinea, van Richtlijn 2004/17/EG bedoelde mogelijkheid om de
toepassing ervan uit te stellen.
b) prijsvragen die worden uitgeschreven onder dezelfde voorwaarden
als die in de artikelen 13, 14 en 15 van deze richtlijn voor over
heidsopdrachten voor diensten.
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Artikel 69
Aankondigingen
1.
De aanbestedende diensten die een prijsvraag willen uitschrijven,
geven hun voornemen hiertoe in een aankondiging van een prijsvraag te
kennen.
2.
De aanbestedende diensten die een prijsvraag hebben
uitgeschreven, zenden overeenkomstig artikel 36 een aankondiging
betreffende de resultaten van de prijsvraag toe en moeten de
verzenddatum kunnen aantonen.
Indien openbaarmaking van de gegevens over de uitslag van de
prijsvraag de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het
openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële
belangen van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming
zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen
dienstverleners zou kunnen doen, behoeven deze gegevens niet te
worden bekendgemaakt.
3.
Artikel 37 betreffende de bekendmaking van aankondigingen is
ook op prijsvragen van toepassing.

Artikel 70
Opmaak

en

wijze

van bekendmaking van
betreffende prijsvragen

aankondigingen

1.
De in artikel 69 bedoelde aankondigingen bevatten de in
bijlage VII D genoemde inlichtingen in de vorm van de standaardfor
mulieren die door de Commissie overeenkomstig de in artikel 77, lid 2,
bedoelde procedure zijn vastgesteld.
2.
De aankondigingen worden overeenkomstig artikel 36, leden 2 tot
en met 8, bekendgemaakt.

Artikel 71
Communicatiemiddelen
1.
Artikel 42, leden 1, 2 en 4, is van toepassing op alle mededelingen
betreffende prijsvragen.
2.
De mededelingen, uitwisselingen en opslag van gegevens
geschieden op zodanige wijze dat de integriteit en het vertrouwelijke
karakter van alle door de deelnemers aan de prijsvraag ingezonden
informatie gehandhaafd worden en dat de jury eerst na afloop van de
voor de indiening van plannen en ontwerpen gestelde termijn
kennisneemt van de inhoud daarvan.
3.
De onderstaande voorschriften zijn van toepassing op de middelen
voor elektronische ontvangst van plannen en ontwerpen:
a) de gegevens met betrekking tot de specificaties die nodig zijn voor
de indiening van plannen en ontwerpen langs elektronische weg, met
inbegrip van versleuteling, moeten ter beschikking van de belang
hebbenden staan. Voorts moeten de middelen voor elektronische
ontvangst van plannen en ontwerpen in overeenstemming zijn met
de vereisten in bijlage X;
b) de lidstaten kunnen vrijwillige toelatingsregelingen ter verbetering
van het niveau van de voor deze middelen verleende certificerings
dienst instellen of handhaven.
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Artikel 72
Selectie van deelnemers
Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stellen de aanbe
stedende diensten duidelijke en niet-discriminerende selectiecriteria
vast. In alle gevallen moet het aantal gegadigden dat tot deelneming
aan de prijsvraag wordt uitgenodigd, worden bepaald in het licht van de
noodzaak een daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Artikel 73
Samenstelling van de jury
De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen die onafhankelijk
van de deelnemers aan de prijsvraag zijn. Wanneer van de deelnemers
aan een prijsvraag een bijzondere beroepskwalificatie wordt geëist, moet
ten minste een derde van de juryleden deze kwalificatie of een
gelijkwaardige kwalificatie bezitten.

Artikel 74
Beslissingen van de jury
1.

De jury is autonoom in haar beslissingen en adviezen.

2.
Zij onderzoekt de projecten op basis van door de gegadigden
anoniem voorgelegde ontwerpen en uitsluitend op grond van de
criteria die in de aankondiging van de prijsvraag zijn vermeld.
3.
Zij stelt een door haar leden ondertekend verslag op met de door
haar op basis van de merites van elk project vastgestelde rangorde van
de projecten, vergezeld van haar opmerkingen en eventuele punten die
verduidelijking behoeven.
4.
De anonimiteit moet geëerbiedigd worden totdat het advies of de
beslissing van de jury bekend is.
5.
Gegadigden kunnen zo nodig worden uitgenodigd om door de jury
in haar notulen vermelde vragen te beantwoorden teneinde duidelijkheid
te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de projecten.
6.
Van de dialoog tussen de leden van de jury en de gegadigden
worden volledige notulen opgesteld.

TITEL V
STATISTISCHE VERPLICHTINGEN, UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 75
Statistische verplichtingen
Om de resultaten van de toepassing van deze richtlijn te kunnen
beoordelen, zenden de lidstaten de Commissie uiterlijk op 31 oktober
van ieder jaar een overeenkomstig artikel 76 opgesteld statistisch
overzicht van de in het voorgaande jaar door de aanbestedende
diensten geplaatste overheidsopdrachten, uitgesplitst naar opdrachten
voor leveringen, opdrachten voor diensten en opdrachten voor werken.
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Artikel 76
Inhoud van het statistische overzicht
1.
Voor iedere in bijlage IV genoemde aanbestedende dienst worden
in het statistische overzicht ten minste vermeld:
a) het aantal en de waarde van de geplaatste opdrachten die onder deze
richtlijn vallen;
b) het aantal en de totale waarde van de opdrachten geplaatst op grond
van de afwijkingen van de Overeenkomst.
Voorzover mogelijk worden de in de eerste alinea, onder a), genoemde
gegevens als volgt uitgesplitst:
a) naar de toegepaste procedure voor het plaatsen van de opdrachten;
b) binnen iedere procedure, de werken overeenkomstig bijlage I, de
producten en diensten overeenkomstig bijlage II, aangeduid met de
categorie van CPV-nomenclatuur;
c) naar de nationaliteit van de ondernemer waaraan de opdracht is
gegund.
Voor opdrachten die zijn geplaatst door middel van een procedure van
gunning door onderhandelingen, worden de in de eerste alinea, onder a),
bedoelde gegevens bovendien uitgesplitst naar de in de artikelen 29 en
31 genoemde omstandigheden en worden het aantal en de waarde van
de opdrachten opgegeven die zijn gegund per lidstaat en per derde land
van vestiging van degenen aan wie de opdrachten zijn gegund.
2.
Voor iedere categorie aanbestedende diensten die niet in bijlage IV
voorkomen, worden in het statistische overzicht ten minste vermeld:
a) het aantal en de waarde van de geplaatste opdrachten, uitgesplitst
overeenkomstig lid 1, tweede alinea;
b) de totale waarde van de geplaatste opdrachten op grond van de
afwijkingen van de overeenkomst.
3.
In het statistische overzicht worden andere statistische gegevens
vermeld die overeenkomstig de overeenkomst worden verlangd.
De in de eerste alinea bedoelde gegevens worden bepaald volgens de in
artikel 77, lid 2, bedoelde procedure.
▼M9
Artikel 77
Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 71/306/EEG
van de Raad (1) ingestelde Comité.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8
daarvan.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot
en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 daarvan.
4.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot
en met 4, en lid 5, onder b), en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan. De in artikel 5 bis,
lid 3, onder c), lid 4, onder b), en lid 4, onder e), van Besluit
1999/468/EG bedoelde termijnen worden vastgesteld op respectievelijk
vier, twee en zes weken.
(1) PB L 185 van 16.8.1971, blz. 15.
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5.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2,
4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 daarvan.

▼B
Artikel 78
Herziening van de drempels
1.
►M9 De Commissie controleert iedere twee jaar vanaf 30 april
2004 de in artikel 7 vastgestelde drempels en past ze zo nodig aan.
Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 77, lid
4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende
urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in
artikel 77, lid 5, bedoelde urgentieprocedure. ◄

De waarde van deze drempels wordt berekend op basis van de
gemiddelde dagwaarde van de euro uitgedrukt in bijzondere trekking
srechten over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag
van de maand augustus onmiddellijk voorafgaande aan de eerste januari
waarop de herziening ingaat. De waarde van de aldus herziene drempels
in euro wordt, zonodig, naar beneden afgerond op het duizendtal om
ervoor te zorgen dat de in de overeenkomst gestipuleerde vigerende
drempels, uitgedrukt in BTR, worden nageleefd.

▼M9

2.

Bij de in lid 1 bedoelde herziening brengt de Commissie:

a) de drempels die zijn vastgesteld in artikel 8, eerste alinea, onder a),
artikel 56 en artikel 63, lid 1, eerste alinea, in overeenstemming met
de herziene drempel voor overheidsopdrachten voor werken;

b) de drempel die is vastgesteld in artikel 67, lid 1, onder a), in over
eenstemming met de herziene drempel voor door de in bijlage IV
bedoelde aanbestedende diensten geplaatste overheidsopdrachten
voor diensten;

c) de drempels die zijn vastgesteld in artikel 8, eerste alinea, onder b),
en artikel 67, lid 1, onder b) en c), in overeenstemming met de
herziene drempel voor door niet in bijlage IV bedoelde aanbe
stedende diensten geplaatste overheidsopdrachten voor diensten.

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 77, lid
4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende
urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in
artikel 77, lid 5, bedoelde urgentieprocedure.

▼B

3.
De tegenwaarden van de overeenkomstig lid 1 vastgestelde
drempels in de nationale valuta's van de lidstaten die niet aan de
monetaire unie deelnemen, worden in beginsel met ingang van
1 januari 2004 iedere twee jaar herzien. Deze waarden worden
berekend op grond van het gemiddelde van de in euro uitgedrukte
dagelijkse waarde van de genoemde valuta's over de periode van 24
maanden die eindigt op de laatste dag van augustus onmiddellijk voor
afgaande aan de op 1 januari van kracht wordende herziening.
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4.
De in lid 1 bedoelde drempels en hun tegenwaarde in de in lid 3
bedoelde nationale valuta's worden door de Commissie aan het begin
van de maand november die volgt op de herziening in het Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.
▼M9
Artikel 79
Wijzigingen
1.
De Commissie kan, volgens de in artikel 77, lid 2, bedoelde raad
plegingsprocedure overgaan tot wijziging van:
a) de regels voor het opstellen, het verzenden, de ontvangst, de
vertaling, de bundeling en de verspreiding van de in de artikelen
35, 58, 64 en 69, eerste alinea, bedoelde aankondigingen, alsook
voor de in artikel 35, lid 4, vierde alinea, en de artikelen 75 en
76 bedoelde statistische overzichten;
b) de wijzen van verzending en bekendmaking van gegevens als
bedoeld in bijlage VIII, om redenen in verband met de technische
vooruitgang of om administratieve redenen.
2.

De Commissie kan de volgende elementen wijzigen:

a) de technische aspecten van de in artikel 78, lid 1, tweede alinea, en
lid 3, vastgestelde berekeningswijzen;
b) de regels voor bijzondere verwijzingen naar specifieke posten van de
CPV-nomenclatuur in de aankondigingen;
c) de in bijlage III opgenomen lijsten van de instellingen en van de
categorieën publiekrechtelijke instellingen, wanneer dit op basis van
de kennisgevingen van de lidstaten noodzakelijk blijkt;
d) de in bijlage IV opgenomen lijsten van centrale overheidsinstanties,
indien aanpassing noodzakelijk is om gevolg te geven aan de over
eenkomst;
e) de in bijlage I opgenomen nomenclatuurindeling, voor zover
hierdoor niet het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn
wordt gewijzigd, en de regels voor de verwijzing in de aankon
digingen naar specifieke posten van die nomenclatuur;
f) de in bijlage II opgenomen nomenclatuurindeling, voor zover
hierdoor niet het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn
wordt gewijzigd, en de regels voor de verwijzing in de aankon
digingen naar specifieke bepalingen van die nomenclatuur binnen
de in de bijlage vermelde categorieën diensten;
g) de technische aspecten en kenmerken van de middelen voor elek
tronische ontvangst als bedoeld in bijlage X, punten a), f) en g).
Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 77, lid
3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende
urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in
artikel 77, lid 5, bedoelde urgentieprocedure.
▼B
Artikel 80
Uitvoering
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in werking treden om uiterlijk op 31 januari 2006 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld
door de lidstaten.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
Artikel 81
Controlemechanismen
Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december
1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake
het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de
uitvoering van werken (1) waarborgen de lidstaten via doeltreffende,
toegankelijke en transparante mechanismen dat deze richtlijn wordt
toegepast.
Te dien einde kunnen zij, onder andere, een onafhankelijke instantie
aanwijzen of oprichten.
Artikel 82
Intrekkingen
Richtlijn 92/50/EEG, met uitzondering van artikel 41, en de Richtlijnen
93/36/EEG en 93/37/EEG worden met ingang van de in artikel 80
genoemde datum ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de
lidstaten wat de in bijlage XI aangegeven termijnen voor omzetting en
toepassing betreft.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen
naar deze richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in
bijlage XII.
Artikel 83
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 84
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz.33. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
92/50/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1).
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BIJLAGE I
LIJST VAN WERKZAAMHEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, LID 2, ONDER b) (1)

▼M7
NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

Omschrijving

Bouwnijverheid

45

Toelichting

45000000

Deze afdeling omvat:
nieuwbouw, restauratiewerk
gewone reparaties.

en

Het bouwrijp maken van
terreinen

45.1

45.11

Slopen van
grondverzet

gebouwen;

45100000

45110000

Deze klasse omvat:
— het slopen van gebouwen en
andere bouwwerken;
— het ruimen van bouwterreinen;
— het
grondverzet:
graven,
ophogen,
egaliseren
en
nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grond
verzet met behulp van explo
sieven enz.;
— het geschikt maken van terreinen
voor mijnbouw:
— verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in
verband met de ontsluiting
van delfstoffen en de voor
bereiding van de ontginning.
Deze klasse omvat voorts:
— de drainage van bouwterreinen;
— de drainage van
bosbouwgrond.

45.12

Proefboren en boren

land-

en

Deze klasse omvat:

45120000

— het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van
de bouw of voor geofysische,
geologische
of
dergelijke
doeleinden.
Deze klasse omvat niet:
— het boren van putten voor de
aardolie- of aardgaswinning, zie
11.20;
— het boren van waterputten, zie
45.25;
— het delven van mijnschachten,
zie 45.25;
— de aardolie- en aardgasexploratie
en geofysisch, geologisch en
seismisch onderzoek, zie 74.20.
45.2

Burgerlijke en utili
teitsbouw, weg- en
waterbouw

(1) Bij verschillen tussen CPV en NACE, is de NACE-nomenclatuur van toepassing.

45200000

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 71
▼M7
NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

45.21

Omschrijving

Algemene bouwkundige en
civieltechnische werken

Toelichting

Deze klasse omvat:

45210000

— de bouw van alle soorten
gebouwen; de uitvoering van
civieltechnische werken,

met uitzondering
van:

45213316
— bruggen (inclusief die voor
verhoogde wegen), viaducten, 45220000
tunnels en ondergrondse door
gangen,
45231000
— pijpleidingen, kabels en hoog
spanningsleidingen over lange 45232000
afstand, pijpleidingen, kabels
en hoogspanningsleidingen in
de bebouwde kom, bijkomende
werken;
— het monteren en optrekken van
geprefabriceerde constructies
ter plaatse.
Deze klasse omvat niet:
— diensten in verband met
aardolie- en aardgaswinning,
zie 11.20;
— het optrekken van volledige
geprefabriceerde constructies
van zelfvervaardigde onderdelen, niet van beton, zie 20,
26, 28;
— bouwwerkzaamheden aan of in
stadions, zwembaden, spor
thallen, tennisbanen, golfter
reinen en andere sportaccom
modaties, andere dan het
optrekken van gebouwen, zie
45.23;
— installatiewerkzaamheden,
45.3;

zie

— de afwerking van gebouwen,
zie 45.4;
— architecten en ingenieurs, zie
74.20;
— projectbeheer voor de bouw,
zie 74.20.
45.22

Dakbedekking en bouw van
dakconstructies

Deze klasse omvat:
— de bouw van daken;
— dakbedekking;
— het waterdicht maken.

45261000

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 72
▼M7
NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

45.23

Omschrijving

Wegenbouw

Toelichting

45212212
DA03

Deze klasse omvat:

en

— de bouw van autowegen,
straten en andere wegen en 45230000
paden voor voertuigen en voet
met uitzondering
gangers;
van:
— de bouw van spoorwegen;
45231000
— de bouw van start- en land
45232000
ingsbanen;
— bouwwerkzaamheden aan of in 45234115
stadions, zwembaden, spor
thallen, tennisbanen, golfter
reinen en andere sportaccom
modaties, andere dan het
optrekken van gebouwen;
— het schilderen van markeringen
op wegen en parkeerplaatsen.
Deze klasse omvat niet:
— voorafgaand grondverzet, zie
45.11.

45.24

Waterbouw

45240000

Deze klasse omvat:
— de aanleg van:
— waterwegen,
rivierwerken,
sluizen enz.;

haven- en
jachthavens,

— dammen en dijken;
— baggerbouw;
— werkzaamheden
water.

45.25

Overige
gespecialiseerde
werkzaamheden in de bouw

onder

45250000

Deze klasse omvat:

— gespecialiseerde
bouwwerk 45262000
zaamheden ten behoeve van
diverse bouwwerken waarvoor
specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is:
— bouw van funderingen,
inclusief heien;
— boren en aanleggen van
waterputten, delven van
mijnschachten;
— opbouw
niet-zelfvervaardigde
elementen van staal;

van

— buigen van staal;
— metselen, inclusief zetten
van natuursteen;
— optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms,
inclusief
verhuur
van
steigers en werkplatforms;
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▼M7
NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

Omschrijving

Toelichting

— bouw van schoorstenen en
industriële ovens.
Deze klasse omvat niet:
— de verhuur van steigers zonder
optrekken en afbreken, zie
71.32.
45.3

Installatie
45.31

Elektrische installatie

45300000
45213316

— Deze klasse omvat:
de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van:
— elektrische bedrading
toebehoren;

en

45310000
met uitzondering
van:
45316000

— telecommunicatiesystemen;
— elektrische
systemen;

verwarmings

— antennes;
— apparatuur
dalarm;

voor

— alarminstallaties
diefstal;

bran
tegen

— liften en roltrappen;
— bliksemafleiders enz.
45.32

Isolatie

Deze klasse omvat:

45320000

— het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van
isolatiemateriaal
(warmte,
geluid, trillingen).
Deze klasse omvat niet:
— het waterdicht
45.22.
45.33

Loodgieterij

maken,

zie

Deze klasse omvat:
— de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van:
— waterleidingen en artikelen
voor sanitair gebruik;
— gasaansluitingen;
— apparatuur en leidingen
voor
verwarming,
ventilatie,
koeling
en
klimaatregeling;
— sprinklerinstallaties.

45330000
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NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

Omschrijving

Toelichting

Deze klasse omvat niet:
— de installatie en reparatie van
elektrische
verwarmingsin
stallaties, zie 45.31.
45.34

Overige bouwinstallatie

Deze klasse omvat:

45234115

— de installatie van verlichtings- 45316000
en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luch 45340000
thavens en havens;
— de installatie in en aan
gebouwen en andere bouw
werken van toebehoren, niet
elders geklasseerd.
Afwerking van gebouwen

45.4
45.41

Stukadoorswerk

45400000
Deze klasse omvat:

45410000

— het aanbrengen van pleister- en
stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen
van
een
hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken.
45.42

Schrijnwerk

Deze klasse omvat:

45420000

— het
plaatsen
van
niet-zelfvervaardigde deuren,
vensters, kozijnen, inbouw
keukens, trappen, winkelinrich
tingen en dergelijke, van hout
of van ander materiaal;
— de binnenafwerking, zoals
plafonds, wandbekleding van
hout, verplaatsbare tussen
wanden enz.
Deze klasse omvat niet:
— het leggen van parket of
andere houten vloerbedekking,
zie 45.43.
45.43

Vloerafwerking en
behangen

Deze klasse omvat:
— het aanbrengen in gebouwen
en andere bouwwerken van:
— vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton
of gehouwen steen;
— parket en andere houten
vloerbedekking;

45430000
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NACE (1)
SECTIE F
Afdeling

Groep

CPV-code

BOUWNIJVERHEID
Klasse

Omschrijving

Toelichting

— tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of
kunststof;
— vloerbedekking en wand
bekleding van terrazzo,
marmer, graniet of lei;
— behang.
45.44

Schilderen en glaszetten

45440000

Deze klasse omvat:
— het schilderen van het binnenen buitenwerk van gebouwen;
— het schilderen van wegen- en
waterbouwkundige werken;
— het aanbrengen
spiegels enz.

van

glas,

Deze klasse omvat niet:
— de installatie van vensters, zie
45.42.
45.45

Overige werkzaamheden in
verband met de afwerking
van gebouwen

Deze klasse omvat:
— de installatie van particuliere
zwembaden;

45212212
DA04

en

45450000

— gevelreiniging met behulp van
stoom, door middel van zand
stralen enz.;
— overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van
gebouwen, n.e.g.
Deze klasse omvat niet:
— het reinigen van het interieur
van gebouwen en andere
bouwwerken, zie 74.70.
45500000

Verhuur van bouw- of
sloopmachines met bedien
ingspersoneel

45.5

45.50

Verhuur van bouw- of
sloopmachines met bedien
ingspersoneel

Deze klasse omvat niet:

45500000

— de verhuur van bouw- en
sloopmachines zonder bedien
ingspersoneel, zie 71.32.

(1) Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische
activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 761/93 van de Commissie (PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1).
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2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 77
▼B
BIJLAGE II A (1)

▼M7
Categorie

Benaming

CPC-indeling (1)

CPV-indeling

1

Onderhoud en reparatie

6112, 6122, 633, 886

50100000-6 tot en met 50884000-5 (met uitzondering
van 50310000-1 tot en met 50324200-4 en 501165109, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) en
51000000-9 tot en met 51900000-1

2

Vervoer te land (2), met
inbegrip van vervoer per
pantserwagen en koerier,
met uitzondering van post
vervoer

712 (m.u.v. 71235),
7512, 87304

60100000-9 tot en met 60183000-4 (met uitzondering
van 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), en
64120000-3 tot en met 64121200-2

3

Luchtvervoer van passagiers
en vracht, met uitzondering
van postvervoer

73 (m.u.v. 7321)

60410000-5 tot en met 60424120-3
(met uitzondering van 60411000-2, 60421000-5), en
60500000-3
60440000-4 tot en met 60445000-9

4

Postvervoer te land (2) en
door de lucht

71235, 7321

60160000-7,60161000-4
60411000-2, 60421000-5

5

Telecommunicatie

752

64200000-8 tot en met 64228200-2
72318000-7, en
72700000-7 tot en met 72700000-3

6

Diensten van financiële Ex 81, 812, 814
instellingen:
a) verzekeringsdiensten
b) bankdiensten en diensten
in verband met beleg
gingen (3)

66100000-1 tot en met 66720000-3 (3)

7

Diensten in verband met
computers

84

50310000-1 tot en met 50324200-4
72000000-5 tot en met 72920000-5
(met uitzondering van 72318000-7 en 72700000-7 tot
en met 72720000-3), 79342410-4

8

Onderzoeks- en ontwikkel 85
ingswerk (4)

73000000-2 tot en met 73436000-7
(met uitzondering van 73200000-4, 73210000-7,
7322000-0

9

Accountants
houders

79210000-9 tot en met 792230000-3

10

Markt- en opinieonderzoek

11

Advies inzake bedrijfs 865, 866
voering en beheer en
aanverwante diensten (5)

en

boek 862

864

79300000-7 tot en met 79330000-6, en
79342310-9, 79342311-6
73200000-4 tot en met 73220000-0
79400000-8 tot en met 79421200-3
en
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8

(1) In geval van verschillen tussen CPV en CPC, is de CPC-nomenclatuur van toepassing.
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Categorie

CPC-indeling (1)

Benaming

CPV-indeling

12

Diensten van architecten; 867
diensten van ingenieurs en
geïntegreerde diensten van
ingenieurs bij kant-en-klaar
opgeleverde
projecten;
diensten in verband met
stedenbouw en landschaps
architectuur; diensten in
verband met aanverwante
wetenschappelijke en tech
nische adviezen; diensten
voor keuring en controle

71000000-8 tot en met 71900000-7 (met uitzondering
van 71550000-8) en 79994000-8

13

Reclamewezen

871

79341000-6 tot en met 79342200-5
(met uitzondering van 79342000-3 en 79342100-4

14

Reiniging van gebouwen en
beheer van onroerend goed

874,
82201
82206

15

Uitgeven en drukken, voor
een vast bedrag of op
contractbasis

88442

16

Straatreiniging en afvalver 94
zameling; afvalwaterverza
meling en -verwerking en
aanverwante diensten

t/m

70300000-4 tot en met 70340000-6, en
90900000-6 tot en met 90924000-0
79800000-2 tot en met 79824000-6
79970000-6 tot en met 79980000-7
90400000-1 tot en met 90743200-9 (met uitzondering
van 90712200-3
90910000-9 tot en met 90920000-2 en
50190000-3, 50229000-6
50243000-0

(1) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG te bepalen.
(2) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
(3) Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere
financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of
de huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de
rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop of
huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.
(4) Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten in hun geheel toebehoren aan de
aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voorzover de dienstverlening volledig
door de aanbestedende dienst wordt beloond.
(5) Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.
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BIJLAGE II B ►M7 (1) ◄

▼M7
Categor
ie

CPC-indeling (1)

Benaming

CPV-indeling

17

Hotels en restaurants

64

55100000-1 tot en met 55524000-9, en 98340000-8
tot en met 98341100-6

18

Vervoer per spoor

711

60200000-0 tot en met 60220000-6

19

Vervoer over water

72

60600000-4 tot en met 60653000-0, en 63727000-1
tot en met 63727200-3

20

Vervoersondersteunende
activiteiten

74

63000000-9 tot en met 63734000-3
(met uitzondering van 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3, en 63727000-1 tot en met 637272003), en
98361000-1

21

Rechtskundige diensten

861

79100000-5 tot en met 79140000-7

22

Arbeidsbemiddeling (2)

872

79600000-0 tot en met 79635000-4
(met uitzondering van 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0), en 98500000-8 tot en met 98514000-9

23

Opsporing en beveiliging,
met
uitzondering
van
vervoer per pantserwagen

873 (m.u.v. 87304)

79700000-1 tot en met 79723000-8

24

Onderwijs

92

80100000-5 tot en met 80660000-8 (met uitzondering
van 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Gezondheidszorg en maats 93
chappelijke dienstverlening

79611000-0, en 85000000-9 tot en met 85323000-9
(met uitzondering van 85321000-5 en 85322000-2

26

Cultuur,
recreatie (3)

79995000-5 tot en met 79995200-7, en 92000000-1
tot en met 92700000-8
(met uitzondering van 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6

27

Overige diensten

sport

en

96

(1) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG te bepalen.
(2) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
(3) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door
radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

(1) In geval van verschillen tussen CPV en CPC, is de CPC-nomenclatuur van toepassing.
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BIJLAGE III
LIJST VAN DE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN DE
CATEGORIEËN
PUBLIEKRECHTELIJKE
INSTELLINGEN
ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 9, TWEEDE ALINEA
I BELGIË
Instellingen
A
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
B
— Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
— Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
— Belgische technische Coöperatie
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemein
schaft
— Berlaymont 2000
— Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders
der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
— Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders
gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors
in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartge
westen”)
— Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
— Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
C
— Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van
Defensie
— Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
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— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
— Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwik
keling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté
française de Belgique
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Controlecomité voor Elektriciteit en Gas
— Controledienst voor de Verzekeringen
— Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

D
— De Koninklijke Muntschouwburg
— Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer
Behinderung
— Domus Flandria

E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la
Communication de la Communauté française
— Export Vlaanderen
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F
— Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
— Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Federaal Planbureau
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la
Communauté française
— Fonds de Participation
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entre
prises
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen
ontslagen Werknemers
— Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par
des Pompages et des Prises d'Eau souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
— Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Hoge Raad voor de Justitie
— Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 83
▼M8
I
— Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les
petites et moyennes Entreprises
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und
mittleren Unternehmen
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Tech
nologie in Vlaanderen
— Instituut voor de nationale Rekeningen
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Instituut voor Ruimte aëronomie
— Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Instituut voor veterinaire Keuring
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

K
— Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen
— Kind en Gezin
— Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
— Koninklijke Bibliotheek Albert I
— Koninklijke Gesticht van Mesen
— Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
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— Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
— Koninklijke Sterrenwacht van België
N
— Nationaal Comité voor de Energie
— Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Nationaal geografisch Instituut
— Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
— Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslach
toffers
— Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
— Nationaal Orkest van België
— Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
— Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen
— Nationale Arbeidsraad
— Nationale Bank van België
— Nationale Delcrederedienst
— Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
— Nationale Kas voor Rampenschade
— Nationale Loterij
— Nationale Plantentuin van België
— Net–Brussel — Gewestelijk Agentschap voor Netheid
O
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de
L'Emploi
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
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P
— Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van
Belgacom
— Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
— Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Over
heidsdiensten
S
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest
du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
— Studiecentrum voor Kernenergie
T
— Théâtre national
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse
Gemeenschap
— Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Vlaamse
Gemeenschap
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technol
ogisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
W
— Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur
— Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
Z
— Zilverfonds
II - BULGARIJE
Instellingen
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
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— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Categorieën
Overheidsbedrijven in de zin van artikel 62, lid 3, van de Търговския закон
(обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):
— Национална компания „Железопътна инфраструктура”
— ДП „Пристанищна инфраструктура”
— ДП „Ръководство на въздушното движение”
— ДП „Строителство и възстановяване”
— ДП „Транспортно строителство и възстановяване”
— ДП „Съобщително строителство и възстановяване”
— ДП „Радиоактивни отпадъци”
— ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда”
— ДП „Български спортен тотализатор”
— ДП „Държавна парично-предметна лотария”
— ДП „Кабиюк”, Шумен
— ДП „Фонд затворно дело”
— Държавни дивечовъдни станции
Staatsuniversiteiten die zijn opgericht overeenkomstig artikel 13 van de Закона
за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
— Аграрен университет — Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
— Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” — Варна
— Висше строително училище „Любен Каравелов” — София
— Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” — София
— Военна академия „Г. С. Раковски” — София
— Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” — София
— Икономически университет — Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи — София
— Лесотехнически университет — София
— Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” —
Варна

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 88
▼M8
— Медицински университет — Плевен
— Медицински университет — Пловдив
— Медицински университет — София
— Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” — София
— Национален военен университет „Васил Левски” — Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов” — София
— Национална спортна академия „Васил Левски” — София
— Национална художествена академия — София
— Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
— Русенски университет „Ангел Кънчев”
— Софийски университет „Св. Климент Охридски”
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни
технологии — София
— Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов
— Технически университет — Варна
— Технически университет — Габрово
— Технически университет — София
— Tракийски университет — Стара Загора
— Университет „Проф. д-р Асен Златаров” — Бургас
— Университет за национално и световно стопанство — София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия — София
— Университет по хранителни технологии — Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет — София
— Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
— Югозападен университет „Неофит Рилски” — Благоевград
Staats- en gemeentelijke scholen in de zin van de Закона за народната просвета
(обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
Culturele instellingen in de zin van de Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд „Култура”
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (schouwburgen)
— Опери, филхармонии и ансамбли (operagezelschappen, philharmonische
orkesten, ensembles)
— Музеи и галерии (musea)
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— Училища по изкуствата и културата (scholen voor kunst en cultuur)
— Български културни институти в чужбина (Bulgaarse culturele instellingen
in het buitenland)
Staats- en gemeentelijke medische instellingen als bedoeld in artikel 3, lid 1, van
de Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999).
Medische instellingen als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Закона за лечебните
заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница „Лозенец”
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Rechtspersonen van niet-commerciële aard die krachtens de Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) zijn
opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang, en die voldoen
aan de voorwaarden van § 1, punt 21, van de Закона за обществените
поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).
III - TSJECHIË
— Pozemkový fond en andere staatsfondsen
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Universiteiten
Andere juridische entiteiten die bij een speciale wet zijn opgericht en die voor
hun werkzaamheden met inachtneming van de budgettaire regels middelen
gebruiken uit de overheidsbegroting, overheidsfondsen, bijdragen van inter
nationale instellingen, en de begroting van de regio's.
IV - DENEMARKEN
Instellingen
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
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— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Categorieën
— De Almene Boligorganisationer (organisaties voor sociale huisvesting)
— Andre forvaltningssubjekter (andere bestuurslichamen)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om
universiteter (Universiteiten, zie Geconsolideerde Universiteitswet nr. 1368
van 7 december 2007)
V - DUITSLAND
Categorieën
Publiekrechtelijke rechtspersonen
Publiekrechtelijke lichamen, instellingen en stichtingen die zijn opgericht door de
centrale overheid, de deelstaten of lokale overheden, met name:
(1) Lichamen
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (univer
siteiten en gereguleerde studentenverenigingen)
— Berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-,
Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (orden
van advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants, architecten,
artsen en apothekers)
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und
Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (bedrijfs
verenigingen: landbouwschappen, kamers van koophandel, vakbonden
en verenigingen van handwerkslieden)
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherung
sträger) (sociale verzekeringen: ziekenfondsen, ongevallenverzekeringsen pensioenverzekeringsfondsen)
— Kassenärztliche Vereinigungen (verenigingen van ziekenfondsartsen)
— Genossenschaften und Verbände (coöperatieve en andere verenigingen).
(2) Instellingen en stichtingen
Niet-bedrijfsmatige en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht
staan en het algemeen belang dienen, met name:
— Rechtsfähige Bundesanstalten (federale instellingen met rechtspersoon
lijkheid)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (verzorgende instellingen en
diensten studentenvoorzieningen)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (culturele, welzijns- en hulpver
leningsinstellingen)
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Privaatrechtelijke rechtspersonen
Niet-bedrijfsmatige en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht
staan en het algemeen belang dienen, met inbegrip van de „kommunale Versor
gungsunternehmen” (gemeentelijke nutsbedrijven):
— Gesundheitswesen
(Krankenhäuser,
Kurmittelbetriebe,
medizinische
Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungs
anstalten) (gezondheidszorg: ziekenhuizen, kuuroorden, geneesmiddelenon
derzoekinstituten, algemene onderzoekinstituten en destructiediensten)
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zool
ogische und botanische Gärten) (cultuur: publieke theaters, orkesten, musea,
bibliotheken, archieven, zoölogische en botanische tuinen)
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser,
Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (maatschappelijke
zorg: kleuterscholen, kinderdagverblijven, revalidatiecentra, kinder- en
jeugdtehuizen, recreatie-instellingen, culturele centra en buurthuizen, vrou
wenhuizen, bejaardentehuizen, opvangtehuizen voor daklozen)
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: zwembaden
en sportinstellingen)
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (veiligheid: brandweer, reddings
diensten)
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen,
Volksschulen) (vorming: omscholings-, opleidings-, bij- en nascholingsin
stituten, volkshogescholen)
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen,
wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung)
(wetenschap, onderzoek en ontwikkeling: grote onderzoeksinstituten, weten
schappelijke genootschappen en verenigingen, organisaties ter bevordering
van de wetenschap)
— Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (reinigings
diensten: straatreiniging, huisvuil- en afvalwaterverwijdering)
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung,
Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumver
mittlung) (bouwbedrijf en volkshuisvesting: stadsplanning, stadsontwikkeling,
coöperatieve woningbouwverenigingen, woningbureaus)
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economie: economische
organisaties)
— Friedhofs- und Bestattungswesen (begraafplaatsen en begrafenisonder
nemingen)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische
Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (samenwerking met de
ontwikkelingslanden: financiering, technische samenwerking, ontwikkel
ingshulp, opleiding)
VI - ESTLAND
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhaaling
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— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Categorieën
Andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT
I 21.2.2007, 15, 76).
VII - IERLAND
Instellingen
— Enterprise Ireland (marketing, technologie en bedrijfsontwikkeling)
— Forfás (beleid en advies bedrijfsleven, handel, wetenschap, technologie en
innovatie)
— Industrial Development Authority
— FÁS (bedrijfs- en werkopleiding)
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann (ontwikkeling toerisme)
— CERT (hotel-, catering- en toerismeopleiding)
— Irish Sports Council
— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta (dienst voor Gaelictalige regio's)
— Teagasc (landbouwonderzoek, -opleiding en -ontwikkeling)
— An Bord Bia (promotie levensmiddelensector)
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon (steun en ontwikkeling greyhoundrensport)
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara (ontwikkeling visserij)
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— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas (Forbairt)
Categorieën
— Health Service Executive
— Ziekenhuizen en soortgelijke publieke instellingen
— Vocational Education Committees (comités voor beroepsopleiding)
— Colleges en soortgelijke publieke onderwijsinstellingen
— Central & Regional Fishery Boards (centrale en regionale raden voor de
visserij)
— Regionale toerismeorganisaties
— Nationale toezichthoudende en beroepsinstanties (in de sector telecom
municatie, energie, stedenbouw enz.)
— Diensten die zijn opgericht om bijzondere functies te vervullen of om te
voldoen aan de behoeften van diverse overheidssectoren (bijv. Healthcare
Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local
Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency,
National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and
Social Research Institute, National Standards Authority).
— Andere publieke instellingen die voldoen aan de definitie van publiekrech
telijke instelling.
VIII - GRIEKENLAND
Categorieën
— Overheidsbedrijven en -entiteiten.
— Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van de overheid of die
volgens de toepasselijke bepalingen regelmatig worden gesubsidieerd uit
staatsmiddelen ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse
begroting of waarin de staat een belang heeft van ten minste 51 %.
— Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van publiekrechtelijke
rechtspersonen, lokale overheden ongeacht hun bestuurlijk niveau, met
inbegrip van de Griekse centrale vereniging van lokale overheden
(K.E.Δ.K.E.), lokale verenigingen van gemeenten, alsook overheidsbedrijven
en -entiteiten, en de onder b) genoemde rechtspersonen, of die volgens de
toepasselijke bepalingen of hun eigen statuten regelmatig door hen worden
gesubsidieerd ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse begroting, of
de bovengenoemde rechtspersonen die een belang van ten minste 51 % in die
publiekrechtelijke rechtspersonen bezitten.
IX - SPANJE
Categorieën
— Publiekrechtelijke instellingen en entiteiten die onder de „Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del sector público” (Spaanse wetgeving inzake over
heidsopdrachten) —, overeenkomstig artikel 3, vallen, behalve die welke deel
uitmaken van de Administración General del Estado (centrale overheid), de
Administración de las Comunidades Autónomas (overheid van de autonome
regio's) en Corporaciones Locales (lokale overheid).
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (bestuurlijke
entiteiten en gemeenschappelijke diensten op het gebied van de sociale
zekerheid)
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X - FRANKRIJK
Instellingen
— Compagnies
et
établissements
consulaires,
chambres
de
commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agri
culture
Categorieën
(1) Nationale publieke instellingen:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
— Ecoles d’architecture
— Institut national de la consommation
— Reunion des musées nationaux
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains
— Groupements
bijvoorbeeld:

d’intérêt

public

(organisaties

van

algemeen

nut),

— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(2) Regionale, departementale of lokale aan de overheid gelieerde instellingen:
— Collèges
— Lycées
— Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation profes
sionnelle agricole
— Etablissements publics hospitaliers
— Offices publics de l’habitat
(3) Groeperingen van territoriale instellingen:
— Etablissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d’Ile-de-France
XI - ITALIË
Instellingen
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d’oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l’aviazione civile — ENAC
— Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. — ENAV
— ANAS S.p.A
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Categorieën
— Consorzi per le opere idrauliche (consortia voor waterbouwkundige werken)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inser
essanti le università (staatsuniversiteiten, nationale universitaire instellingen,
consortia voor de vernieuwing van universiteiten)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (publieke welzijns- en
liefdadigheidsinstellingen)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici (hogere wetenschappelijke en culturele instellingen,
observatoria voor astronomie, astrofysica, geofysica en vulkanologie)
— Enti di ricerca e sperimentazione (instellingen voor onderzoek en proef
nemingen)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (diensten
die de verplichte stelsels van sociale zekerheid beheren)
— Consorzi di bonifica (consortia op het gebied van de grondverbetering)
— Enti di sviluppo e di irrigazione (diensten voor de ontwikkeling en irrigatie)
— Consorzi per le aree industriali (consortia voor industriegebieden)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organisaties die diensten van
algemeen nut verlenen)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero (publieke instellingen op het gebied van toneel, muziek, sport, toerisme
en vrijetijdsbesteding)
— Enti culturali e di promozione artistica (instellingen tot bevordering van
culturele en artistieke activiteiten)
XII - CYPRUS
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
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— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (deze categorie heeft betrekking op de Συμβούλια
Αποχετεύσεων, opgericht en werkzaam overeenkomstig de Αποχετευτικών
Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) van 1971)
— Συμβούλια Σφαγείων (deze categorie heeft betrekking op de Κεντρικά και
Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων waarvan het dagelijks beheer in handen is
van lokale overheden en die opgericht zijn en werkzaam zijn overeenkomstig
de Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) van 2003)
— Σχολικές Εφορείες (deze categorie heeft betrekking op de Σχολικές Εφορείες,
opgericht en werkzaam overeenkomstig de Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108
van 2003)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου
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XIII - LETLAND
— Publiekrechtelijke organisaties die hun aankopen doen overeenkomstig
„Publisko iepirkumu likuma prasībām”.

XIV - LITOUWEN
— Onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen (hoger-onderwijsinstellingen,
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoekscentra, technolo
gieparken en andere instellingen die zich bezighouden met de evaluatie of
organisatie van onderzoek en onderwijs)
— Onderwijsinstellingen (zoals instellingen voor hoger onderwijs, beroepson
derwijs, algemeen vormend onderwijs, informeel onderwijs, bijzonder
onderwijs en kleuterscholen)
— Culturele instellingen (zoals schouwburgen, musea en bibliotheken)
— Nationale instellingen voor gezondheidszorg (zoals instellingen voor de
individuele gezondheidszorg, instellingen ter bescherming van de volks
gezondheid en farmaceutische instellingen)
— Sociale-zorginstellingen
— Instellingen voor lichamelijke opvoeding en sport (zoals sportclubs, sports
cholen, sportcentra en sportaccommodaties)
— Instellingen voor de nationale defensie
— Instellingen voor milieubescherming
— Instellingen voor de openbare orde en veiligheid
— Reddingsdiensten en instellingen voor de burgerbescherming
— Toerismebureaus (zoals VVV's en dergelijke toeristische diensten)
— Andere publieke en particuliere personen overeenkomstig de voorwaarden
van artikel 4, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten („Valstybės
žinios” (Staatsblad) nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006).

XV - LUXEMBURG
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du
gouvernement:
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001
concernant les syndicats de communes.
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XVI - HONGARIJE
Instellingen
— Egyes költségvetési szervek (bepaalde begrotingsorganen)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (beheerders van de afzonderlijke
overheidsfondsen)
— A közalapítványok (publieke stichtingen)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (publieke omroepen)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami,
illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (publieke omroepen die
grotendeels uit de overheidsbegroting worden gefinancierd)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
Categorieën
— Organisaties die zijn opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen
belang, die geen bedrijfsmatig of commercieel karakter hebben en die onder
toezicht staan van de overheid dan wel grotendeels door de overheid (uit de
overheidsbegroting) worden gefinancierd.
— Organisaties die zijn opgericht bij wet waarin hun publieke taken en werk
zaamheden zijn vastgesteld, en die onder toezicht staan van de overheid dan
wel door de overheid (uit de overheidsbegroting) worden gefinancierd.
— Organisaties die door de overheid zijn opgericht om bepaalde basisactiviteiten
van haar uit te voeren, en die onder toezicht staan van de overheid.
XVII - MALTA
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for
Economic and Social Development)
— Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)
— Industrial Projects and Services Ltd.
— Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science
and Technology)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Malta Financial Services
Authority)
— Borża ta’ Malta (Malta Stock Exchange)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)
— Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Malta Statistics Authority)
— Sezzjoni ta’ Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)
— Kunsilli Lokali (Local Councils)
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— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education,
Youth and Employment)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts
Science and Technology)
— Università' ta’ Malta (University of Malta)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International
Studies)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (Foundation for Tomorrow’s
Schools)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational
Services)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training
Corporation)
— Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety
Authority)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)
— Kunsill Malti għall-Isport
— Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the
Arts)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier
Creativity Centre)
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)
— Teatru Manoel (Manoel Theatre)
— Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural
Heritage)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competi
tiveness and Communications)
— Awtorità' ta’ Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications
Authority)
— Awtorità' ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infra
structure)
— Awtorità' ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)
— Kunsill Konsultattiv dwar
Consultative Council)

l-Industija tal-Bini (Building

— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

Industry
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— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the
Elderly and Community Care)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni
(Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
— Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Malta National Laboratory)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd.
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)
— MITTS
— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and
the Environment)
— Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and
Planning Authority)
— Wasteserv Malta Ltd.
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development
and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and
Social Solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Housing Authority)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare
Services)
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b’Diżabilità (National Commission
for Disabled Persons)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)
XVIII - NEDERLAND
Instellingen
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
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— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum
nemen (MVO)

Maatschappelijk

Verantwoord

— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten
— Particuliere Jeugdinrichtingen
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens

Onder-
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— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De bevoegde autoriteiten van:
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor basison
derwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor
basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen en inrichtingen
voor bijzonder en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de
expertisecentra
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen en inrichtingen
voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet
Onderwijs
— de openbare of uit de openbare kas bekostigde instellingen in de zin van
de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
— de uit de openbare kas bekostigde universiteiten en instellingen voor
hoger onderwijs, de Open Universiteit en de academische ziekenhuizen
in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
— schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs
en de Wet op de expertisecentra
— landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring land
elijke onderwijsondersteunende activiteiten
— omroeporganisaties in de zin van de Mediawet, voor zover deze voor
meer dan 50 % door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap worden bekostigd
— diensten als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten
— overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur
en wetenschap die voor meer dan 50 % door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd
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— Alle organisaties die voor meer dan 50 % door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie
Onderwijs (TNO)

voor

Toegepast

Natuurwetenschappelijk

— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger
onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische
documentatie (RKD)
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— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen
en Documentaire Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoor
lichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwassenen
educatie
— Stichting Vervangingsfonds
Onderwijs

en

Bedrijfsgezondheidszorg

— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum

voor

het
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— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Nederlands Fonds voor Midden- en Oosteuropese Boekprojecten
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— inspectiediensten onder de Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
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— Stichting Uitvoering Omslagregeling
Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting
tot
bevordering
Milieuhygiëne (SVM)

van

Wet
de

op

de

Toegang

Volksgezondheid

en

— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid
2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
XIX - OOSTENRIJK
— Alle organen die onderworpen zijn aan het begrotingstoezicht van de „Rech
nungshof” (de Rekenkamer), behalve die welke een bedrijfsmatig of
commercieel karakter hebben.
XX - POLEN
1)

Publieke universiteiten en academische instellingen

— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
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— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sando
mierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w
Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda
Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona
Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojcie
chowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w
Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
2) Culturele instellingen van regionale en lokale overheden
3) Nationale parken
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy „Bory Tucholskie”
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy „Ujście Warty”
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
4) Publieke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
5) Publieke radio- en televisieomroepen
— Telewizja Polska S.A. (Poolse tv)
— Polskie Radio S.A. (Poolse radio)
6) Openbare musea, schouwburgen, bibliotheken en andere openbare culturele
instellingen
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum „Łazienki Królewskie”
— Muzeum Palac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki — Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im, Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
7) Publieke onderzoeksinstellingen, R&D-instellingen en andere instellingen
voor wetenschappelijk onderzoek
8) Publieke autonome beheereenheden gezondheidszorg,
regionale of lokale overheden of verenigingen daarvan

opgericht

door

(9) Overige
— Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
XXI - PORTUGAL
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (publieke instellingen
zonder bedrijfsmatig of commercieel karakter)
— Serviços públicos personalizados (publieke diensten met rechtspersoon
lijkheid)
— Fundações públicas (publieke stichtingen)
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— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (publieke
instellingen voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg)
— INGA (Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola — nationaal
instituut voor agrarische interventies en garanties)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
XXII - ROEMENIË
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
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— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agrícola
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz
Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de
Reconstrucție a Zonele Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii
Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Manageriala de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de
Date „RoEduNet”
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și
Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Trans
porturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Scoala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
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— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Imbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Scoala Nationala de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
— Banca Națională a României
— Regia Autonomă „Monetăria Statului”
— Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale”
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— Regia Autonomă „Monitorul Oficial”
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională „Loteria Română”
— Compania Națională „ROMTEHNICA”
— Compania Națională „ROMARM”
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă „ROMPRESS”
— Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
— Institute și Centre de Cercetare (onderzoeksinstellingen en -centra)
— Instituții de Invățământ de Stat (overheidsinstellingen voor het onderwijs)
— Universități de Stat (staatsuniversiteiten)
— Muzee (musea)
— Biblioteci de Stat (staatsbibliotheken)
— Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură (staat
stheaters, opera's, filharmonische orkesten, cultuurhuizen en -centra)
— Reviste (tijdschriften)
— Edituri (uitgeverijen)
— Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (inspectiediensten voor onderwijs,
cultuur en godsdienst)
— Complexuri, Federații și Cluburi Sportive (sportfederaties en -clubs)
— Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute
medico-Legale, Stații Ambulanță (ziekenhuizen, sanatoria, klinieken,
medische eenheden, instellingen voor gerechtelijke geneeskunde, ambul
ancecentrales)
— Unități de Asistență Socială (eenheden voor sociale hulpverlening)
— Tribunale (rechtbanken)
— Judecătorii (rechters)
— Curți de Apel (beroepshoven)
— Penitenciare (strafinstellingen)
— Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (openbaar ministerie)
— Unități Militare (militaire eenheden)
— Instanțe Militare (militaire rechtbanken)
— Inspectorate de Poliție (inspectiediensten politie)
— Centre de Odihnă (rusthuizen)
XXIII - SLOVENIË
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (publieke instellingen
voor kinderopvang, onderwijs en sport)
— Javni zavodi s področja zdravstva (publieke instellingen voor gezond
heidszorg)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (publieke instellingen voor sociale
zekerheid)

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 116
▼M8
— Javni zavodi s področja kulture (publieke instellingen voor cultuur)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (publieke instellingen voor
wetenschap en wetenschappelijk onderzoek)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (publieke instellingen voor
land- en bosbouw)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (publieke instellingen voor milieu
en ruimtelijke ordening)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (publieke instellingen voor
economische activiteiten)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (publieke instel
lingen voor het kleinbedrijf en toerisme)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (publieke instellingen voor
openbare orde en veiligheid)
— Agencije (bureaus)
— Skladi socialnega zavarovanja (socialezekerheidsfondsen)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (publieke fondsen van de
centrale regering en lokale gemeenschappen)
— Družba za avtoceste v RS
— Organisaties die door de centrale overheid of lokale organen zijn opgericht en
onder de begroting van de Republiek Slovenië of van lokale overheden
vallen.
— Andere rechtspersonen die voldoen aan de definitie van overheidslichaam in
ZJN-2, artikel 3, lid 2.
XXIV - SLOWAKIJE
— Rechtspersonen die op grond van bepaalde wetgeving of bestuursrechtelijke
maatregelen zijn opgericht of in het leven zijn geroepen om te voorzien in
behoeften van algemeen belang, die geen bedrijfsmatig of commercieel
karakter hebben en die tegelijk aan ten minste een van de volgende voor
waarden voldoen:
— zij worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door een aanbestedende
dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid, gemeente of regio
dan wel een andere rechtspersoon die tegelijk voldoet aan de voor
waarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c) van Richtlijn 2004/18/EG
van het Europees Parlement en de Raad;
— zij worden beheerd door of staan onder toezicht van een aanbestedende
dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid, gemeente of regio dan
wel een andere publiekrechtelijke instelling die tegelijk voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c) van Richtlijn
2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad;
— een aanbestedende dienst, d.w.z. een dienst van de centrale overheid,
gemeente of regio dan wel een andere rechtspersoon die tegelijk
voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, lid 9, onder a), b) of c) van
Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, benoemt
of kiest meer dan de helft van de leden van het leidinggevend of toezich
thoudend orgaan ervan.
Het gaat bij dergelijke personen om publiekrechtelijke instellingen die activiteiten
verrichten in het kader van bijvoorbeeld:
— Wet nr. 16/2004 inzake de Slowaakse televisie;
— Wet nr. 619/2003 inzake de Slowaakse radio;
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— Wet nr. 581/2004 inzake ziektekostenverzekeraars, als gewijzigd bij Wet
nr. 719/2004 op de publieke ziektekostenverzekering overeenkomstig Wet
nr. 580/2004 inzake de ziektekostenverzekering als gewijzigd bij Wet
nr. 718/2004;
— Wet nr. 121/2005 waarbij de geconsolideerde Wet nr. 461/2003 op de sociale
verzekering, als gewijzigd, is gepubliceerd.
XXV - FINLAND
Publieke of onder toezicht van de overheid staande organen en ondernemingen,
behalve die welke een commercieel of bedrijfskarakter hebben.
XXVI - ZWEDEN
Alle niet-commerciële organen waarvan de overheidsopdrachten onderworpen
zijn aan het toezicht van de Zweedse mededingingsautoriteit.
XXVII - VERENIGD KONINKRIJK
Instellingen
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Categorieën
— Gesubsidieerde scholen
— Universiteiten en colleges die grotendeels gefinancierd worden door andere
aanbestedende diensten
— Nationale musea
— Research Councils (raden belast met de bevordering van onderzoek)
— Fire Authorities (brandweer)
— National Health Service Strategic Health Authorities (diensten voor het
gezondheidsbeleid van de National Health Service
— Police Authorities (politiediensten)
— New Town Development Corporations (verenigingen voor de ontwikkeling
van nieuwe steden)
— Urban Development Corporations (verenigingen voor stadsontwikkeling)

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 118
▼M8
BIJLAGE IV
CENTRALE-OVERHEIDSINSTANTIES (1)
BELGIË
1.

Services publics fédéraux (mini 1.
stères):

Federale Overheidsdiensten (Mini
steries):

SPF Chancellerie
Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste
Minister

du

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij
Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la
Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information
et de la Communication (Fedict)

FOD Informatie- en Communica
tietechnologie (Fedict)

SPF
Affaires
étrangères,
Commerce extérieur et Coop
ération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buiten
landse Handel en Ontwikkelings
samenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concer
tation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions
Publiques de Sécurité Sociale

FOD Sociale Zekerheid en
Openbare Instellingen van sociale
Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environ
nement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Economie, PME,
moyennes et Énergie

2.

Premier

Classes

Personeel

en

FOD Economie, KMO, Midde
nstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de Programmation
Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Economie sociale

Programmatorische
Overheids
dienst Maatschappelijke Integratie,
Armoedsbestrijding en sociale
Economie

Service public fédéral de Program
mation Développement durable

Programmatorische federale Over
heidsdienst Duurzame Ontwik
keling

Service public fédéral de Program
mation Politique scientifique

Programmatorische federale Over
heidsdienst Wetenschapsbeleid
2.

Régie des Bâtiments;

Regie der Gebouwen

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut
national
d'Assurances
sociales pour travailleurs indé
pendants

Rijksinstituut voor de sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen

Institut
national
Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor ZiekteInvaliditeitsverzekering

d'Assurance

en

(1) In deze richtlijn wordt onder „centrale-overheidsinstanties” verstaan: de instanties die ter
indicatie in deze bijlage vermeld zijn, alsmede de instanties die hen zijn opgevolgd voor
zover op nationaal niveau rectificaties, wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht.

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 119
▼M8
Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse
auxiliaire
Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invalid
iteitsverzekering

d'Assurance

Fonds des Maladies profession
nelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst
ziening

voor

Arbeidsvoor

BULGARIJE
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната
реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Overheidsbureaus, overheidscommissies, uitvoerende bureaus en andere over
heidsinstanties die bij wet of bij decreet van de raad van ministers zijn
opgericht of ingesteld en een functie hebben die verband houdt met de uitoe
fening van de uitvoerende macht:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
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— Комисия за финансов надзор
— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция „Архиви”
— Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
— Държавна агенция „Национална сигурност”
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция „Митници”
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
— Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”
на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция „Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните
работи
— Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на
вътрешните работи
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— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
— Изпълнителна агенция „Борба с градушките”
— Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
— Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация”
— Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
— Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на
отбраната”
— Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
— Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на
въоръжение, техника и имущества”
— Изпълнителна агенция „Морска администрация”
— Изпълнителна агенция „Национален филмов център”
— Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”
— Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
— Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на
отбраната”
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба „Полиция”
— Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
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— Служба „Военна информация”
— Служба „Военна полиция”
— Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
— Авиоотряд 28
TSJECHIË
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
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— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
DENEMARKEN
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 bureaus en instellingen)
— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 bureaus en instellingen)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 bureaus en instellingen)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut
(verscheidene bureaus en instellingen, waaronder het Statens Serum Institut)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser
(politiedienst, de openbare aanklager, 1 directoraat en een aantal bureaus)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 diocesane diensten)
— Kulturministeriet (ministerie van Cultuur)
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 bureaus en een aantal instel
lingen)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 bureaus)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 bureau)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 directoraten en instellingen)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddan
nelsesbygninger (verscheidene bureaus en instellingen waaronder nationaal
onderzoekscentrum Risoe en de nationale onderzoeks- en onderwijsinstituten)
— Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 bureau en verscheidene instellingen)
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— Velfærdsministeriet
3 styrelse og institutioner (3 bureaus en verscheidene instellingen)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 bureaus en
instellingen, waaronder Øresundsbrokonsortiet)
— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 bureaus, 4
onderwijsinstellingen, 5 andere instellingen)
— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskilligestyrelser og institutioner (verscheidene bureaus en instellingen)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 bureaus en instellingen)
DUITSLAND
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (alleen burgerlijke goederen)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (geen militaire goederen)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ESTLAND
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
— Keskkonnaministeerium
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— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Põllumajandusministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Riigihangete Amet
— Taimetoodangu Inspektsioon
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu –ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
— Piirivalveamet
— Politseiamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Keskkriminaalpolitsei
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Tööturuamet
— Tervishoiuamet
— Tervisekaitseinspektsioon
— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
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— Julgestuspolitsei
— Kaitseressursside Amet
— Kaitseväe Logistikakeskus
— Tehnilise Järelevalve Amet
IERLAND
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [Parliament]
— Department of the Taoiseach — [Prime Minister]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions]
Affairs
— Arts Council
— National Gallery
GRIEKENLAND
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
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— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
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— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
SPANJE
— Presidencia de Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
FRANKRIJK
(1) Ministeries
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités terri
toriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d’Etat aux transports
— Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
— Ministère chargé de la culture et de la communication
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— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction
publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables
— Secrétariat d’Etat à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d’Etat à l’outre-mer
— Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d’Etat aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité
nationale et du co-développement
— Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des poli
tiques publiques
— Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,
— Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme
— Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d’Etat à la politique de la ville
— Secrétariat d’Etat à la solidarité
— Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
— Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du
tourisme et des services
— Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie
— Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
(2) Instellingen, onafhankelijke diensten en gerechtelijke instanties
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
— Commission d’accès aux documents administratifs
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— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l’informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l’énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l’audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'Etat
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours
d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
(3) Nationale publieke instellingen
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

2004L0018 — NL — 01.01.2012 — 011.001 — 131
▼M8
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
— Agence nationale
mer (ANIFOM)

pour

l'indemnisation

des

français

d'outre-

— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques
(Montpellier Sup Agro)
— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du
génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
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— Ecole centrale de Lille
— Ecole centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— Ecole du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
— Écoles nationales d'ingénieurs
— Ecole nationale d’ingénieurs des
agricoles et alimentaires de Nantes

industries

des

techniques

— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École
nationale
supérieure
applications (ENSEA)

de

l'électronique

et

de

ses

— Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
— Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothé
caires
— Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac
(Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon
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— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur
agronomique et agroalimentaire de Rennes

et

de

recherche

— Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
(I.N.P.N.P.P)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
— Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Education Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation
des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement
(Agro Paris Tech)
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— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaires de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national J.-J.-Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Auguste-Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National
Guerre (ONAC)

des

Anciens

Combattants

et des

Victimes de

— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information
professions (ONISEP)

sur

les

enseignements

et

les

— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
(4) Andere nationale publieke instellingen
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse
Nationale
Salariés (CNAVTS)

d'Assurance-Vieillesse

des

Travailleurs

ITALIË
(1) Organen die aankopen doen
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell’Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell’Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell’Ambiente -Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue artico
lazioni periferiche
(2) Andere nationale publieke organen
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
CYPRUS
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
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— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
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— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
LETLAND
(1) Ministeries, staatssecretariaten en instellingen die daaronder ressorteren
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
(2) Andere centrale-overheidsinstellingen
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (andere centraleover
heidsinstellingen die niet onder een ministerie vallen)
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LITOUWEN
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Instellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan de Seimas (het
parlement):
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Instellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan de Vyriausybės
(regering):
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
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— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Instellingen die vallen onder het Aplinkos ministerija (ministerie van Milieu):
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Instellingen die vallen onder het Finansų ministerija (ministerie van
Financiën):
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Instellingen die vallen onder het Krašto apsaugos ministerijos (ministerie van
Nationale Defensie):
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Instellingen die vallen onder het Kultūros ministerijos (ministerie van
Cultuur):
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
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— Instellingen die vallen onder het Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(ministerie van Sociale Zekerheid en Werk):
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Instellingen die vallen onder het Susisiekimo ministerijos (ministerie van
Transport en Communicatie):
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
— Sveikatos apsaugos ministerija
— Instellingen die vallen onder het Sveikatos apsaugos ministerijos (ministerie
van Volksgezondheid):
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Instellingen die vallen onder het Švietimo ir mokslo ministerijos (ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen):
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Instellingen die vallen onder het Teisingumo ministerijos (ministerie van
Justitie):
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
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— Ūkio ministerija
— Įstaigos prie the Ūkio ministerijos (ministerie van Economie):
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie
tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Instellingen die vallen onder het Vidaus reikalų ministerijos (ministerie van
Binnenlandse Zaken):
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Instellingen die vallen onder het Žemės ūkio ministerijos (ministerie van
Landbouw):
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai (rechtbanken):
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
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— Generalinė prokuratūra
— Andere centrale-overheidsentiteiten (institucijos [instituten], įstaigos [instel
lingen], tarnybos [bureaus]):
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
LUXEMBURG
— Ministère d’Etat
— Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration
— Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
— Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
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— Ministère de l’Egalité des chances
— Ministère de l’Environnement
— Ministère de la Famille et de l’Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l’Emploi
— Ministère des Travaux publics
HONGARIJE
— Egészségügyi Minisztérium
— Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
— Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
— Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
— Külügyminisztérium
— Miniszterelnöki Hivatal
— Oktatási és Kulturális Minisztérium
— Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
— Pénzügyminisztérium
— Szociális és Munkaügyi Minisztérium
— Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
MALTA
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministry for the Family and
Social Solidarity)
— Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education
Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infra
structure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and
the Environment)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministry of Health,
the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
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— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni
(Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competi
tiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development
and Roads)
NEDERLAND
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie
menten (BPR)

Persoonsgegevens

en

Reisdocu-

— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
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— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor
Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle
dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
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— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten
— Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor
behandeling (RIZA)

Integraal

Zoetwaterbeheer

en

Afvalwater-

— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
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— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-generaal Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
OOSTENRIJK
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
POLEN
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
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— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sÿdy administracyjne
— Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunat Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów
Produktów Biobójczych

Leczniczych, Wyrobów

— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Medycznych

i
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— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
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— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem
założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub
wojewoda
PORTUGAL
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvol
vimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
ROEMENIË
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
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— Inalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria primului ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse
— Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii
Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
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— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanente
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția națională Antidrog
SLOVENIË
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
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— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in, prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
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— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko
podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za caste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
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— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
SLOWAKIJE
Ministeries en andere centrale-overheidsdiensten, als bedoeld
nr. 575/2001 op de structurering van de werkzaamheden
centrale-overheidsdiensten, als gewijzigd bij latere wetgeving:

in Wet
van de

— Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšši súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratura Slovenskej republiky
— Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobn ý ch udajov
— Kancelária verejneho ochranu prav
FINLAND
— Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto — Järnvägsverket
— Tiehallinto — Vägförvaltningen
— Viestintävirasto — Kommunikationsverket
— Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö — Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet — domstolar
— Korkein oikeus — Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet — hovrätter
— Käräjäoikeudet — tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
— HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan
kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för
kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknik
central
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— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsin
stitutet
— Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildn
ingscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät — Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
— Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö — Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat — Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset — Länstyrelserna
— Suojelupoliisi — Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto — Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket
— Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för social
trygghet
— Lääkelaitos — Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon
hälsovården

oikeusturvakeskus

—

— Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen

Rättsskyddscentralen

för
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— Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för
läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och
hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes —
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
— Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet
— Kuluttajavirasto — Konsumentverket
— Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förlägg
ningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
— Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus — Tekes —
utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen
forskningscentral

tutkimuskeskus

(VTT)

—

Statens

tekniska

— Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto — Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
— Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli
— Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
— Valtiokonttori — Statskontoret
— Verohallinto — Skatteförvaltningen
— Tullilaitos — Tullverket
— Tilastokeskus — Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskining
scentral
— Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingsc
entralen för boendet
— Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk
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ZWEDEN
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
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E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamut
bildning
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— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
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— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
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— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
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— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
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— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
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— Specialskolemyndigheten
— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
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— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
VERENIGD KONINKRIJK
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
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— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers’ Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English
Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
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— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary’s Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal — Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and
Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
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— Public Trust Office
— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates’ Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor’s Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners
— Paymaster General’s Office
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— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing
Committees
— Keeper of the Records of Scotland
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— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of
Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
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BIJLAGE V
LIJST VAN PRODUCTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7,
BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN DOOR
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DEFENSIE (1)
Hoofdstuk 25:

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

Hoofdstuk 26:

Metaalertsen, slakken en assen

Hoofdstuk 27:

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten
daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was,
met uitzondering van:
ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen

Hoofdstuk 28:

Anorganische chemische producten; anorganische of orga
nische verbindingen van edele metalen, van radioactieve
elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen,
met uitzondering van:
ex 28.09: explosieven
ex 28.13: explosieven
ex 28.14: traangas
ex 28.28: explosieven
ex 28.32: explosieven
ex 28.39: explosieven
ex 28.50: toxicologische producten
ex 28.51: toxicologische producten
ex 28.54: explosieven

Hoofdstuk 29:

Organische chemische producten,
met uitzondering van:
ex 29.03: explosieven
ex 29.04: explosieven
ex 29.07: explosieven
ex 29.08: explosieven
ex 29.11: explosieven
ex 29.12: explosieven
ex 29.13: toxicologische producten
ex 29.14: toxicologische producten
ex 29.15: toxicologische producten
ex 29.21: toxicologische producten
ex 29.22: toxicologische producten
ex 29.23: toxicologische producten
ex 29.26: explosieven
ex 29.27: toxicologische producten
ex 29.29: explosieven

Hoofdstuk 30:

Farmaceutische producten

Hoofdstuk 31:

Meststoffen

Hoofdstuk 32:

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten
daarvan; kleur- en verfstoffen, verf en vernis en verf
middelen; mastiek; inkt

Hoofdstuk 33:

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toilet
artikelen en cosmetische producten

Hoofdstuk 34:

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen,
smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onder
houdsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modell
eerpasta's en tandtechnische waspreparaten

(1) De enige toepasselijke tekst voor het doel van huidige richtlijn is degene gegeven in
bijlage I, punt 3, van de overeenkomst.
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Hoofdstuk 35:

Eiwitstoffen; lijm; enzymen

Hoofdstuk 37:

Producten voor fotografie en cinematografie

Hoofdstuk 38:

Diverse producten van de chemische industrie,
met uitzondering van:
ex 38.19: toxicologische producten

Hoofdstuk 39:

Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van
cellulose, kunstharsen en werken daarvan,
met uitzondering van:
ex 39.03: explosieven

Hoofdstuk 40:

Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en
werken van rubber,
met uitzondering van:
ex 40.11: kogelbestendige banden

Hoofdstuk 41:

Huiden, vellen en leder

Hoofdstuk 42:

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen,
dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken
van darmen

Hoofdstuk 43:

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Hoofdstuk 44:

Hout, houtskool en houtwaren

Hoofdstuk 45:

Kurk en kurkwaren

Hoofdstuk 46:

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 47:

Stoffen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 48:

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

Hoofdstuk 49:

Artikelen van de boekhandel en producten van de
grafische kunst

Hoofdstuk 65:

Hoofddeksels en delen daarvan,

Hoofdstuk 66:

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen,
alsmede delen daarvan

Hoofdstuk 67:

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen
van veren of van dons; kunstbloemen; werken van
mensenhaar

Hoofdstuk 68:

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van
mica en van dergelijke stoffen

Hoofdstuk 69:

Keramische producten

Hoofdstuk 70:

Glas en glaswerk

Hoofdstuk 71:

Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedel
stenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele
metalen, alsmede werken daarvan; fancy-bijouterieën

Hoofdstuk 73:

Gietijzer, ijzer en staal

Hoofdstuk 74:

Koper

Hoofdstuk 75:

Nikkel

Hoofdstuk 76:

Aluminium

Hoofdstuk 77:

Magnesium, beryllium

Hoofdstuk 78:

Lood

Hoofdstuk 79:

Zink

Hoofdstuk 80:

Tin

Hoofdstuk 81:

Andere onedele metalen
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Hoofdstuk 82:

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van
onedel metaal,
met uitzondering van:
ex 82.05: gereedschap
ex 82.07: stukken gereedschap

Hoofdstuk 83:

Allerlei werken van onedele metalen

Hoofdstuk 84:

Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werk
tuigen,
met uitzondering van:
ex 84.06: motoren
ex 84.08: andere voortstuwingsmiddelen
ex 84.45: machines
ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines
ex 84.55: delen van post 84.53
ex 84.59: kernreactoren

Hoofdstuk 85:

Elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen
voor elektrotechnisch gebruik,
met uitzondering van:
ex 85.13: telecommunicatie
ex 85.15: zendtoestellen

Hoofdstuk 86:

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen;
niet elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen voor
het verkeer,
met uitzondering van:
ex 86.02: gepantserde locomotieven
ex 86.03: andere gepantserde locomotieven
ex 86.05: gepantserde wagons
ex 86.06: rijdende werkplaatsen
ex 86.07: wagons

Hoofdstuk 87:

Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en
andere voertuigen, voor vervoer over land,
met uitzondering van:
ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto's
ex 87.01: tractoren
ex 87.02: militaire voertuigen
ex 87.03: takelwagens
ex 87.09: motorrijwielen
ex 87.14: aanhangwagens

Hoofdstuk 89:

Scheepvaart,
met uitzondering van:
ex 89.01A: oorlogsschepen

Hoofdstuk 90:

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de
cinematografie; meet-,
verificatie-, controleen
precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische
en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen,
met uitzondering van:
ex 90.05: binocles
ex 90.13: diverse instrumenten, lasers
ex 90.14: telemeters
ex 90.28: elektrische of elektronische meetinstrumenten
ex 90.11: microscopen
ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde
ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie
ex 90.19: orthopedische toestellen
ex 90.20: röntgentoestellen

Hoofdstuk 91:

Uurwerken

Hoofdstuk 92:

Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het
weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en
toebehoren van deze instrumenten en toestellen
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Hoofdstuk 94:

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik);
artikelen voor bedden en dergelijke artikelen,
met uitzondering van:
ex 94.01 A: zitmeubelen voor vliegtoestellen

Hoofdstuk 95:

Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden
gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen)

Hoofdstuk 96:

Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederk
wastjes en zeven

Hoofdstuk 98:

Diverse werken
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BIJLAGE VI
DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1) a) „technische specificaties”, in geval van overheidsopdrachten voor werken:
alle technische voorschriften, met name die welke zijn opgenomen in het
bestek, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een
werk, een materiaal, een product of een levering en aan de hand waarvan
op objectieve wijze een werk, een materiaal, een product of een levering
zodanig kan worden omschreven dat dit beantwoordt aan het gebruik
waarvoor het door de aanbestedende dienst is bestemd. Tot deze
kenmerken behoren ook het niveau van milieuvriendelijkheid, een
ontwerp dat aan alle vereisten voldoet (met inbegrip van de toeg
ankelijkheid voor gehandicapten), en de overeenstemmingsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, veiligheid of afmetingen, met inbegrip van kwali
teitsborgingsprocedures, terminologie, symbolen, proefnemingen en proef
nemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering en productiepro
cessen en -methoden. Zij omvatten eveneens de voorschriften voor het
ontwerpen en het berekenen van het werk, de voorwaarden voor proef
nemingen, controle en oplevering van de werken, alsmede de bouwtech
nieken of bouwwijzen en alle andere technische voorwaarden die de
aanbestedende dienst bij algemene dan wel bijzondere maatregel kan
voorschrijven met betrekking tot de voltooide werken en tot de materialen
of bestanddelen waaruit deze werken zijn samengesteld;
b) „technische specificatie”, in geval van overheidsopdrachten voor
leveringen of voor diensten: een specificatie die voorkomt in een
document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product
of dienst, zoals het niveau van kwaliteit, het niveau van milieuvriende
lijkheid, een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet (met inbegrip van de
toegankelijkheid voor gehandicapten) en de overeenstemmingsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het product,
met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake
handelsbenaming, terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnem
ingsmethoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaan
wijzingen, productieprocessen en -methoden, en overeenstemmingsbeoor
delingsprocedures;
2) „norm”:
een
technische
specificatie
die
door
een
erkende
normalisatie-instelling voor herhaalde of voortdurende toepassing is
goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot een van
de volgende categorieën behoort:
— internationale norm: een norm die door een internationale
normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het
publiek wordt gesteld;
— Europese norm: een norm die door een Europese normalisatie-instelling
wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;
— nationale norm: een norm die door een nationale normalisatie-instelling
wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;
3) „Europese technische goedkeuring”: op de bevinding dat aan de essentiële
eisen wordt voldaan gebaseerde, gunstig uitgevallen technische beoordeling
waarbij een product, gezien zijn intrinsieke eigenschappen en de voor de
toepassing en het gebruik ervan vastgestelde voorwaarden, geschikt wordt
verklaard voor het gebruik voor bouwdoeleinden. De Europese technische
goedkeuring wordt afgegeven door de te dien einde door de lidstaat
erkende instelling;
4) „gemeenschappelijke technische specificaties”: technische specificaties die
zijn opgesteld volgens een door de lidstaten erkende procedure die in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendgemaakt;
5) „technisch referentiekader”: ieder ander product dan de officiële normen, dat
door de Europese normalisatie-instellingen is opgesteld volgens procedures
die aan de ontwikkeling van de marktbehoeften zijn aangepast.
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BIJLAGE VII
INLICHTINGEN DIE IN DE AANKONDIGINGEN MOETEN WORDEN
OPGENOMEN
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BIJLAGE VII A
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN
AANKONDIGING VAN BEKENDMAKING VAN EEN VOORAANKON
DIGING VIA EEN KOPERSPROFIEL
1. Land van de aanbestedende dienst
2. Naam van de aanbestedende dienst
3. Internetadres van het „kopersprofiel” (URL)
4. CPV-indeling
VOORAANKONDIGING
1.

Naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende
dienst en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere
inlichtingen kunnen worden verkregen, alsmede - bij opdrachten tot dien
stverlening en werken – van de diensten waar informatie kan worden inge
wonnen over de voorschriften die op de plaats van de verrichtingen gelden
inzake belasting, milieubescherming, bescherming van de werknemers en
arbeidsvoorwaarden.

2.

Indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht
die is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is
voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid.

3.

Bij overheidsopdrachten voor werken: aard en omvang van de werken en
plaats van uitvoering; indien het werk in verschillende percelen is verdeeld,
belangrijkste kenmerken van deze percelen in verhouding tot het werk;
indien beschikbaar, raming van de kostenmarge van de voorgenomen
werken; nomenclatuurindeling.
Voor overheidsopdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid of waarde
van de te leveren artikelen; nomenclatuurindeling; nomenclatuurindeling.
Bij overheidsopdrachten voor diensten: totaal geraamde bedrag van de
aankopen in elke van de in bijlage II A genoemde categorieën diensten;
nomenclatuurindeling.

4.

Beoogde data voor de aanvang van de procedure(s) voor het plaatsen van de
opdracht(en), in geval van overheidsopdrachten voor diensten per categorie.

5.

Indien van toepassing, de vermelding dat het om een raamovereenkomst
gaat.

6.

Eventueel andere informatie.

7.

Datum van verzending van de aankondiging of van de aankondiging van
bekendmaking van deze vooraankondiging in het kopersprofiel.

8.

De vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN
Openbare, niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, procedures
van gunning door onderhandelingen:
1.

Naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende
dienst.

2.

Indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht
die is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is
voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid.

3.

a) Wijze van aanbesteding.
b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde
procedure (in geval van een niet-openbare procedure of een procedure
van gunning door onderhandelingen).
c) Indien van toepassing, vermelden dat het om een raamovereenkomst gaat.
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d) Indien van toepassing, vermelden dat het een dynamisch aankoopsysteem
betreft.
e) Indien van toepassing, gebruikmaking van een elektronische veiling (in
geval van een openbare, niet-openbare procedure of een procedure van
gunning door onderhandelingen, in het in artikel 30, lid 1, onder a),
bedoelde geval).
4.

Vorm van de opdracht.

5.

Plaats van uitvoering van de werken of plaats van levering van de producten
of diensten.

6.

a) Overheidsopdrachten voor werken:
— aard, omvang en algemene kenmerken van de werken. Vermelding
van met name de opties voor latere werken en, indien bekend, een
voorlopig tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van
het aantal eventuele verlengingen. Indien het werk of de opdracht in
verschillende percelen is verdeeld, de orde van grootte van de
percelen; nomenclatuurindeling,
— gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer
deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen,
— bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst,
de totale geraamde waarde van de werken voor de gehele looptijd van
de raamovereenkomst en, voorzover mogelijk, de waarde en
frequentie van de te plaatsen opdrachten.
b) Overheidsopdrachten voor leveringen:
— aard van de te leveren producten, met name met vermelding of de
aanbesteding betrekking heeft op aankoop, lease, huur, huurkoop of
een combinatie hiervan, nomenclatuurindeling. Hoeveelheid te leveren
producten, met name onder vermelding van de opties voor latere
aankopen en, indien bekend, een voorlopig tijdschema voor de uitoe
fening van de opties, alsook het aantal eventuele verlengingen,
nomenclatuurindeling,
— in het geval van regelmatig dan wel binnen een bepaalde periode
terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien bekend, van een
tijdschema voor de beoogde vervolgopdrachten voor leveringen,
— bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst,
de totale geraamde waarde van de leveringen voor de gehele looptijd
van de raamovereenkomst en, voorzover mogelijk, de waarde en
frequentie van de te plaatsen opdrachten.
c) Overheidsopdrachten voor diensten:
— categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. Nomenclatuur
indeling. Hoeveelheid van de te leveren diensten. Vermelding van met
name de opties voor latere aankopen en, indien bekend, een voorlopig
tijdschema voor de uitoefening van de opties, alsook van het aantal
eventuele verlengingen. In het geval van binnen een bepaalde periode
terugkerende opdrachten voorts vermelding, indien bekend, van een
tijdschema voor de beoogde vervolgopdrachten voor diensten.
Bij raamovereenkomsten: beoogde looptijd van de raamovereenkomst,
de totale geraamde waarde van de diensten voor de gehele looptijd
van de raamovereenkomst en, voorzover mogelijk, de waarde en
frequentie van de te plaatsen opdrachten.
— vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voor
behouden.
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Verwijzing naar de desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke
bepaling.
— Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van
het personeel dat met het verlenen van de dienst wordt belast, dienen
op te geven.
7.

Wanneer de opdrachten in percelen zijn verdeeld, vermelding van de moge
lijkheid voor de ondernemers om voor één, meer en/of alle percelen in te
schrijven.

8.

Uiterste datum voor de uitvoering van de werken/leveringen/diensten of
looptijd van de opdracht voor werken/leveringen/diensten; voorzover
mogelijk, uiterste datum voor de aanvang van de werken of uiterste datum
voor aanvang van de levering van de producten of de verlening van de
diensten.

9.

Toelating of verbod van varianten.

10. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht.
11. In geval van een openbare procedure:
a) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst
waar het bestek en aanvullende documentatie kunnen worden
aangevraagd;
b) indien van toepassing, de uiterste datum voor de indiening van deze
aanvraag;
c) indien van toepassing, het bedrag dat voor het verkrijgen van de
genoemde documentatie moet worden betaald en wijze van betaling.
12. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen of van de indi
catieve inschrijvingen indien het gaat om de instelling van een dynamisch
aankoopsysteem (openbare procedures).
b) Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming (nietopenbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen).
c) Adres waar zij moeten worden ingediend.
d) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.
13. In geval van een openbare procedure:
a) personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten;
b) dag, uur en plaats van de opening.
14. Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen.
15. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar
de teksten waarin deze te vinden zijn.
16. Indien van toepassing, de vereiste rechtsvorm van de combinatie van
ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund.
17. Selectiecriteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers die tot
hun uitsluiting kunnen leiden en de nodige informatie waaruit blijkt dat zij
niet tot de gevallen behoren die uitsluiting rechtvaardigen. Selectiecriteria en
gegevens over de persoonlijke situatie van de ondernemer, alsmede de
nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische
en technische minimumeisen waaraan de ondernemer moet voldoen.
Eventueel vereiste specifieke minimumeisen ten aanzien van de
bekwaamheid.
18. Voor raamovereenkomsten: aantal ondernemers dat zal deelnemen, in voor
komend geval het maximumaantal, looptijd van de beoogde raamover
eenkomst, in voorkomend geval, onder vermelding van de redenen voor
een looptijd van meer dan vier jaar,
19. Voor de concurrentiegerichte dialoog en de procedures van gunning via
onderhandelingen met bekendmaking van een overheidsopdracht, indien
van toepassing, vermelding van de gebruikmaking van een procedure in
achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken
oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.
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20. Voor de niet-openbare procedures, de concurrentiegerichte dialoog en de
procedures van gunning via onderhandelingen met bekendmaking van een
overheidsopdracht, wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot
beperking van het aantal kandidaten voor het indienen van inschrijvingen, de
dialoog of de onderhandelingen: minimumaantal en, in voorkomend geval,
maximumaantal kandidaten en objectieve criteria voor de bepaling van dit
aantal kandidaten.
21. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
(openbare procedure).
22. Indien van toepassing, naam en adres van reeds door de aanbestedende
dienst geselecteerde ondernemers (procedures van gunning via onderhan
delingen).
23. In artikel 53 bedoelde gunningscriteria: „laagste prijs” of „economisch voor
deligste inschrijving”. De criteria voor de vaststelling van de economisch
voordeligste inschrijving en de weging ervan moeten worden vermeld
wanneer zij niet in het bestek zijn opgenomen, of, in geval van een concur
rentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document.
24. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in
voorkomend geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de
termijnen voor het starten van beroepsprocedures of, in voorkomend geval,
naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar
deze inlichtingen kunnen worden verkregen.
25. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging overeenkomstig
de technische specificaties voor de bekendmaking als vermeld in bijlage VIII
of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.
26. Datum van verzending van de aankondiging.
27. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.
VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OVERHEIDSOP
DRACHT IN HET KADER VAN EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM
1.

Land van de aanbestedende dienst.

2.

Naam en e-mailadres van de aanbestedende dienst.

3.

Verwijzing naar de bekendmaking van de aankondiging van een overheid
sopdracht in het kader van het dynamische aankoopsysteem.

4

E-mailadres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende het
dynamische aankoopsysteem beschikbaar zijn.

5.

Voorwerp van de opdracht: beschrijving door middel van de
CPV-nomenclatuurindeling en hoeveelheid of omvang van de te plaatsen
opdracht.

6.

Termijn voor de indiening van de indicatieve inschrijvingen.

AANKONDIGING VAN GEPLAATSTE OPDRACHTEN
1.

Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2.

Gevolgde aanbestedingsprocedure. In geval van een procedure van gunning
via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankon
diging van de opdracht (artikel 28), motivering van de keuze van de
procedure.

3.

Overheidsopdrachten voor werken: aard en omvang van de werkzaamheden
en algemene kenmerken van het werk.
Overheidsopdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid van de geleverde
producten, indien van toepassing, uitgesplitst per leverancier; nomenclatuur
indeling.
Overheidsopdrachten voor diensten: categorie waartoe de dienst behoort, en
beschrijving van de dienst; nomenclatuurindeling; hoeveelheid afgenomen
diensten.
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4.

Datum van de plaatsing van de opdracht.

5.

Gunningscriteria.

6.

Aantal ontvangen inschrijvingen.

7.

Naam en adres van de begunstigde(n).

8.

Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9.

Waarde van de geselecteerde inschrijving(en) of de hoogste en de laagste
inschrijving die bij de gunning in aanmerking zijn genomen.

10. Indien van toepassing, gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaan
besteding kan worden gegeven en de waarde daarvan.
11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht overeen
komstig de technische specificaties voor de bekendmaking als vermeld in
bijlage VIII.
12. Datum van verzending van deze aankondiging.
13. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in
voorkomend geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de
termijnen voor het starten van beroepsprocedures of, in voorkomend geval,
naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar
deze inlichtingen kunnen worden verkregen.
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BIJLAGE VII B
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN BETREFFENDE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN VOOR OPENBARE WERKEN MOETEN
WORDEN OPGENOMEN
1.

Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst

2.

a) Plaats van uitvoering
b) Omschrijving van de concessieovereenkomst; aard en omvang van de
werken

3.

a) Uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen
b) Adres waar zij moeten worden ingediend
c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld

4.

Persoonlijke, technische en financiële voorwaarden waaraan de kandidaten
moeten voldoen

5.

Bij de gunning van het contract toe te passen criteria

6.

Indien van toepassing, minimumpercentage van de aan derden uitbestede
werken

7.

Datum van verzending van de aankondiging

8.

Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in
voorkomend geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de
termijnen voor het starten van beroepsprocedures of, in voorkomend geval,
naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de dienst waar
deze inlichtingen kunnen worden verkregen.
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BIJLAGE VII C
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN OPGENOMEN IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHTEN VAN DE CONCESSIEHOUDER VAN
WERKEN DIE ZELF GEEN AANBESTEDENDE DIENST IS
1.

a) Plaats van uitvoering
b) Aard en omvang van de werken, algemene kenmerken van het werk

2.

Eventueel verplichte uitvoeringstermijn

3.

Naam en adres van de dienst waar het bestek en de aanvullende docu
mentatie kunnen worden aangevraagd

4.

a) Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming en/of
de ontvangst van de inschrijvingen
b) Adres waar zij moeten worden ingediend
c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld

5.

Indien van toepassing, verlangde borgsommen en waarborgen

6.

Voorwaarden van financiële en technische aard waaraan de ondernemer moet
voldoen

7.

Bij de gunning van de opdracht te hanteren criteria

8.

Datum van verzending van de aankondiging
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BIJLAGE VII D
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN BETREFFENDE PRIJSVRAGEN VOOR DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

AANKONDIGINGEN BETREFFENDE PRIJSVRAGEN
1.

Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst en van
de dienst waar aanvullende documentatie kan worden aangevraagd.

2.

Omschrijving van het project.

3.

Type prijsvraag: openbaar of niet-openbaar.

4.

In geval van een openbare prijsvraag: uiterste datum voor de indiening van
ontwerpen.

5.

In geval van een niet-openbare prijsvraag:
a) beoogd aantal deelnemers;
b) indien van toepassing, namen van reeds geselecteerde deelnemers;
c) criteria voor selectie van de deelnemers;
d) uiterste datum voor de verzoeken tot deelneming.

6.

Indien van toepassing, vermelding dat de deelneming voorbehouden is aan
een specifieke beroepsgroep.

7.

Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen worden toegepast.

8.

Indien van toepassing, namen van geselecteerde juryleden.

9.

Vermelding of het besluit van de jury voor de aanbestedende dienst bindend
is.

10. Indien van toepassing, aantal en waarde van de prijzen.
11. Indien van toepassing, aan alle deelnemers uit te betalen bedragen.
12. Vermelding of de overheidsopdrachten naar aanleiding van de prijsvraag al
dan niet zullen worden gegund aan de winnaar(s) van de prijsvraag.
13. Datum van verzending van de aankondiging.
AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN VAN EEN PRIJSVRAAG
1.

Naam, adres, faxnummer en e-mailadres van de aanbestedende dienst.

2.

Omschrijving van het project.

3.

Totaal aantal deelnemers.

4.

Aantal buitenlandse deelnemers.

5.

Winnaar(s) van de prijsvraag.

6.

Indien van toepassing, prijs- of prijzengeld.

7.

Referentienummer van de aankondiging van de prijsvraag.

8.

Datum van verzending van de aankondiging.
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BIJLAGE VIII
SPECIFICATIES BETREFFENDE DE BEKENDMAKING

1.

Bekendmaking van de aankondigingen
a) ►M2 De in de artikelen 35, 58, 64 en 69 bedoelde aankondigingen
worden door de aanbestedende diensten aan het Bureau voor officiële
publicaties der Europese Gemeenschappen toegezonden in het formaat
dat bij de door de Commissie overeenkomstig artikel 77, lid 2, aan te
nemen uitvoeringsbepalingen wordt vastgesteld. ◄ In de in artikel 35, lid
1, eerste alinea, bedoelde vooraankondigingen die via een kopersprofiel
zoals bedoeld in punt 2, onder b), worden bekendgemaakt alsmede in de
aankondiging van deze bekendmaking, wordt ook dit formaat gebruikt.
b) De in de artikelen 35, 58, 64 en 69 genoemde aankondigingen worden
bekendgemaakt door het Bureau voor officiële publicaties der Europese
Gemeenschappen of door de aanbestedende diensten in geval van
vooraankondigingen via een kopersprofiel overeenkomstig artikel 35,
lid 1, eerste alinea.
De aanbestedende diensten kunnen deze informatie bovendien in een
„kopersprofiel” zoals bedoeld in punt 2, onder b), via het internet
bekendmaken.
c) Het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
zendt de aanbestedende dienst de bevestiging van de bekendmaking
zoals bedoeld in artikel 36, lid 8.

2.

Bekendmaking van aanvullende of bijkomende informatie
a) De aanbestedende diensten wordt aangeraden het volledige bestek en de
volledige aanvullende documentatie op het internet bekend te maken.
b) Het kopersprofiel kan voor aankondigingen, als bedoeld in artikel 35, lid
1, eerste alinea, informatie bevatten over lopende aanbesteding
sprocedures, voorgenomen aankopen, geplaatste opdrachten, geannuleerde
procedures, alsmede alle nuttige algemene informatie, zoals het
contactpunt, een telefoon- en faxnummer, een postadres en een
e-mailadres.

3.

Formaat en wijze voor de elektronische verzending van aankondigingen
Het formaat en de wijze voor de elektronische verzending van aankon
digingen zijn op te vragen op internetnadres „http://simap.eu.int”.
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BIJLAGE IX
REGISTERS (1)

(1) Voor de toepassing van artikel 46 wordt onder „registers” verstaan de registers die in
deze bijlage vermeld worden, alsmede de registers die in de plaats van deze registers
gekomen zijn, voorzover hierin op nationaal niveau wijzigingen zijn aangebracht.
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BIJLAGE IX A
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN
De beroepsregisters, verklaringen of attesten voor elke lidstaat zijn:
— voor België: „Handelsregister - Registre du commerce”;

▼M5
— in Bulgarije „Търговски регистър”;

▼B
— voor Denemarken: „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”;
— voor Duitsland: „Handelsregister” en „Handwerksrolle”;
— voor Griekenland: het Register van erkende ondernemingen („Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων” - MEEΠ) van het ministerie voor Milieu,
Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (YΠΕΧΩΔΕ);
— voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het „Registro Oficial de
Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda” of gelijkwaardig
register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;
— voor Frankrijk: „Registre du commerce” en „Répertoire des métiers”;
— voor Ierland: Een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen
van de „Registrar of Companies” of „Registrar of Friendly Societies”, of een
attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit
te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een
welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.
— voor Italië: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato”;
— voor Luxemburg: „Registre aux firmes” en „Rôle de la chambre des métiers”;
— voor Nederland: „Handelsregister”;
— voor Oostenrijk: „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern”;
— voor Portugal: „Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário” (IMOPPI);

▼M5
— in Roemenië „Registrul Comerțului”;

▼B
— voor Finland: „Kaupparekisteri”, „Handelsregistren”;
— voor Zweden: „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
— voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
aannemer wordt geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroeps
register wanneer uit een attest van de „Registrar of Companies” blijkt dat
deze aannemer een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit een attest blijkt dat
de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen
op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.
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BIJLAGE IX B
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN
De bedoelde beroeps- of handelsregisters, verklaringen of attesten zijn:
— voor België: „Handelsregister - Registre du commerce”;

▼M5
— in Bulgarije „Търговски регистър”;

▼B
— voor Denemarken: „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”;
— voor Duitsland: „Handelsregister” en „Handwerksrolle”;
— voor Griekenland: „Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο”;
— voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het „Registro Mercantil” of
gelijkwaardig register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;
— voor Frankrijk: „Registre du commerce et des sociétés” en „Répertoire des
métiers”;
— voor Ierland: Een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen
van de „Registrar of Companies” of „Registrar of Friendly Societies”, of een
attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit
te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een
welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.
— voor Italië: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato” en „Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato”;
— voor Luxemburg: „Registre aux firmes” en „Rôle de la chambre des métiers”;
— voor Nederland: „Handelsregister”;
— voor Oostenrijk: „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern”;
— voor Portugal: „Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;

▼M5
— in Roemenië „Registrul Comerțului”;

▼B
— voor Finland: „Kaupparekisteri”, „Handelsregistren”;
— voor Zweden: „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
— voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
leverancier wordt geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroeps
register wanneer uit een attest van de „Registrar of Companies” blijkt dat
hij een bedrijf heeft opgericht of, wanneer uit een attest blijkt dat de
betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen
op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.
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BIJLAGE IX C
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN
De bedoelde beroeps- of handelsregisters, verklaringen of attesten zijn:
— voor België: „Handelsregister - Registre du commerce” en „Beroepsorden Ordres professionnels”;

▼M5
— in Bulgarije „Търговски регистър”;

▼B
— voor Denemarken: „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”;
— voor Duitsland: „Handelsregister”, „Handwerksrolle”, „Vereinsregister”,
„Partnerschaftsregister” en „Mitgliedverzeichnisse de Berufskammern der
Ländern”;
— voor Griekenland: de dienstverlener kan worden verzocht een onder ede en
ten overstaan van een notaris afgelegde verklaring over te leggen betreffende
de uitoefening van het betrokken beroep; in de in de geldende wettelijke
regeling bepaalde gevallen, voor het verlenen van de in bijlage I A
vermelde diensten voor onderzoek, het beroepsregister „Μητρώο
Μελετητών”, alsmede „Μητρώο Γραφείων Μελετών”;
— voor Spanje: voor rechtspersonen: inschrijving in het „Registro Oficial de
Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda” of gelijkwaardig
register naarlang de kenmerken van de betrokken entiteit;
— voor Frankrijk: „Registre du commerce et des sociétés” en „Répertoire des
métiers”;
— voor Ierland:Een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen van
de „Registrar of Companies” of „Registrar of Friendly Societies”, of een
attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep
uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een
welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.
— voor Italië: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato”, „Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato” of
„Consiglio nazionale degli ordini professionali”;
— voor Luxemburg: „Registre aux firmes” en „Rôle de la chambre des métiers”;
— voor Nederland: „Handelsregister”;
— voor Oostenrijk: „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern”;
— voor Portugal: „Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;

▼M5
— in Roemenië „Registrul Comerțului”;

▼B
— voor Finland: „Kaupparekisteri”/ „Handelsregistren”;
— voor Zweden: „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
— voor het Verenigd Koninkrijk: een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
dienstverlener wordt geacht te zijn ingeschreven in een handels- of beroeps
register wanneer uit een attest van de „Registrar of Companies” blijkt dat hij
een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit een attest blijkt dat de betrokkene
onder ede heeft verklaard het desbetreffende beroep uit te oefenen op een
bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.
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BIJLAGE X
EISEN TEN AANZIEN VAN MIDDELEN VOOR DE ELEKTRONISCHE
ONTVANGST VAN INSCHRIJVINGEN, VERZOEKEN TOT DEELNEMING OF PLANNEN EN ONTWERPEN BIJ PRIJSVRAGEN
De middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot
deelneming en plannen en ontwerpen moeten door passende technische voor
zieningen en procedures tenminste de waarborg bieden dat
a) elektronische handtekeningen met betrekking tot inschrijvingen, verzoeken tot
deelneming en toezending van plannen en ontwerpen met toepassing van
Richtlijn 1999/93/EG aan de nationale wetgeving voldoen;
b) het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangst van inschrijvingen,
verzoeken tot deelneming en plannen en ontwerpen precies kunnen worden
vastgesteld;
c) redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand vóór de opgegeven uiterste
data toegang kan hebben tot de op grond van onderhavige eisen verstrekte
informatie;
d) bij een inbreuk op dit toegangsverbod redelijkerwijs kan worden verzekerd
dat de inbreuk zonder problemen kan worden opgespoord;
e) alleen de gemachtigde personen de data voor openbaarmaking van de
ontvangen informatie kunnen vaststellen of wijzigen;
f) tijdens de verschillende fasen van de gunningsprocedure of van de prijsvraag
alleen een gelijktijdig optreden van de gemachtigde personen toegang kan
geven tot het geheel of een gedeelte van de verstrekte informatie;
g) het gelijktijdig optreden van de gemachtigde personen slechts na de
opgegeven datum toegang tot de verstrekte informatie kan geven;
h) de met toepassing van de onderhavige eisen ontvangen en openbaar gemaakte
informatie enkel toegankelijk blijft voor de tot inzage gemachtigde personen.
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BIJLAGE XI
TERMIJNEN VOOR OMZETTING EN TOEPASSING (artikel 80)
Richtlijn

Termijnen voor omzetting en toepassing

92/50/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1)
Oostenrijk, Finland, Zweden (*)

1 juli 1993
1 januari 1995

93/36/EEG (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1)
Oostenrijk, Finland, Zweden (*)

13 juni 1994
1 januari 1995

93/37/EEG (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54)
codificatie van de Richtlijnen:
— 71/305/EEG (PB L 185 van 16.8.1971,
blz. 5):
— EG – 6

30 juli 1972

— DK, IRL, UK

1 januari 1973

— Griekenland

1 januari 1981

— Spanje, Portugal

1 januari 1986

— Oostenrijk, Finland, Zweden (*)

1 januari 1995

— 89/440/EEG (PB L 210 van 21.7.1989,
blz. 1):
— EG –9

19 juli 1990

— Griekenland, Spanje, Portugal

1 maart 1992

— Oostenrijk, Finland, Zweden (*)

1 januari 1995

97/52/EEG (PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1)
(*) EER: 1 januari 1994

13 oktober 1998
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BIJLAGE XII
CONCORDANTIETABEL (1)
Onderhavige richtlijn Richtlijn 93/37/EEG Richtlijn 93/36/EEG Richtlijn 92/50/EEG

Andere besluiten

Art. 1, lid 1

Art. 1, eerste
regel, aangepast

Art. 1, eerste
regel, aangepast

Art. 1, eerste
regel, aangepast

Art. 1, lid 2,
onder a)

Art. 1, onder a),
eerste deel van
de zin

Art. 1, onder a),
eerste en laatste
deel van de
eerste zin

Art. 1, onder a)

Art. 1, lid 2,
onder b)

Art. 1, onder a)
en c), aangepast

—

—

Art. 1, lid 2,
onder c), eerste
alinea

—

Art. 1, onder a),
tweede deel van
de eerste zin
en de tweede zin,
aangepast

Art. 1, lid 2,
onder c), tweede
alinea

—

Art. 1, onder a),
aangepast

—

Art. 1, lid 2,
onder d), eerste
alinea

—

—

—

Art. 1, lid 2,
onder d), tweede
alinea

—

—

Art. 2, aangepast

Art. 1, lid 2,
onder d), derde
alinea

—

—

16e overweging
aangepast

Art. 1, lid 3

Art. 1, onder d)

—

—

Art. 1, lid 4

—

—

—

Art. 1, lid 5

—

—

Art. 1, lid 6

—

—

—

Nieuw

Art. 1, lid 7

—

—

—

Nieuw

Art. 1, lid 8, eerste
alinea

—

—

Art. 1, onder c),
eerste zin
aangepast

Art. 1, lid 8,
tweede alinea

—

—

—

Gewijzigd

Nieuw

Nieuw
Nieuw

Nieuw

(1) Met „aangepast” wordt bedoeld dat het gaat om een nieuwe formulering van de tekst zonder dat de tekst van de ingetrokken
richtlijnen inhoudelijk is gewijzigd. Wijzigingen van de inhoud van de bepalingen van de ingetrokken richtlijnen worden aangegeven
met de vermelding „gewijzigd”. Deze vermelding staat in de laatste kolom wanneer de wijziging betrekking heeft op de bepalingen
van de drie ingetrokken richtlijnen. Wanneer de wijziging slechts op een of twee richtlijnen betrekking heeft, staat de vermelding
„gewijzigd” in de kolom van de desbetreffende richtlijn of richtlijnen.
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Art. 1, lid 8, derde
alinea

Art. 1, onder h)

Art. 1, onder c)

Art. 1, onder c),
tweede zin

Art. 1, lid 9

Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, onder b),
aangepast

Art. 1, lid 10

—

—

—

Art. 1, lid 11,
eerste alinea

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, onder d),
aangepast

Art. 1, onder d),
aangepast

Art. 1, lid 11,
tweede alinea

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, onder e),
aangepast

Art. 1, lid 11,
derde alinea

—

—

—

Art. 1, lid 11,
vierde alinea

Art. 1, onder g),
aangepast

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, onder f),
aangepast

Art. 1, lid 11,
vijfde alinea

Andere besluiten

Gewijzigd

Nieuw

Nieuw

Art. 1, onder g),
aangepast

Art. 1, lid 12

—

—

—

Nieuw

Art. 1, lid 13

—

—

—

Nieuw

Art. 1, lid 14

—

—

—

Nieuw

Art. 1, lid 15

—

—

—

Nieuw

Art. 2

Art. 6, lid 6

Art. 5, lid 7

Art. 3, lid 2

Gewijzigd

Art. 3

—

Art. 2, lid 2

—

Art. 4, lid 1

Nieuw

Nieuw

Art. 26, leden 2
en 3, aangepast

Art. 4, lid 2

Art. 21
gewijzigd

Art. 18,
aangepast

Art. 26, lid 1
gewijzigd

Art. 5

Art. 33 bis
aangepast

Art. 28
gewijzigd

Art. 38 bis
aangepast

Art. 6

—

Art. 15, lid 2

—

Art. 5, lid 1,
onder a)
aangepast

Art. 7, lid 1,
onder a),
aangepast

Art. 7, onder a)
en b)

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 7, onder c)

Art. 6, lid 1,
onder a),
aangepast

—

—

Art. 8

Art. 2 en art. 6,
lid 1, onder b),
aangepast

—

Art. 3, lid 3
en art. 7, lid 1,
onder a),
aangepast

Art. 9, lid 1, eerste
alinea

—

Art. 5, lid 5

Art. 7, leden 2
en 7

Gewijzigd

Art. 9, lid 1,
tweede alinea

—

—

—

Nieuw

Art. 9, lid 2

—

Art. 5, lid 1,
onder b)

—

Gewijzigd

Art. 9, lid 3

Art. 6, lid 4

Art. 5, lid 6

Art. 7, lid 3,
tweede zinsdeel

Art. 9, lid 4

Art. 6, lid 5,
aangepast

Art. 9, lid 5,
onder a)

Art. 6, lid 3,
aangepast

—

Art. 7, lid 4,
derde alinea,
aangepast

Art. 9, lid 5,
onder b)

—

Art. 5, lid 4

—

Art. 9, lid 6

—

Art. 5, lid 2

—

Art. 5, lid 3

Art. 7, lid 6

—

Art. 7, lid 4

Gewijzigd

—

Art. 7, lid 5

Gewijzigd

Nieuw

Art. 9, lid 7
Art. 9, lid 8,
onder a)

—

Art. 9, lid 8,
onder b)

Art. 9, lid 9

—

—

—

Art. 10

Nieuw

Art. 3 aangepast

Art. 4, lid 1,
aangepast

Art. 11

—

—

Art. 12

Art. 4, onder a)

Art. 2, onder a)

Gewijzigd

Nieuw

Art. 1, onder a),
punt ii)

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 13

—

—

Art. 14

Art. 4, onder b)

Art. 2, lid 1,
onder b)

Art. 4, lid 2

Art. 15, onder a)

Art. 5, onder a)
aangepast

Art. 4, onder a)
aangepast

Art. 5, onder a)
aangepast

Art. 15, onder b)
en c)

Art. 5, onder b)
en c)

Art. 4, onder b)
en c)

Art. 5, onder b)
en c)

Art. 16

—

—

Art. 1, onder a),
punten iii) t/m
ix) aangepast

Art. 17

—

—

Art. 18

—

—

Art. 6

Gewijzigd

Art. 19

—

—

—

Nieuw

Art. 20

—

—

Art. 8

Art. 21

—

—

Art. 9

Art. 22

—

—

Art. 10

Art. 23

Art. 10

Art. 8

Art. 14

Gewijzigd

Art. 24, leden 1 t/
m 4, eerste alinea

Art. 19

Art. 16, lid 1

Art. 24, lid 1

Gewijzigd

Art. 24, lid 4,
tweede alinea

—

Art. 16, lid 2,
aangepast

Art. 24, lid 2,
aangepast

Art. 25, eerste
alinea

Art. 20, eerste
alinea

Art. 17, eerste
alinea

Art. 25, eerste
alinea

Art. 25, tweede
alinea

Art. 20, tweede
alinea

Art. 17, tweede
alinea

Art. 25, tweede
alinea

Art. 26

—

—

—

Nieuw

Art. 27, eerste
alinea

Art. 23, lid 1

—

Art. 28, lid 1

Gewijzigd

Art. 27, tweede
en derde alinea

Art. 23, lid 2

—

Art. 28, lid 2

Art. 28, eerste
alinea

Art. 7, lid 1
aangepast

Art. 6, lid 1
aangepast

Art. 11, lid 1
aangepast

Art. 28, tweede
alinea

Art. 7, lid 4

Art. 6, lid 4

Art. 11, lid 4

Gewijzigd

Art. 29

—

—

—

Nieuw

Art. 30, lid 1,
onder a)

Art. 7, lid 2,
onder a)

Art. 6, lid 2

Art. 11, lid 2,
onder a)

Art. 30, lid 1,
onder b)

Art. 7, lid 2,
onder c)

Nieuw

Art. 11, lid 2,
onder b)

—

Art. 11, lid 2,
onder c)

Art. 30, lid 1,
onder c)

Nieuw

Nieuw

Art. 30, lid 1,
onder d)

Art. 7, lid 2,
onder b)

—

—

Art. 30, leden 2, 3
en 4

—

—

—

Gewijzigd

Nieuw
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Andere besluiten

Art. 31, punt 1),
onder a)

Art. 7, lid 3
onder a)

Art. 6, lid 3,
onder a)

Art. 11, lid 3,
onder a)

Art. 31, punt 1),
onder b)

Art. 7, lid 3,
onder b)

Art. 6, lid 3,
onder c)

Art. 11, lid 3,
onder b)

Art. 31, punt 1),
onder c)

Art. 7, lid 3,
onder c)

Art. 6, lid 3,
onder d)

Art. 11, lid 3,
onder d)

Art. 31, punt 2),
onder a)

—

Art. 6, lid 3,
onder b)

—

Art. 31, punt 2),
onder b)

—

Art. 6, lid 3,
onder e)

—

Art. 31, punt 2,
onder c)

—

Nieuw

—

Art. 31, punt 2),
onder d)

—

Nieuw

—

Art. 31, punt 3)

—

—

Art. 11, lid 3,
onder c)

Art. 31, punt 4),
onder a)

Art. 7, lid 3,
onder d)

—

Art. 11, lid 3,
onder e)

Art. 31, punt 4,
onder b)

Art. 7, lid 3,
onder e)

—

Art. 11, lid 3,
onder f)

Art. 32

—

—

—

Nieuw

Art. 33

—

—

—

Nieuw

Art. 34, eerste
en tweede alinea

Art. 9, eerste
en tweede alinea

—

—

Art. 34, derde
alinea

Art. 9, derde
alinea

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder a), eerste
alinea

—

Art. 9, lid 1,
eerste alinea

—

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder a), tweede
alinea

—

Art. 9, lid 1,
tweede alinea,
eerste zin

—

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder b)

—

—

Art. 15, lid 1

Art. 35, lid 1,
eerste alinea,
onder c)

Art. 11, lid 1

—

—

Gewijzigd

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 35, lid 1,
tweede alinea

—

Art. 9, lid 5,
tweede alinea

Art. 17, lid 2,
tweede alinea

Gewijzigd

Art. 35, lid 1,
derde alinea

Art. 11, lid 7,
tweede alinea

—

—

Gewijzigd

Art. 35, lid 1,
vierde, vijfde
en zesde alinea

—

—

—

Nieuw

Art. 35, lid 2

Art. 11, lid 2

Art. 9, lid 2

Art. 15, lid 2

Gewijzigd

Art. 35, lid 3

—

—

—

Nieuw

Art. 35, lid 4,
eerste alinea

Art. 11, lid 5,
eerste zin

Art. 9, lid 3,
eerste zin

Art. 16, lid 1

Gewijzigd

Art. 35, lid 4,
tweede en derde
alinea

—

—

—

Nieuw

Art. 35, lid 4,
vierde alinea

Art. 16, lid 3
en 4

Art. 35, lid 4,
vijfde alinea

Art. 11, lid 5,
tweede zin

Art. 9, lid 3,
tweede zin

Art. 16, lid 5

Art. 36, lid 1

Art. 11, lid 6,
eerste alinea,
aangepast

Art. 9, lid 4,
eerste zin,
aangepast

Art. 17, lid 1,
eerste zin,
aangepast

Art. 36, lid 2,
eerste alinea

Art. 11, lid 7,
eerste zin

Art. 9, lid 5,
eerste alinea

Art. 17, lid 2,
eerste alinea

Gewijzigd

Art. 36, lid 2,
tweede alinea

—

—

—

Nieuw

Art. 36, lid 3

Art. 11, lid 10

Art. 9, lid 8

Art. 17, lid 5

Gewijzigd

Art. 36, lid 4

Art. 11, lid 8
en 13

Art. 9, lid 6
en 11

Art. 17, lid 4
en 8

Gewijzigd

Art. 36, lid 5

Art. 11, lid 11,
aangepast

Art. 9, lid 9,
aangepast

Art. 17, lid 6,
aangepast

Art. 36, lid 6

Art. 11, lid 13,
tweede zin

Art. 9, lid 11,
tweede zin

Art. 17, lid 8,
tweede zin

Art. 36, lid 7,
eerste alinea

Art. 11, lid 12

Art. 9, lid 10

Art. 17, lid 7

Art. 36, lid 7,
tweede alinea

—

—

—

Nieuw

Art. 37

Art. 17

Art. 13

Art. 21

Gewijzigd

Art. 38, lid 1

—

—

—

Nieuw

Gewijzigd

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 38, lid 2

Art. 12, lid 2,
aangepast

Art. 10, lid 1,
aangepast

Art. 18, lid 1,
aangepast

Art. 38, lid 3

Art. 13, lid 1
en 3, aangepast

Art. 11, lid 1
en 3, aangepast

Art. 19, lid 1
en 3, aangepast

Art. 38, lid 4

Art. 12, lid 2
en art. 13, lid 4,
aangepast

Art. 10, lid 1 bis
en art. 11, lid 3
bis, aangepast

Art. 18, lid 2
en art. 19, lid 4,
aangepast

Art. 38, lid 5 en 6

—

—

—

Nieuw

Art. 38, lid 7

Art. 12, lid 5

Art. 10, lid 4

Art. 18, lid 5

Gewijzigd

Art. 38, lid 8

Art. 14, lid 1

Art. 12, lid 1

Art. 20, lid 1

Gewijzigd

Art. 39

Art. 12, lid 3
en 4, art. 13, lid
6, en art. 14, lid
2 aangepasts

Art. 10, lid 2
en 3, art. 11, lid
5, en art.12, lid 2
aangepasts

Art. 18, lid 3
en 4, art. 19, lid
6 en art. 20, lid 2
aangepasts

Art. 40

Art. 13, lid 2,
en art. 14, lid 3

Art. 11, lid 2,
en art. 12, lid 3

Art. 19, lid 2,
en art. 20, lid 3

Art. 41, lid 1

Art. 8, lid 2,
eerste zin,
aangepast

Art. 7, lid2,
eerste zin,
aangepast

Art. 12, lid 2,
eerste zin,
aangepast

Art. 41, lid 2

Art. 8, lid 1,
eerste alinea,
aangepast

Art. 7, lid 1,
eerste alinea,
aangepast

Art. 12, lid 1,
eerste alinea,
aangepast

Art. 41, lid 3

Art. 8, lid 1,
tweede alinea,
aangepast

Art. 7, lid 1,
tweede alinea,
aangepast

Art. 12, lid 1,
tweede alinea,
aangepast

Art. 8, lid 2,
laatste zin

Art. 7, lid 2,
laatste zin

Art. 12, lid 2,
laatste zin

Vervallen

Art. 42, lid 1, 3
en 6

Art. 13, lid 5,
en art. 18, lid 2

Art. 11, lid 4,
en art. 15, lid 3

Art. 19, lid 5,
en art. 23, lid 2

Gewijzigd

Art. 42, lid 2, 4
en 5

—

—

—

Nieuw

Gewijzigd

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 43

Art.8, lid 3

Art. 7, lid3

Art.12, lid 3

Gewijzigd

Art. 44, lid 1

Art. 18, lid 1
aangepast

Art. 15, lid 1
aangepast

Art. 23, lid 1
aangepast

Gewijzigd

Art. 44, lid 2

—

—

—

Nieuw

Art. 44, lid 3

Art. 22

Art. 23, lid 3

Art. 32, lid 4

Gewijzigd

Art. 44, lid 4

—

—

—

Nieuw

Art. 45, lid 1

—

—

—

Nieuw

Art. 45, lid 2,
eerste alinea

Art. 24, eerste
alinea, aangepast

Art. 20, lid 1,
aangepast

Art. 29, eerste
alinea, aangepast

Art. 45, lid 2,
tweede alinea

—

—

—

Art. 45, lid 3

Art. 24, tweede
en derde alinea,
aangepast

Art. 20, leden 2
en 3 aangepast

Art. 29, tweede
en derde alinea,
aangepast

Art. 45, lid 4

Art. 24, vierde
alinea

Art. 20, lid 4

Art. 29, vierde
alinea

Art. 46, eerste
alinea

Art. 25, eerste
zin gewijzigd

Art. 21, leden 1
en 2, eerste zin,
aangepast

Art. 30, leden 1
en 3, eerste zin,
aangepast

Art. 46, tweede
alinea

—

—

Art. 30, lid 2

Art. 47, lid 1,
onder a) en b)

Art. 26, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 22, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 31, lid 1,
onder a) en b),
aangepast

Art. 47, lid 1,
onder c)

Art. 26, lid 1,
onder c)

Art. 22, lid 1,
onder c)

Art. 31, lid 1,
onder c)

Gewijzigd

Art. 47, leden 2
en 3

—

—

—

Nieuw

Art. 47, leden 4
en 5

Art. 26, leden 2
en 3, aangepast

Art. 22, leden 2
en 3, aangepast

Art. 31, leden 2
en 3, aangepast

Gewijzigd

Art. 48, lid 1
en lid 2, onder a)
t/m e) en g t/m j

Art. 27, lid 1,
aangepast

Art. 23, lid 1,
aangepast

Art. 32, lid 2,
aangepast

Art. 48, lid 2,
onder f)

—

—

Nieuw

Gewijzigd

Nieuw
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Andere besluiten

Art. 48, leden 3
en 4

—

—

—

Art. 48, lid 5

Nieuw

Nieuw

Art. 32, lid 1,
aangepast

Art. 48, lid 6

Art. 27, lid 2

Art. 23, lid 2

Art. 32, lid 3

Art. 49

Nieuw

Nieuw

Art. 33

Gewijzigd

Art. 50

—

—

—

Nieuw

Art. 51

Art. 28

Art. 24

Art. 34

Art. 52

Art. 29

Art. 25

Art. 35

Art. 53, lid 1

Art. 30, lid 1
aangepast

Art. 26, lid 1
aangepast

Art. 36, lid 1
aangepast

Art. 53, lid 2

Art. 30, lid 2

Art. 26, lid 2

Art. 36, lid2

Gewijzigd

Art. 30, lid 3

—

—

Vervallen

Art. 54

—

—

—

Nieuw

Art. 55

Art. 30, lid 4,
eerste en tweede
alinea

Art. 27, eerste
en tweede alinea

Art. 37, eerste
en tweede alinea

Gewijzigd

—

Art. 30, lid 4,
derde alinea

Art. 27, derde
alinea

Art. 37, derde
alinea

Vervallen

—

Art. 30, lid 4,
vierde alinea

—

—

Vervallen

—

Art. 31

—

—

Vervallen

—

Art. 32

—

—

Vervallen

Art. 56

Art. 3, lid 1,
aangepast

Art. 57

—

Nieuw

Art. 58

Art. 11 lid 3, lid
6 t/m 11 en lid
13

Gewijzigd

Art. 59

Art. 15

—

—

Art. 60

Art. 3, lid 2

—

—

Art. 61

Nieuw

—

—

Art. 62

Art. 3, lid 3

Art. 63

Art. 3, lid 4

Nieuw

Gewijzigd

Gewijzigd
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Art. 64

Art. 11, lid 4, lid
6, eerste alinea,
lid 7, eerste
alinea, en lid 9

Art. 65

Art. 16

Art. 66

Art. 67, lid 1

—

—

—

—

Art. 13, leden 3
en 4

—

—

Art. 13, lid 1,
eerste alinea
en lid 2, eerste
alinea
Art. 13, lid 1,
eerste t/m derde
streepje en lid 2,
eerste t/m derde
streepje

Art. 67, lid 2

Andere besluiten

Gewijzigd

Gewijzigd

Art. 68

—

—

Nieuw

Art. 69, lid 1

—

—

Art. 15, lid 3

Art. 69, lid 2,
eerste alinea

—

—

Art. 16, lid 1
en lid 2, tweede
streepje

Art. 69, lid 2,
tweede alinea
en lid 3

—

—

Nieuw

Art. 70

—

—

Art. 17, lid 1, lid
2, eerste en derde
alinea, leden 3 t/
m 6 en lid 8

Art. 71

—

—

Nieuw

Art. 72

—

—

Art. 13, lid 5

Art. 73

—

—

Art. 13, lid 6,
eerste alinea

Art. 74

—

—

Art. 13, lid 6,
tweede alinea

Gewijzigd

Art. 33

Art. 30

Art. 38

Vervallen

Art. 75

Art. 34, lid 1,
aangepast

Art. 31, lid 1,
aangepast

Art. 39, lid 1,
aangepast

Art. 76

Art. 34, lid 2

Art.31, lid 2

Art. 39, lid 2

Gewijzigd

Art. 39, lid 2,
onder d),
deuxième alinea

Vervallen

Gewijzigd

Gewijzigd
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Andere besluiten

Art. 77, lid 1

—

Art. 32, lid 1

Art. 40, lid 1

Art. 77, lid 2

Art. 35, lid 3

Art. 32, lid 2

Art. 40, lid 3

Gewijzigd

—

—

Art. 40, lid 2

Vervallen

—

Art. 32, lid 3

Art. 40, lid 4

Gewijzigd

Art. 77, lid 3
Art. 78, leden 1
en 2

Nieuw

Art. 78, leden 3
en 4

Art. 6, lid 2,
onder a),

Art. 5, lid 1,
onder d)

Art. 7, lid 1,
onder c)

Art. 79, onder a)

Art. 6, lid 1,
onder b),
aangepast

Art. 5, lid 1,
onder c),
deuxième alinea,
aangepast

Art. 7, lid 1,
onder b),
deuxième alinea,
aangepast

Art. 79, onder b)

Art. 35, lid 2

—

Art. 16, lid 4

Gewijzigd

Art. 79, onder c)

—

—

—

Nieuw

Art. 79, onder d)

Art. 35, lid 1,
aangepast

—

—

Art. 29, lid 3,
aangepast

—

Art. 79, onder e)

Art. 79, onder f)

Art. 35, lid 2
aangepast

—

—

Art. 79, onder g)

—

—

—

Art. 79, onder h)
en I)

—

—

—

Gewijzigd

Nieuw

Nieuw

Art 80
Art 81
Art 82
Art. 83
Bijlage I

Bijlage II

Gewijzigd

Bijlagen IIA
en IIB

—

—

Bijlagen IA
en IB

Bijlage III

Bijlage I

—

—

Akte van toet
reding van
Oostenrijk,
Finland
en Zweden

Aangepast

Bijlage IV

—

Bijlage I

—

Akte van toet
reding van
Oostenrijk,
Finland
en Zweden

Aangepast

Gewijzigd
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Andere besluiten

Bijlage V

—

Bijlage II

—

Gewijzigd

Bijlage VI

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage II

Gewijzigd

Bijlage VII A, B,
C en D

Bijlagen IV, V
en VI

Bijlage IV

Bijlagen III
en IV

Gewijzigd

Bijlage VIII

—

—

—

Nieuw

Bijlage IX

Aangepast

Bijlage IX A

—

Art. 21, lid 2

—

Akte van toet
reding van
Oostenrijk,
Finland
en Zweden

Aangepast

Bijlage IX B

—

—

Art. 30, lid 3

Akte van toet
reding van
Oostenrijk,
Finland
en Zweden

Aangepast

Bijlage IX C

Art. 25,
aangepast

—

—

Akte van toet
reding van
Oostenrijk,
Finland
en Zweden

Aangepast

Bijlage X

Nieuw

Bijlage XI

Nieuw

Bijlage XII

Nieuw

