
Prop. 44 S 
(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 

Samtykke til godkjenning av EØS-

komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 

2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning 

(EF) nr. 1177/2009 og direktiv 2007/66/EF 

om offentlige anskaffelser

Tilråding fra Utenriksdepartementet 2. desember 2011, 

godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg III)

1 Bakgrunn

EØS-komiteen fattet i sitt møte 1. juli 2011 vedtak 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offent-
lige innkjøp) ved innlemmelse av:
– Kommisjonsforordning (EF) nr. 1150/2009 av 

10. november 2009 om endring av forordning 
(EF) nr. 1564/2005 med hensyn til stan-
dardskjemaene for offentliggjøring av kunngjø-
ringer innenfor rammen av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige kontrakter i henhold 
til rådsdirektiv 89/665/EØF og 92/13/EØF,

– Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2009 av 
30. november 2009 om endring av europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/
EF og 2009/81/EF med hensyn til terskelver-
diene som skal anvendes ved tildeling av kon-
trakter,

– Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/
EF av 11. desember 2007 om endring av råds-

direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF med hen-
syn til forbedring av effektiviteten av klagebe-
handlingen ved tildeling av offentlige kontrak-
ter.

Ettersom gjennomføring i norsk rett av Europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF krever 
lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt 
med forbehold om Stortingets samtykke til god-
kjennelse, i samsvar med Grunnloven § 26 annet 
ledd. 

Uoffisiell norsk oversettelse av beslutningen i 
EØS-komiteen, forordning nr. 1177/2009 og direk-
tiv 2007/66/EF følger som trykte vedlegg til pro-
posisjonen. Forordning nr. 1150/2009 overleveres 
Stortinget som utrykt vedlegg. Vedlegget er også 
tilgjengelig elektronisk på http://www.regjerin-
gen.no.
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2 Nærmere om forordning  
nr. 1150/2009

Forordning nr. 1150/2009 er en endring av forord-
ning (EF) nr. 1564/2005 med hensyn til stan-
dardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om 
inngåelse av offentlige kontrakter i henhold til 
direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, som er 
endret ved direktiv 2007/66/EF (håndhevelsesdi-
rektivet). 

Som beskrevet ovenfor stiller det nye håndhe-
velsesdirektivet blant annet krav om at en opp-
dragsgiver som foretar en ulovlig direkte anskaf-
felse, skal ilegges nærmere angitte sanksjoner. 
Det gis imidlertid et unntak fra adgangen til å 
ilegge slike sanksjoner, der oppdragsgiver på 
nærmere vilkår har foretatt en såkalt frivillig 
intensjonskunngjøring. Dette innebærer at opp-
dragsgiver kunngjør sin hensikt om å tildele en 
kontrakt uten forutgående kunngjøring av kon-
kurransen. Kontrakten vil da ikke etterfølgende 
kunne kjennes uten virkning, selv om det viser 
seg at det faktisk foreligger en ulovlig direkte 
anskaffelse. Den frivillige intensjonskunngjøring 
er en ny type kunngjøring som påkrever et nytt 
standardskjema. Dette innføres nå med forord-
ning nr. 1150/2009. 

I henhold til det nye håndhevelsesdirektivet 
kan medlemsstatene som nevnt over også innføre 
visse frister for å reise sak med påstand om at en 
oppdragsgiver skal ilegges sanksjoner. Der opp-
dragsgiver har tildelt og inngått en kontrakt uten 
forutgående kunngjøring av konkurransen, er det 
således mulig å innføre en klagefrist som løper fra 
den etterfølgende kunngjøring av konkurransere-
sultatet. Denne kunngjøringen av konkurransere-
sultatet må inneholde en begrunnelse for beslut-
ningen om å tildele kontrakten direkte. Med for-
ordning 1150/2009 endres det nå i det eksiste-
rende standardskjema for kunngjøring av konkur-
ranseresultater, slik at denne begrunnelsen kan 
skrives inn i standardskjemaet. 

3 Nærmere om forordning  
nr. 1177/2009 

Forordning nr. 1177/2009 gjelder endring av ter-
skelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv 
2004/17/EF (anskaffelsesdirektivet for forsy-
ningssektorene), direktiv 2004/18/EF (anskaffel-
sesdirektivet for offentlig sektor) og 2009/81/EF 
(direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser). 
Direktiv 2009/81/EF er ikke innlemmet i EØS-
avtalen ennå. 

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om 
offentlige anskaffelser at avtalepartene skal jus-
tere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er 
for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Til-
svarende forpliktelser følger for øvrig av WTO-
avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen). 

Ifølge prosedyren angitt i direktivene 2004/
17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF, fastsetter 
Kommisjonen en endringsforordning som påleg-
ger justeringer i terskelverdiene fastsatt i euro. 
Med forordning nr. 1177/2009 fastsettes således 
nye terskelverdier for 2010 og 2011.

4 Nærmere om direktiv 2007/66/EF

Direktiv 2007/66/EF om endring av rådsdirektiv 
89/665/EØF og 92/13/EØF med hensyn til forbe-
dring av effektiviteten av klagebehandlingen ved 
tildeling av offentlige kontrakter (nytt håndhevel-
sesdirektiv) ble vedtatt i EU 9. januar 2008, med 
gjennomføringsfrist 20. desember 2009. Formålet 
med direktivet er å forbedre effektiviteten av kla-
geprosedyrene i forbindelse med inngåelse av 
offentlige kontrakter.

Bakgrunnen for det nye direktivet er at EU-
kommisjonen, gjennom høringer og EU-domsto-
lens praksis, har avdekket en rekke svakheter ved 
de eksisterende nasjonale klageordningene. Sær-
lig var det mange leverandører som mente at de 
eksisterende håndhevelsesreglene ikke alltid 
gjorde det mulig å rette opp feil i anskaffelsespro-
sessene. EU-kommisjonen identifiserte to hoved-
problemstillinger: For det første var ikke de retts-
lige klagemulighetene før kontrakt ble inngått til-
strekkelig effektive, og disse burde derfor styr-
kes. For det andre skulle ulovlige direkte anskaf-
felser bekjempes med sterkere midler. 

Direktiv 2007/66/EF innfører flere nye materi-
elle håndhevelsesregler. De tre hovedelementene 
er:
– En obligatorisk ventetid, såkalt karensperiode, 

fra oppdragsgiver meddeler sin beslutning om 
hvilken leverandør som skal tildeles kontrakt, 
til kontrakten faktisk kan inngås.

– En suspensjonsplikt, slik at klage til håndhevel-
sesorganet i visse tilfeller medfører at opp-
dragsgivers adgang til å inngå kontrakt suspen-
deres.

– Nye sanksjoner for visse alvorlige brudd på 
anskaffelsesregelverket.

Når det gjelder den nye bestemmelsen om krav til 
karensperiode, er dette en kodifisering av retts-
praksis fra EU-domstolen, men med presisering 
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av en absolutt minimumsperiode. Det følger av 
direktivet at oppdragsgiver må vente i minst 10 
eller 15 dager (avhenging av kommunikasjons-
middel) før han kan inngå kontrakt med valgte 
leverandør. Dette skal gi leverandørene tid til å 
undersøke tildelingsbeslutningen og vurdere 
hvorvidt det er grunnlag for å innlede en formell 
klageprosess, slik at leverandørene får en reell 
mulighet til å stoppe inngåelse av en kontrakt som 
er i strid med regelverket. Direktivet gir mulighet 
for å gjøre visse unntak fra kravet om karens.

Bestemmelsen om suspensjon innebærer at en 
klage skal ha automatisk oppsettende virkning når 
oppdragsgivers beslutning om tildeling av kon-
trakt påklages innen utløpet av karensperioden. 
Dette betyr at oppdragsgiver ikke har rett til å inn-
gå kontrakt før klageorganet har truffet avgjørel-
se, enten vedrørende en begjæring om midlerti-
dig forføyning eller den materielle klagen. Dette 
er en ny regel som har til formål å sikre at håndhe-
velsesorganet får tilstrekkelig tid til å behandle en 
klage som innleveres kort tid før utløpet av 
karensperioden, og med dette unngå at oppdrags-
giver inngår kontrakt med en gang karensperio-
den løper ut når det er inngitt klage.

Når det gjelder de nye sanksjonene innføres 
det en plikt til å ilegge oppdragsgiver sanksjoner 
ved ulovlige direkte anskaffelser, som regnes som 
en av de groveste overtredelsene av anskaffelses-
regelverket. Sanksjoner skal også innføres for 
andre grove brudd på regelverket, når det samti-
dig skjer brudd på bestemmelsene om karens og 
suspensjon. Endelig skal sanksjoner også innføres 
når kontrakter basert på rammeavtaler/dyna-
miske innkjøpsordninger tildeles i strid med pro-
sedyrereglene. Den primære sanksjonen er at 
kontrakten kjennes uten virkning. I visse tilfeller 
må det i stedet for eller i tillegg til at kontrakten 
kjennes uten virkning, benyttes alternative sank-
sjoner (bot eller avkorting av kontraktens løpe-
tid). Direktivet gir visse unntak for kravet om 
sanksjoner.

Direktivet innfører også noen nye frivillige 
håndhevelsesregler. For det første gis medlems-
statene adgang til å innføre klagefrister, både for 
klager som kan føre til at oppdragsgiver skal ileg-
ges sanksjoner, og for andre klager over brudd på 
anskaffelsesregelverket. For det andre innføres 
det nye bestemmelser om klageprosessen, og 
enkelte gjeldende regler presiseres. 

Endelig oppheves bestemmelsene i direktiv 
92/13/EØF om attestering og forliksprosedyre 
for forsyningssektorene (oppdragsgivere innen 
vann- og energiforsyning, transport og posttjenes-
ter). 

Direktivet gir ikke noen føring på om de nye 
håndhevelsesreglene på nasjonalt plan skal hånd-
teres av nasjonale forvaltningsorganer eller dom-
stoler. Dette overlates til nasjonal forvaltnings- og 
prosessrett. Det er således opp til medlemssta-
tene å beslutte om det er domstolene eller en 
administrativ klagenemnd som skal tillegges kom-
petansene etter det nye direktivet. 

5 Beslutningen i EØS-komiteen

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 83/
2011 av 1. juli 2011 skal EØS-avtalens vedlegg XVI 
(Offentlige innkjøp) endres.

EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. 
juli 2011 inneholder en innledning og fire artikler. 
I innledningen blir det vist til at EØS-avtalen, og 
særlig artikkel 98, gjør det mulig å endre vedleg-
gene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komi-
teen.

Artikkel 1 slår fast at forordning nr. (EF) 1150/
2009 og 1177/2009, samt direktiv 2007/66/EF, 
skal innlemmes i EØS-avtalen, og det gjøres visse 
tekniske tilpasninger. 

Artikkel 2 fastsetter at teksten til forordning 
nr. (EF) 1150/2009 og 1177/2009, samt direktiv 
2007/66/EF på islandsk og norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 

2. juli 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt 
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende.

6 Forholdet til norsk rett

Norge har gjennomført de eksisterende håndhe-
velsesdirektivene i EØS-avtalen (rådsdirektiv 89/
665/EØF og 92/13/EØF) gjennom lov 16. juli 
1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Loven er 
imidlertid kun en kort rammelov. Det vesentlige 
av reglene om offentlige anskaffelser er gitt i til-
hørende forskrifter. De to viktigste forskriftene er 
forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaf-
felser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om inn-
kjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og ener-
giforsyning, transport og posttjenester). Forskrift 
om offentlige anskaffelser gjelder for oppdragsgi-
vere i offentlig sektor. Forsyningsforskriften gjel-
der for oppdragsgivere innen forsyningssekto-
rene. 
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I dag ligger all formell klagebehandling og 
sanksjoner etter de gjeldende håndhevelsesdirek-
tiver til de ordinære domstolene. Dette har fra 
2003 vært supplert med Klagenemnda for offent-
lige anskaffelser, som et alternativt og rådgivende 
tvisteløsningsorgan. Fra 2007 fikk klagenemnda 
også adgang til å ilegge et overtredelsesgebyr for 
ulovlige direkte anskaffelser. Opprettelsen av Kla-
genemnda for offentlige anskaffelser har bidratt 
til å effektivisere håndhevelsen av reglene om 
offentlige anskaffelser. Klagenemnda for offent-
lige anskaffelser ivaretar imidlertid ikke forpliktel-
sene Norge har etter EØS-avtalen. 

Gjennomføring i norsk rett av direktiv 2007/
66/EF krever endringer i lov om offentlige anskaf-
felser. Dette er nødvendig fordi suspensjonsplik-
ten og de nye sanksjonene (sanksjonen «uten virk-
ning», overtredelsesgebyr og avkortning av kon-
trakt) må hjemles i lov. Gjennomføring av direkti-
vet vil også kreve en rekke endringer i forskrift 
om offentlige anskaffelser og forsyningsforskrif-
ten, samt i forskrift om klagenemnd for offentlige 
anskaffelser.

Ved kongelig resolusjon av 19. desember 2008 
ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede og 
anbefale hvordan direktiv 2007/66/EF kan gjen-
nomføres i norsk rett. Mandatet la opp til et omfat-
tende arbeid med gjennomgang og vurdering av 
håndhevelsesreglene og organiseringen av hånd-
hevelsessystemet. Det var derfor behov for å ned-
sette et utvalg som representerte de ulike aktøre-
ne i anskaffelsesprosessen, herunder både leve-
randør- og oppdragsgiversiden, samt representan-
ter med erfaring fra domstolssystemet og Klage-
nemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg var 
det behov for kontraktsrettslig ekspertise.

Den 16. april 2010 ble utvalgets utredning, 
NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffel-
ser, overlevert fornyings-, administrasjons- og 
kirkeministeren. Utvalget la i utredningen frem 
forslag til endringer i lov om offentlige anskaffel-
ser, forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift 
om innkjøpsregler i forsyningssektorene og for-
skrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. 
I tillegg til de spørsmålene som direkte reguleres 
av direktivet, har utvalget vurdert at også andre 
deler av anskaffelsesretten direkte eller indi-
rekte blir berørt. I tråd med mandatet vurderte 
utvalget derfor behovet for øvrige regelendrin-
ger for å ivareta hensynet til et konsistent og 
samlet regelverk. På noen punkter har utvalget 
kommet med konkrete forslag til regelendringer, 
mens det på andre områder har anbefalt myndig-
hetene å se nærmere på særlige problemstillin-
ger.

NOU 2010:2 ble sendt på alminnelig høring 16. 
april 2010 med frist for merknader 20. september 
2010. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet har 11. november 2011 fremmet en propo-
sisjon til Stortinget med de nødvendige lovendrin-
ger til gjennomføring av direktiv 2007/66/EF, jf. 
Prop. 12 L (2011-2012) om endringer i lov om 
offentlige anskaffelser og kommuneloven.

Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 nr. 4, 
forsyningsforskriften § 2-3 nr. 2 og forskrift 8. 
februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter § 4 gir Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementet hjemmel til admi-
nistrativt å fastsette nye terskelverdier. Fornyings-
, administrasjons- og kirkedepartementet fastsatte 
nye terskelverdier for 2010 og 2011 ved forskrifts-
endring 25. januar 2010. 

7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Gjennomføring av de nye reglene i direktiv 2007/
66/EF kan føre til at noen anskaffelser tar noe len-
gre tid og således gi oppdragsgiver noen økte 
transaksjonskostnader knyttet til å gjennomføre 
en anskaffelse. Videre vil gjennomføring av de 
nye sanksjonene kunne kreve ressurser for opp-
dragsgiverne: når det oppstår en tvist som kan 
føre til at oppdragsgiver ilegges sanksjoner, vil 
oppdragsgiver få kostnader forbundet med å iva-
reta sine interesser i saken. 

Bestemmelsene om suspensjon og nye sank-
sjoner vil kunne få konsekvenser for håndhevel-
sesorganene, som må innføre og forholde seg til 
enkelte nye rutiner og mulige sanksjoner. Det for-
ventes at endringene vil kreve noe ekstra økono-
miske ressurser i innføringsfasen. Eventuelt økt 
ressursbehov for håndhevelsesapparatet over tid 
vil avhenge av hvor mange saker om offentlige 
anskaffelser som bringes inn for avgjørelse. 

Samlet sett vurderes det slik at gjennomføring 
av direktivet likevel ikke vil medføre vesentlige 
økonomiske eller administrative konsekvenser for 
det offentlige. Eventuelle økte kostnader forutset-
tes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer.

Innføring av de nye reglene kan også gi leve-
randørene noe økte kostnader knyttet til delta-
kelse i anskaffelsesprosesser og eventuelle klage-
prosesser. 

Det legges til grunn at gjennomføring av for-
ordning nr. 1150/2009 og 1177/2009 ikke vil ha 
økonomiske og administrative konsekvenser av 
betydning.
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8 Konklusjon og tilråding

Gjennomføring av direktiv 2007/66/EF vil trolig 
føre til færre brudd på regelverket om offentlige 
anskaffelser, og gjennom dette bidra positivt til 
oppnåelsen av de mål som anskaffelsesregelver-
ket skal fremme. Endringene innebærer blant 
annet innføring av mer byrdefulle sanksjoner, noe 
som gir oppdragsgiverne incentiver til å øke inn-
satsen for å holde seg innenfor regelverket. End-
ringene gir også styrket mulighet til å gripe inn og 
få rettet feil som er gjort underveis i prosessen, og 
til at dette kan skje på et tidligere tidspunkt. 
Endringsforslagene vil videre gi den gevinst at 
leverandører av varer og tjenester til det offentlige 
får større forutberegnelighet i form av økt mulig-
het til å få håndhevet sine rettigheter, noe som 
også vil gagne offentlige oppdragsgivere i form av 
bedre og billigere tilbud. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet tilrår derfor innlemmelse i EØS-avtalen 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF av 
11. desember 2007 om endring av Rådets direktiv 
89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår for-
bedring av effektiviteten av klageprosedyrene i 
forbindelse med inngåelse av offentlige kontrak-
ter (håndhevelsesdirektivet). 

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om samtykke til godkjennelse av EØS-komite-
ens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om inn-
lemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 
1150/2009, forordning (EF) nr. 1177/2009 og 
direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser. 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) 
nr. 1177/2009 og direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser, i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-
avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) nr. 

1177/2009 og direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser

I 

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlem-
melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) nr. 1177/2009 og direktiv 2007/
66/EF om offentlige anskaffelser.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, endret 
ved protokollen om justering av avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, her-
etter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:
1. Avtalens vedlegg XVI er endret ved EØS-komi-

teens beslutning nr. 14/2010 av 23. januar 
20101.

2. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1150/2009 av 
10. november 2009 om endring av forordning 
(EF) nr. 1564/2005 med hensyn til stan-
dardskjemaene for offentliggjøring av kunngjø-
ringer innenfor rammen av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige kontrakter i henhold 
til rådsdirektiv 89/665/EØF og 92/13/EØF2

skal innlemmes i avtalen.
3. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2009 av 

30. november 2009 om endring av europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/
EF og 2009/81/EF med hensyn til terskelver-
diene som skal anvendes ved tildeling av kon-
trakter3 skal innlemmes i avtalen.

4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/
EF av 11. desember 2007 om endring av rådsdi-
rektiv 89/665/EØF og 92/13/EØF med hen-
syn til forbedring av effektiviteten av klagebe-
handlingen ved tildeling av offentlige kontrak-
ter4 skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVI gjøres følgende endringer:

1. I nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/18/EF) og nr. 4 (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/17/EF) skal nytt strekpunkt 
lyde:
«– 32009 R 1177: Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1177/2009 av 30. november 2009 
(EUT L 314 av 1.12.2009, s. 64).»

2. I nr. 5 (rådsdirektiv 89/665/EØF) tilføyes føl-
gende:

», endret ved:
– 32007 L 0066: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/66/EF av 11. desember 
2007 (EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31).»

3. I nr. 5 (rådsdirektiv 89/665/EØF) skal tilpas-
ning b) lyde:

«I artikkel 2 nr. 9 skal henvisningen til 
«traktatens artikkel 234» med henblikk på 
EFTA-statene forstås som «artikkel 34 i avtalen 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol».»

4. I nr. 5a (rådsdirektiv 92/13/EØF) skal nytt 
strekpunkt lyde:
«– 32007 L 0066: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/66/EF av 11. desember 
2007 (EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31).»

5. I nr. 5a (rådsdirektiv 92/13/EØF) skal tilpas-
ning b) lyde:

«I artikkel 2 nr. 9 skal henvisningen til 
«traktatens artikkel 234» med henblikk på 
EFTA-statene forstås som «artikkel 34 i avtalen 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol».»

6. Teksten i nr. 5a (rådsdirektiv 92/13/EØF) til-
pasning c) og d) samt i tillegg 14 (NASJONALE 
MYNDIGHETER SOM ANMODNINGER OM 
MEGLING ETTER FRAMGANGSMÅTEN 
NEVNT I ARTIKKEL 9 I RÅDSDIREKTIV 92/
13/EØF KAN RETTES TIL) oppheves.

7. I nr. 6c (kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/
2005) skal nytt strekpunkt lyde:
«– 32009 R 1150: Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1150/2009 av 10. november 2009 
(EUT L 313 av 28.11.2009, s. 3).»

1 EUT L?101 av 22.4.2010, s.?24, og EØS-tillegget til EUT 
nr.?19 av 22.4.2010, s.?26.

2 EUT L?313 av 28.11.2009, s.?3.
3 EUT L?314 av 1.12.2009, s.?64.
4 EUT L?335 av 20.12.2007, s.?31.
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Artikkel 2

Teksten til forordning nr. (EF) 1150/2009 og 
1177/2009 samt direktiv 2007/66/EF på islandsk 
og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 2. juli 2011, forutsatt 
at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 15. 

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin-
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende.

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2011.

For EØS-komiteen
Kurt Jäger
Formann

5 Forfatningsrettslige krav angitt.
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Vedlegg 2  

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2009 av 
30. november 2009 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF 
med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes 

ved tildeling av kontrakter

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FEL-
LESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 
kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester1, særlig artikkel 69,

under henvisning til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 
offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrak-
ter om offentlige varekjøp og kontrakter om 
offentlig tjenesteyting2, særlig artikkel 78,

under henvisning til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om sam-
ordning av framgangsmåtene ved oppdragsgive-
res eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av 
visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter 
og tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhets-
området og om endring av direktiv 2004/17/EF 
og 2004/18/EF3, særlig artikkel 68,

etter samråd med Den rådgivende komité for 
offentlige kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:
1. Ved beslutning 94/800/EF av 22. desember 

1994 om inngåelse på vegne av Det europeiske 
fellesskap, på områder som faller inn under 
dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i 
Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger 
(1986–1994)4, godkjente Rådet avtalen om 
offentlige innkjøp (heretter kalt «avtalen»). 
Avtalen bør anvendes på alle kontrakter med 

en verdi som minst tilsvarer de beløp (heretter 
kalt «terskelverdier») som er fastsatt i avtalen, 
uttrykt i spesielle trekkrettigheter.

2. Et av målene med direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF er at oppdragsgivere og offentlige 
oppdragsgivere som anvender direktivene, 
samtidig skal kunne overholde forpliktelsene 
fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nød-
vendig å tilpasse de terskelverdiene som er 
fastsatt ved disse direktivene for offentlige kon-
trakter som også omfattes av avtalen, slik at de 
tilsvarer motverdien i euro av terskelverdiene 
fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste 
tusen.

3. For å sikre sammenheng er det hensiktsmes-
sig å tilpasse også de terskelverdiene i direktiv 
2004/17/EF og 2004/18/EF som ikke omfat-
tes av avtalen. Samtidig bør terskelverdiene 
fastsatt ved direktiv 2009/81/EF tilpasses de 
endrede terskelverdiene fastsatt i artikkel 16 i 
direktiv 2004/17/EF.

4. Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/
81/EF bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a. I bokstav a) endres «412 000 euro» til 
«387 000 euro».

b. I bokstav b) endres «5 150 000 euro» til 
«4 845 000 euro».

2. I artikkel 61 gjøres følgende endringer:
a. I nr. 1 endres «412 000 euro» til «387 000 

euro».
b. I nr. 2 endres «412 000 euro» til «387 000 

euro».

1 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
3 EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76.
4 EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.
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Artikkel 2

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a. I bokstav a) endres «133 000 euro» til 
«125 000 euro».

b. I bokstav b) endres «206 000 euro» til 
«193 000 euro».

c. I bokstav c) endres «5 150 000 euro» til 
«4 845 000 euro».

2. I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endrin-
ger:
a. I bokstav a) endres «5 150 000 euro» til 

«4 845 000 euro».
b. I bokstav b) endres «206 000 euro» til 

«193 000 euro».
3. I artikkel 56 endres «5 150 000 euro» til «4 

845 000 euro».
4. I artikkel 63 nr. 1 første ledd endres «5 150 000 

euro» til «4 845 000 euro».
5. I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a. I bokstav a) endres «133 000 euro» til 
«125 000 euro».

b. I bokstav b) endres «206 000 euro» til 
«193 000 euro».

c. I bokstav c) endres «206 000 euro» til 
«193 000 euro».

Artikkel 3

I artikkel 8 i direktiv 81/2009/EF gjøres følgende 
endringer:
1. I bokstav a) endres «412 000 euro» til «387 000 

euro».
2. I bokstav b) endres «5 150 000 euro» til 

«4 845000 euro».

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2010.
Denne forordning er bindende i alle deler og 

kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen

Charlie McCREEVY
Medlem av Kommisjonen
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Vedlegg 3  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF av 11. 
desember 2007 om endring av rådsdirektiv 89/665/EØF og 
92/13/EØF med hensyn til forbedring av effektiviteten av 
klagebehandlingen ved tildeling av offentlige kontrakter

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den euro-

peiske økonomiske og sosiale komité1,
under henvisning til uttalelse fra Regionkomi-

teen2,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2513 og
ut fra følgende betraktninger:

1. Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 
1989 om samordning av lover og forskrifter om 
gjennomføring av klagebehandling i forbin-
delse med tildeling av offentlige varekjøps- 
samt bygge- og anleggskontrakter4 og rådsdi-
rektiv 92/13/EØF av 25. februar 1992 om sam-
ordning av lover og forskrifter om anvendelsen 
av fellesskapsreglene på innkjøpsregler for 
oppdragsgivere innen vann- og energiforsy-
ning, transport og telekommunikasjon5 gjelder 
framgangsmåtene med hensyn til kontrakter 
tildelt av offentlige oppdragsgivere omhandlet 
i artikkel 1 nr. 9 i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om sam-
ordning av framgangsmåtene ved tildeling av 
offentlige bygge- og anleggskontrakter, kon-
trakter om offentlig varekjøp og kontrakter for 
offentlig tjenesteyting6 og av oppdragsgivere 
omhandlet i artikkel 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tildeling 
av kontrakter innenfor vann- og energiforsy-
ning, transport og posttjenester7. Formålet 
med direktiv 89/665/EØF og 92/13/EEC er å 
sikre en effektiv anvendelse av direktiv 2004/
18/EF og 2004/17/EF.

2. Direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF 
får derfor anvendelse bare på kontrakter som 
faller inn under virkeområdet for direktiv 
2004/18/EF og direktiv 2004/17/EF som for-
tolket av De europeiske fellesskaps domstol, 
uansett hvilke konkurranseframgangsmåter 
eller midler for utlysing av konkurranse som 
benyttes, herunder prosjektkonkurranser, kva-
lifikasjonsordninger og dynamiske innkjøps-
ordninger. I henhold til Domstolens rettsprak-
sis bør medlemsstatene sørge for at effektive 
og hurtige rettslige tiltak er tilgjengelig mot 
beslutninger truffet av offentlige oppdragsgi-
vere og oppdragsgivere med hensyn til om en 
bestemt kontrakt omfattes av det personlige og 
materielle virkeområdet for direktiv 2004/18/
EF og direktiv 2004/17/EF.

3. Samråd med de berørte parter samt Domsto-
lens rettspraksis har vist at det er visse svakhe-
ter i medlemsstatenes klageordninger. På 
grunn av disse svakhetene, er det ikke alltid 
mulig ved hjelp av ordningene i direktiv 89/
665/EØF og direktiv 92/13/EØF å sikre at fel-
lesskapsbestemmelsene overholdes, særlig på 
et tidspunkt da overtredelsene fortsatt kan ret-
tes opp. De garantier for innsyn og likebehand-
ling som søkes oppnådd med de nevnte direk-
tivene bør derfor styrkes for å sikre at Felles-
skapet som helhet kan dra full nytte av de 
positive virkningene av den moderniseringen 
og forenklingen av reglene for offentlige inn-

1 EUT C 93 av 27.4.2007, s. 16.
2 EUT C 146 av 30.6.2007, s. 69.
3 Europaparlamentsuttalelse av 21. juni 2007 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 
2007.

4 EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. Direktivet endret ved 
direktiv 92/50/EØF (EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1).

5 EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. Direktivet sist endret ved 
direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 107).

6 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret ved 
direktiv 2006/97/EF.

7 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved 
direktiv 2006/97/EF.
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kjøp som ble oppnådd ved direktiv 2004/18/EF 
og direktiv 2004/17/EF. For å nå de resulta-
tene som Fellesskapets lovgivere ønsket, bør 
derfor direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/
EØF endres ved at nødvendige presiseringer 
tilføyes.

4. Blant svakhetene som ble notert, var særlig 
mangelen på en frist som muliggjør en effektiv 
klagebehandling i tidsrommet fra beslutningen 
om å tildele en kontrakt treffes, til den aktuelle 
kontrakten inngås. Dette fører noen ganger til 
at offentlige oppdragsgivere og oppdragsgi-
vere svært raskt foretar undertegningen av 
kontrakten, fordi de ønsker å gjøre virknin-
gene av den omstridte tildelingsbeslutningen 
ugjenkallelige. For å rette opp denne svakhe-
ten, som er en alvorlig hindring for effektivt 
rettslig vern av de berørte anbyderne, nemlig 
de anbyderne som ennå ikke er blitt endelig 
utelukket, er det nødvendig å fastsette en min-
ste karensperiode innenfor hvilken inngåelse 
av den aktuelle kontrakten utsettes, uavhengig 
av om inngåelsen finner sted på tidspunktet for 
undertegning av kontrakten eller ikke.

5. Ved fastsettelse av den minste varigheten av 
karensperioden bør det tas hensyn til ulike 
kommunikasjonsmidler. Ved bruk av raske 
kommunikasjonsmidler kan det fastsettes en 
kortere periode enn for andre kommunika-
sjonsmidler. I dette direktiv fastsettes bare 
minstekarensperioder. Medlemsstatene står 
fritt til å innføre eller opprettholde perioder 
som overstiger minsteperiodene. Medlemssta-
tene står også fritt til å bestemme hvilken frist 
som skal gjelde dersom ulike kommunika-
sjonsmidler benyttes samtidig.

6. Karensperioden bør gi de berørte anbyderne 
tilstrekkelig tid til å undersøke kontraktstilde-
lingsbeslutningen, og til å vurdere om det er 
hensiktsmessig å innlede en klagebehandling. 
Når anbyderne underrettes om tildelingsbe-
slutningen, bør de få tilgang til de relevante 
opplysningene de trenger for å innlede en 
effektiv klagebehandling. Det samme gjelder 
på tilsvarende måte for kandidater dersom den 
offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgive-
ren ikke i god tid har gitt dem opplysninger om 
avslaget på søknaden deres.

7. Slike relevante opplysninger omfatter særlig et 
sammendrag av de relevante årsakene som 
fastsatt i artikkel 41 i direktiv 2004/18/EF og 
artikkel 49 i direktiv 2004/17/EF. Ettersom 
varigheten av karensperioden varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat, er det også viktig å 
underrette de berørte anbyderne og kandida-

tene om den faktiske fristen de har til å innlede 
en klagebehandling.

8. Denne typen minstekarensperiode får ikke 
anvendelse dersom direktiv 2004/18/EF eller 
direktiv 2004/17/EF ikke inneholder krav om 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, særlig i tilfeller av 
ekstrem hast som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 
bokstav c) i direktiv 2004/18/EF eller i artikkel 
40 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2004/17/EF. I slike 
tilfeller er det tilstrekkelig å sørge for effektive 
framgangsmåter for klagebehandling etter at 
kontrakten er inngått. Tilsvarende er en 
karensperiode ikke nødvendig dersom den 
eneste berørte anbyderen er den som får kon-
trakten, og det ikke finnes noen berørte kandi-
dater. I slike tilfeller har ingen andre personer 
i anbudsprosedyren interesse av å motta 
underretningen og til å utnytte en karensperi-
ode med sikte på en effektiv klagebehandling.

9. Dessuten kan i forbindelse med kontrakter 
som er basert på en rammeavtale eller en dyna-
misk innkjøpsordning, en obligatorisk karens-
periode påvirke de effektivitetsgevinstene som 
etterstrebes med de nevnte anbudsprosedy-
rene. Medlemsstatene bør derfor, i stedet for å 
innføre en obligatorisk karensperiode, kunne 
fastsette at sanksjonen «uten virkning» er en 
effektiv sanksjon i samsvar med artikkel 2d i 
både direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for 
overtredelser av artikkel 32 nr. 4 annet ledd 
annet strekpunkt, og i artikkel 33 nr. 5 og 6 i 
direktiv 2004/18/EF og artikkel 15 nr. 5 og 6 i 
direktiv 2004/17/EF.

10. I tilfellene omhandlet i artikkel 40 nr. 3 bokstav 
i) i direktiv 2004/17/EF er det for kontrakter 
basert på en rammeavtale ikke krav om for-
håndskunngjøring av en konkurranse i Den 

europeiske unions tidende. I slike tilfeller bør en 
karensperiode ikke være obligatorisk.

11. Når en medlemsstat krever at en person som 
ønsker å innlede en klagebehandling, under-
retter den offentlige oppdragsgiveren eller 
oppdragsgiveren om dette, må det gjøres klart 
at dette ikke påvirker karensperioden eller 
andre frister for innlevering av klage. Videre, 
når en medlemsstat krever at den berørte per-
sonen først innleverer en klage til den offent-
lige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, 
bør vedkommende få en rimelig minstefrist til 
å henvise saken til vedkommende klageinstans 
før kontrakten inngås, i tilfelle den nevnte per-
sonen skulle ønske å protestere på svaret eller 
mangelen på svar fra den offentlige oppdrags-
giveren eller oppdragsgiveren.
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12. Dersom en klage innleveres like før utløpet av 
minsteskarensperioden, bør ikke det føre til at 
den instansen som er ansvarlig for klagebe-
handlingen, ikke får den nødvendige minsteti-
den til å reagere, særlig med hensyn til å utvide 
karensperioden for kontraktsinngåelse. Det er 
derfor nødvendig å fastsette en uavhengig min-
stekarensperiode, som ikke utløper før klagein-
stansen har tatt stilling til søknaden. Dette bør 
ikke hindre klageinstansen i å forhåndsvurde-
re om klagen som sådan kan behandles. Med-
lemsstatene kan fastsette at denne fristen skal 
utløpe enten når klageinstansen har tatt stilling 
til om midlertidige tiltak bør anvendes, her-
under ytterligere utsettelse av kontraktsinngå-
elsen, eller når klageinstansen har tatt stilling 
til sakens fakta, særlig anmodningen om å opp-
heve en ulovlig beslutning.

13. For å bekjempe en ulovlig direktetildeling av 
kontrakter, som Domstolen har kalt det alvor-
ligste bruddet på fellesskapsretten på området 
offentlig innkjøp fra en offentlig oppdragsgi-
vers eller en oppdragsgivers side, bør det fast-
settes effektive, forholdsmessige og avskrek-
kende sanksjoner. En kontrakt som er resultat 
av en ulovlig direktetildeling, bør derfor i prin-
sippet kjennes uten virkning. Sanksjonen «uten 
virkning » bør ikke inntre automatisk, men bør 
fastslås av en uavhengig klageinstans eller 
være resultatet av en beslutning truffet av en 
slik instans.

14. Sanksjonen » uten virkning » er den mest effek-
tive måte å gjenopprette konkurransen og 
skape nye forretningsmuligheter på for de mar-
kedsdeltakerne som ulovlig er blitt fratatt sine 
muligheter til å konkurrere. Direktetildeling i 
henhold til dette direktiv bør omfatte alle kon-
traktstildelinger som gjøres uten forhånds-
kunngjøring av konkurranse i Den europeiske 

unions tidende i henhold til direktiv 2004/18/
EF. Dette tilsvarer en framgangsmåte uten for-
utgående utlysing av konkurranse i henhold til 
direktiv 2004/17/EF.

15. Direktetildeling kan være begrunnet i henhold 
til dette direktiv når det gjelder unntakene i 
artikkel 10-18 i direktiv 2004/18/EF, anven-
delse av artikkel 31, artikkel 61 eller artikkel 68 
i direktiv 2004/18/EF, tildeling av en tjeneste-
kontrakt i samsvar med artikkel 21 i direktiv 
2004/18/EF eller en lovlig tildeling av en 
intern kontrakt i henhold til Domstolens tolk-
ning.

16. Det samme gjelder kontrakter som oppfyller 
vilkårene for unntak eller en særlig ordning i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2, artikkel 18-26, 

artikkel 29 og 30 eller artikkel 62 i direktiv 
2004/17/EF, tilfeller som omfatter anvendelse 
av artikkel 40 nr. 3 i direktiv 2004/17/EF, eller 
tildeling av en tjenestekontrakt i samsvar med 
artikkel 32 i direktiv 2004/17/EF.

17. En klagebehandling bør minst være tilgjenge-
lig for alle personer som har eller har hatt en 
interesse av å oppnå en særskilt kontrakt, og 
som har blitt, eller risikerer å bli, skadelidende 
av en påstått overtredelse.

18. For å hindre alvorlige overtredelser av karen-
stillstandsplikten og automatisk utsettelse, 
som er forutsetninger for en effektiv klagebe-
handling, bør effektive sanksjoner anvendes. 
Kontrakter som er inngått i strid med kravet 
om karensperiode eller automatisk utsettelse, 
bør derfor i prinsippet kjennes uten virkning 
dersom de kombineres med overtredelser av 
direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2004/17/EF 
på en måte som gjør at de nevnte overtredel-
sene har påvirket mulighetene for den anbyde-
ren som innleverer en klage, til å få kontrakten.

19. Ved andre overtredelser av formelle krav kan 
medlemsstatene anse at prinsippet om » uten 
virkning » er uhensiktsmessig. I slike tilfeller 
bør medlemsstatene ha rett til å fastsette alter-
native sanksjoner. Alternative sanksjoner bør 
begrenses til ilegging av overtredelsesgebyr 
som skal betales til en instans som er uavhen-
gig av den offentlige oppdragsgiveren eller 
oppdragsgiveren, eller til avkorting av kontrak-
ten. Det er opp til medlemsstatene å bestemme 
detaljene for alternative sanksjoner og reglene 
for deres anvendelse.

20. Dette direktiv bør ikke utelukke anvendelsen 
av strengere sanksjoner i samsvar med nasjo-
nal lovgivning.

21. Målet som skal nås når medlemsstatene fast-
setter regler som sikrer at en kontrakt skal 
kjennes uten virkning, er at partenes rettighe-
ter og plikter i henhold til kontrakten, ikke len-
ger skal håndheves og oppfylles. Følgene av at 
en kontrakt kjennes uten virkning, bør fastset-
tes i nasjonal lovgivning. Derfor kan nasjonal 
lovgivning for eksempel inneholde bestemmel-
ser om tilbakevirkende oppheving av alle avta-
leforpliktelser (ex tunc), eller motsatt begrense 
virkeområdet for opphevingen til de forpliktel-
ser som fortsatt må oppfylles (ex nunc). Dette 
bør ikke føre til fravær av virkningsfulle sank-
sjoner dersom forpliktelsene som følger av en 
kontrakt, allerede er fullstendig eller er nesten 
fullstendig oppfylt. I slike tilfeller bør medlems-
statene fastsette alternative sanksjoner der det 
tas hensyn til i hvilken grad en kontrakt fortsatt 
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er i kraft i samsvar med nasjonal lovgivning. 
Tilsvarende må følgene for tilbakebetaling av 
eventuelle betalte beløp, samt alle andre 
mulige former for tilbakebetaling, herunder til-
bakebetaling i penger i tilfeller der tilbakebeta-
ling i naturalier ikke er mulig, fastsettes i nasjo-
nal lovgivning.

22. Imidlertid kan medlemsstatene, for å sikre at 
sanksjonene som anvendes er forholdsmes-
sige, gi den instansen som er ansvarlig for 
klagebehandlingen, muligheten til å unnlate å 
sette kontrakten i fare, eller til å godkjenne 
noen av eller alle dens midlertidige virkninger, 
når særlige omstendigheter ved den aktuelle 
saken krever at visse tvingende hensyn knyttet 
til en allmenn interesse respekteres. I slike til-
feller bør det i stedet anvendes alternative 
sanksjoner. En klageinstans som er uavhengig 
av den offentlige oppdragsgiveren eller opp-
dragsgiveren, bør undersøke alle relevante for-
hold for å fastslå om tvingende hensyn knyttet 
til en allmenn interesse krever at virkningene 
av kontrakten opprettholdes.

23. I unntakstilfeller tillates bruk av konkurranse 
med forhandling uten kunngjøring av en kon-
kurranse, som definert i artikkel 31 i direktiv 
2004/18/EF eller artikkel 40 nr. 3 i direktiv 
2004/17/EF, umiddelbart etter oppheving av 
kontrakten. Dersom de gjenværende kon-
traktsforpliktelsene på dette stadiet, av tek-
niske eller andre tvingende grunner, bare kan 
oppfylles av de markedsdeltakerne som ikke er 
blitt tildelt kontrakten, kan anvendelsen av tvin-
gende hensyn godtas.

24. Økonomiske interesser i en kontrakts gyldig-
het kan bare anses som tvingende hensyn der-
som ugyldighet i særlige tilfeller ville få ufor-
holdsmessige følger. Økonomiske interesser 
som er direkte knyttet til kontrakten, bør imid-
lertid ikke være tvingende hensyn.

25. Behovet for over tid å ivareta rettssikkerhet for 
beslutninger truffet av offentlige oppdragsgi-
vere og oppdragsgivere, krever videre at det 
fastsettes en rimelig minste foreldelsesfrist på 
klager der klageren prøver å få medhold i at 
kontrakten er uten virkning.

26. For å unngå rettslig usikkerhet som følge av 
sanksjonen » uten virkning «, bør medlemssta-
tene fastsette et unntak fra ugyldighet i de tilfel-
ler der den offentlige oppdragsgiveren eller 
oppdragsgiveren mener at direkte tildeling av 
alle kontrakter uten forhåndskunngjøring av 
en konkurranse i Den europeiske unions 

tidende, er tillatt i samsvar med direktiv 2004/
18/EF og 2004/17/EF, og der den nevnte opp-

dragsgiveren har anvendt en minstekarenspe-
riode som muliggjør effektive rettslige tiltak. 
Den frivillige kunngjøringen som utløser 
denne karensperioden, innebærer ikke en utvi-
delse av de forpliktelser som følger av direktiv 
2004/18/EF eller direktiv 2004/17/EF.

27. Ettersom dette direktiv bidrar til å styrke den 
nasjonale klagebehandling, særlig i tilfeller av 
ulovlig direkte tildeling, bør markedsdelta-
kerne oppmuntres til å gjøre bruk av de nye 
ordningene. Av hensyn til rettssikkerheten bør 
muligheten for håndheving av en kontrakts 
ugyldighet begrenses til et bestemt tidsrom. 
Disse fristene bør respekteres.

28. Styrking av effektiviteten av den nasjonale 
klagebehandlingen bør oppmuntre de berørte 
til å gjøre større bruk av mulighetene til å klage 
ved hjelp av en midlertidig forføyning før kon-
traktsinngåelse. Under disse omstendigheter 
bør opprettingsmekanismen igjen rettes mot 
alvorlige overtredelser av fellesskapsretten på 
området offentlig innkjøp.

29. Den frivillige attesteringsordningen fastsatt 
ved direktiv 92/13/EØF som gir oppdragsgi-
verne muligheten til, ved hjelp av jevnlige 
undersøkelser, å få vurdert om deres fram-
gangsmåter for tildeling er i samsvar med 
reglene, har nesten ikke vært benyttet. Den 
kan derfor ikke oppfylle sitt formål, som er å 
forhindre et betydelig antall overtredelser av 
fellesskapsretten på området offentlig innkjøp. 
På den annen side kan kravet om å sikre at det 
stadig er tilgjengelig akkrediterte organer for 
dette formål, som ble pålagt medlemsstatene 
ved direktiv 92/13/EØF, utgjøre en administra-
tiv vedlikeholdskostnad som ikke lenger kan 
forsvares, i lys av mangelen på et reelt behov 
fra oppdragsgivernes side. Attesteringsordnin-
gen bør derfor oppheves.

30. Tilsvarende har meklingsordningen fastsatt 
ved direktiv 92/13/EØF ikke brakt for dagen 
noen reell interesse hos markedsdeltakerne. 
Dette skyldes ikke bare at ordningen i seg selv 
ikke gjør det mulig å oppnå bindende midlerti-
dige tiltak for i tide å forebygge en ulovlig kon-
traktsinngåelse, men også ordningens art, som 
ikke umiddelbart lar seg forene med overhol-
delse av de særlig korte tidsfristene som gjel-
der for klager der målet er midlertidige tiltak 
og tilsidesettelse av ulovlige beslutninger. I til-
legg er den mulige effektive virkningen av 
meklingsordningen blitt ytterligere svekket av 
vanskelighetene forbundet med å utarbeide en 
fullstendig og tilstrekkelig omfattende liste 
over uavhengige forliksinstitusjoner i hver 
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medlemsstat, institusjoner som er tilgjengelige 
til enhver tid, og som er i stand til å håndtere 
meklingsforespørsler på svært kort varsel. 
Attesteringsordningen bør derfor oppheves.

31. Kommisjonen bør ha myndighet til å anmode 
medlemsstatene om å sende den opplysninger 
om nasjonal klagebehandling, avhengig av for-
målet som skal oppnås, og til å kontakte Den 
rådgivende komité for offentlige kontrakter 
når opplysningenes omfang og art skal bestem-
mes. Virkningene av de endringer som innfø-
res ved dette direktiv, vil nemlig bare kunne 
vurderes korrekt etter en lengre anvendelses-
periode dersom slike opplysninger blir gjort til-
gjengelige.

32. Kommisjonen bør overvåke medlemsstatenes 
framskritt og avlegge rapport til Europaparla-
mentet og Rådet om virkningene av dette 
direktiv senest tre år etter fristen for gjennom-
føring av direktivet.

33. De tiltak som er nødvendige for gjennomførin-
gen av direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/
13/EØF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslut-
ning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastset-
telse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kom-
misjonen8.

34. Ettersom målene for dette direktiv, som er å 
forbedre effektiviteten av klagebehandlingen 
med hensyn til tildeling av kontrakter som fal-
ler inn under virkeområdet for direktiv 2004/
18/EF og 2004/17/EF, ikke kan nås i tilstrek-
kelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse måle-
ne, samtidig som prinsippet om selvstendighet 
i medlemsstatenes saksbehandling overhol-
des.

35. I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming9 bør 
medlemsstatene, for eget formål og i Fellesska-
pets interesse, å utarbeide og offentliggjøre 
egne tabeller som så langt det er mulig viser 
sammenhengen mellom dette direktiv og inn-
arbeidingstiltakene.

36. Dette direktiv er forenlig med de grunnleg-
gende rettigheter og de prinsipper som er aner-

kjent særlig i Den europeiske unions pakt om 
grunnleggende rettigheter. Målet for dette 
direktiv er særlig å sikre retten til effektiv kla-
geadgang og rettferdig rettergang i samsvar 
med paktens artikkel 47 første og andre ledd.

37. Direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF 
bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 89/665/EØF

I direktiv 89/665/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 og 2 skal lyde:

«Artikkel 1

Klagebehandlingens virkeområde og til-
gjengelighet
1. Dette direktiv får anvendelse på kontrakter 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåter ved tilde-
ling av offentlige bygge- og anleggskon-
trakter, kontrakter om offentlig varekjøp og 
offentlig tjenesteyting10, med mindre slike 
kontrakter er unntatt i samsvar med artik-
kel 10-18 i nevnte direktiv.

Kontrakter i henhold til dette direktiv 
omfatter offentlige kontrakter, rammeavta-
ler, offentlige bygge- og anleggskonsesjo-
ner og dynamiske innkjøpsordninger.

Medlemsstatene skal, med hensyn til 
kontrakter som faller inn under virkeområ-
det for direktiv 2004/18/EF, treffe de nød-
vendige tiltak for å sikre at det effektivt og 
særlig så raskt som mulig kan klages på 
beslutninger truffet av de offentlige opp-
dragsgivere i samsvar med vilkårene fast-
satt i artikkel 2-2f i dette direktiv, med den 
begrunnelse at slike beslutninger er i strid 
med fellesskapsretten på området offentlig 
innkjøp, eller med nasjonale regler som inn-
arbeider nevnte rett i nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal sikre at det på grunn 
av den sondring dette direktiv gjør mellom 
nasjonale regler som innarbeider felles-
skapsretten og andre nasjonale regler, ikke 
finner sted noen forskjellsbehandling av 
foretak som hevder de er blitt skadelidende 

8 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 
beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

9 EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

10 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret ved 
rådsdirektiv 2006/97/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, 
s. 107)».
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i forbindelse med framgangsmåten for til-
deling av en kontrakt.

3. Medlemsstatene skal sikre at klagebehand-
lingen, i henhold til nærmere regler som 
medlemsstatene kan fastsette, minst er til-
gjengelig for enhver person som har, eller 
har hatt, en interesse av å bli tildelt en 
bestemt kontrakt, og som har blitt, eller risi-
kerer på bli, skadelidende som følge av en 
påstått overtredelse.

4. Medlemsstatene kan kreve at den personen 
som ønsker gjøre bruk av en klagebehand-
ling, har underrettet den offentlige opp-
dragsgiveren om den påståtte overtredel-
sen, og om at han/hun har til hensikt å inn-
levere en klage, forutsatt at dette ikke 
berører karensperioden i samsvar med 
artikkel 2a nr. 2 eller andre frister for søk-
nad om klagebehandling i samsvar med 
artikkel 2c.

5. Medlemsstatene kan kreve at den berørte 
personen først søker om å få behandlet kla-
gen hos den offentlige oppdragsgiveren. I 
så fall skal medlemsstatene sikre at innleve-
ringen av en slik søknad om klagebehand-
ling, fører til en umiddelbar utsettelse av 
muligheten for å inngå kontrakten.

Medlemsstatene skal ta stilling til hvilke 
hensiktsmessige kommunikasjonsmidler, 
herunder faks eller elektroniske hjelpemid-
ler, som skal benyttes i forbindelse med 
søknaden om klagebehandling fastsatt i før-
ste ledd.

Utsettelsen omhandlet i første ledd opp-
hører ikke før utløpet av en frist på minst ti 
kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da den offentlige oppdragsgi-
veren sendte et svar, dersom faks eller elek-
troniske hjelpemidler benyttes, eller, der-
som andre kommunikasjonsmidler benyt-
tes, før utløpet av en frist på enten minst 15 
kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da den offentlige oppdragsgi-
veren sendte et svar, eller minst ti kalender-
dager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da et svar ble mottatt.

Artikkel 2

Krav til klagebehandlingen
1. Medlemsstatene skal sikre at tiltakene som 

treffes med hensyn til klagebehandlingen 
nevnt i artikkel 1, inneholder bestemmelser 
som gir myndighet til å
a. treffe, ved første anledning og ved hjelp 

av midlertidige forføyninger, midlerti-

dige tiltak som har som mål å rette opp 
den påståtte overtredelsen eller fore-
bygge ytterligere skade på berørte 
interesser, herunder tiltak for å utsette 
eller sikre utsettelse av tildelingen av en 
offentlig kontrakt eller gjennomførin-
gen av eventuelle beslutninger truffet 
av den offentlige oppdragsgiveren,

b. enten sette til side eller sørge for å sette 
til side beslutninger som er truffet ulov-
lig, herunder fjerning av diskrimine-
rende tekniske, økonomiske eller finan-
sielle spesifikasjoner i anbudsinnbydel-
sen, i kontraktsdokumentene eller 
eventuelle andre dokumenter i forbin-
delse med kontraktstildelingen,

c. gi skadeserstatning til personer som 
har lidd skade som følge av en overtre-
delse.

2. Myndigheten nevnt i nr. 1 og artikkel 2d og 
2e kan gis til egne organer med ansvar for 
ulike deler av klagebehandlingen.

3. Når et førsteinstansorgan, som er uavhen-
gig av den offentlige oppdragsgiveren, vur-
derer en beslutning om kontraktstildeling, 
skal medlemsstatene sikre at den offentlige 
oppdragsgiveren ikke kan inngå kontrak-
ten før klageinstansen har tatt stilling til 
søknaden om enten midlertidige tiltak eller 
klagebehandling. Utsettelsen skal ikke opp-
høre før karensperioden omhandlet i artik-
kel 2a nr. 2 og artikkel 2d nr. 4 og 5 er 
utløpt.

4. Med mindre det er fastsatt i nr. 3 og artikkel 
1 nr. 5, trenger ikke klagebehandlingen 
nødvendigvis å ha en automatisk utsettende 
virkning på de kontraktstildelingene som er 
knyttet til den.

5. Medlemsstatene kan fastsette at instansen 
som er ansvarlig for klagebehandlingen, 
kan ta hensyn til de sannsynlige følgene av 
midlertidige tiltak for alle interesser, også 
allmenninteresser, som sannsynligvis vil bli 
skadelidende, og kan beslutte å ikke vedta 
slike tiltak dersom de negative følgene av 
tiltakene blir større enn fordelene.

En beslutning om å ikke innvilge mid-
lertidige tiltak, skal ikke ha innvirkning på 
eventuelle andre krav fra personen som ber 
om slike tiltak.

6. Medlemsstatene kan fastsette at dersom 
skadeserstatning kreves fordi en beslut-
ning ble truffet ulovlig, må den omstridte 
avgjørelsen først settes til side av en dertil 
bemyndiget instans.
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7. Unntatt når det er fastsatt i artikkel 2d-2f, 
skal virkningene av myndighetsutøvelsen 
omhandlet i nr. 1 i denne artikkel på en kon-
trakt som inngås etter at den er tildelt, fast-
settes i nasjonal lovgivning.

Videre kan en medlemsstat, etter at en 
kontrakt er inngått i samsvar med artikkel 
1 nr. 5 og nr. 3 i denne artikkel eller i sam-
svar med artikkel 2a-2f, fastsette at myndig-
heten til den instansen som er ansvarlig for 
klagebehandlingen, skal begrenses til tilde-
ling av skadeserstatninger til personer som 
har lidd skade som følge av en overtre-
delse, unntatt når en beslutning må settes 
til side før skadeserstatningene tildeles.

8. Medlemsstatene skal sikre at beslutninger 
truffet av klagebehandlingens ansvarlige 
instanser, kan gjennomføres effektivt.

9. Dersom de instanser som er ansvarlige for 
klagebehandlingen, ikke er rettsinstanser, 
skal deres beslutninger alltid begrunnes 
skriftlig. 

I slike tilfeller skal det dessuten fastset-
tes tiltak som garanterer at påstått ulovlige 
tiltak som klageinstansen har truffet, eller 
påståtte forsømmelser i utøvelsen av den 
myndighet som er tillagt klageinstansen, 
kan overprøves av en domstol eller innkla-
ges for en annen instans som er en domstol 
i henhold til traktatens artikkel 234, og som 
er uavhengig av både den offentlige opp-
dragsgiveren og av klageinstansen.

Medlemmene av en slik uavhengig 
instans skal, med hensyn til den myndighe-
ten som er ansvarlig for deres utpeking, 
funksjonstid og avgang, utpekes og avset-
tes på samme vilkår som domstolens med-
lemmer. Minstekravet er at formannen for 
denne uavhengige instansen skal ha de 
samme juridiske og faglige kvalifikasjonene 
som domstolens medlemmer. Den uavhen-
gige instansen skal treffe sine beslutninger 
etter en framgangsmåte som tilsier at 
begge sider blir hørt, og disse beslutnin-
gene skal, ved metoder fastsatt av hver 
enkelt medlemsstat, være rettslig bin-
dende.»

(*) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet 
sist endret ved rådsdirektiv 2006/97/EF (EUT 
L 363 av 20.12.2006, s.107).

2. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 2a

Karensperiode
1. Medlemsstatene skal sikre at personene 

nevnt i artikkel 1 nr. 3 har tilstrekkelig tid til 
på en effektiv måte å behandle beslutnin-
gene om kontraktstildelinger som treffes 
av offentlige oppdragsgivere, ved å vedta de 
bestemmelser som kreves, samtidig som 
minstevilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artik-
kel og i artikkel 2c overholdes.

2. En kontrakt kan ikke inngås som en følge 
av beslutningen om å tildele en kontrakt 
som faller inn under virkeområdet for 
direktiv 2004/18/EF, før utløpet av en frist 
på minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 
anbyderne og kandidatene, dersom faks 
eller elektroniske hjelpemidler benyttes, 
eller, dersom andre kommunikasjonsmid-
ler benyttes, før utløpet av en frist på enten 
minst 15 kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 
anbyderne eller kandidatene, eller minst ti 
kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontrakts-
tildelingen ble mottatt.

Anbydere skal anses for å være berørt 
dersom de ennå ikke er endelig utelukket. 
En utelukkelse er endelig dersom de berør-
te anbyderne har fått melding om den, og 
den enten er blitt ansett for lovlig av en uav-
hengig klageinstans eller ikke lenger kan 
gjøres til gjenstand for en klagebehandling.

Kandidater skal anses for å være berørt 
dersom den offentlige oppdragsgiveren 
ikke har gjort tilgjengelig opplysninger om 
avslaget på søknaden deres før de berørte 
anbyderne ble underrettet om beslutnin-
gen om kontraktstildeling.

Meldingen om tildelingsbeslutningen 
til hver av de berørte anbyderne og kandi-
datene skal være vedlagt følgende:
– et sammendrag av de relevante årsake-

ne, som fastsatt i artikkel 41 nr. 2 i direk-
tiv 2004/18/EF, med forbehold for 
bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i 
nevnte direktiv, og

– en presis angivelse av den nøyaktige 
stillstandsperioden i henhold til bestem-
melsene i nasjonal lovgivning der dette 
nummer er innarbeidet.
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Artikkel 2b

Unntak fra karensperioden
Medlemsstatene kan fastsette at fristene 
omhandlet i artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, 
ikke får anvendelse i følgende tilfeller:
a. dersom det i direktiv 2004/18/EF ikke kre-

ves forhåndskunngjøring av en konkur-
ranse i Den europeiske unions tidende,

b. dersom den eneste berørte anbyderen i 
henhold til artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv 
er den som tildeles kontrakten, og det ikke 
finnes noen berørte kandidater,

c. dersom det dreier seg om en kontrakt 
basert på en rammeavtale som fastsatt i 
artikkel 32 i direktiv 2004/18/EF, og der-
som det dreier seg om en særskilt kontrakt 
basert på en dynamisk innkjøpsordning 
som fastsatt i artikkel 33 i nevnte direktiv.

Dersom det gjøres bruk av dette unntaket, skal 
medlemsstatene sikre at kontrakten er uten 
virkning i samsvar med artikkel 2d og 2f i dette 
direktiv når
– det foreligger en overtredelse av artikkel 

32 nr. 4 annet ledd annet strekpunkt, eller 
av artikkel 33 nr. 5 eller 6 i direktiv 2004/
18/EF, og

– kontraktssummen anslås å være lik eller 
overstige terskelverdiene i artikkel 7 i 
direktiv 2004/18/EF.

Artikkel 2c

Frister for søknad om klagebehandling
Dersom en medlemsstat fastsetter at en søk-
nad om å klage på en beslutning truffet av en 
offentlig oppdragsgiver som ledd i, eller i for-
bindelse med, en kontraktstildeling som faller 
inn under virkeområdet for direktiv 2004/18/
EF, må gjøres før utløpet av en nærmere angitt 
frist, skal denne fristen være minst ti kalender-
dager regnet fra dagen som følger etter datoen 
da den offentlige oppdragsgiverens beslutning 
ble sendt til anbyderen eller kandidaten, der-
som faks eller elektroniske hjelpemidler benyt-
tes, eller, dersom andre kommunikasjonsmid-
ler benyttes, enten minst 15 kalenderdager reg-
net fra dagen som følger etter datoen da den 
offentlige oppdragsgiverens beslutning ble 
sendt til anbyderen eller kandidaten, eller 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen som 
følger etter datoen da den offentlige oppdrags-
giverens beslutning ble mottatt. Meldingen om 
den offentlige oppdragsgiverens beslutning til 
hver av anbyderne eller kandidatene skal være 
vedlagt et sammendrag av de relevante 
begrunnelsene. Dersom en søknad om klage-

behandling med hensyn til beslutninger 
omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i dette 
direktiv som ikke må meddeles særskilt, skal 
tidsfristen være minst ti kalenderdager fra 
datoen da den aktuelle beslutningen ble kunn-
gjort.

Artikkel 2d

Sanksjonen «uten virkning»
1. Medlemsstatene skal sikre at en klagein-

stans, som er uavhengig av den offentlige 
oppdragsgiveren, kjenner en kontrakt uten 
virkning, eller at kontraktens manglende 
virkning er en følge av en beslutning truffet 
av en slik klageinstans, i følgende tilfeller:
a. dersom den offentlige oppdragsgiveren 

har tildelt en kontrakt uten forhånds-
kunngjøring av en konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, uten at dette 
er tillatt i samsvar med direktiv 2004/
18/EF,

b. ved overtredelse av artikkel 1 nr. 5, 
artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 i 
dette direktiv, dersom overtredelsen 
har fratatt anbyderen som søker om 
klagebehandling, muligheten til å be 
om rettslige tiltak forut for kontrakts-
inngåelsen når overtredelsen kombine-
res med en overtredelse av direktiv 
2004/18/EF, dersom den nevnte over-
tredelsen har innvirket på anbyderens 
sjanser til å søke om klagebehandling 
for å få kontrakten,

c. i tilfellene omhandlet i artikkel 2b bok-
stav c) annet ledd i dette direktiv, der-
som medlemsstatene har gjort bruk av 
unntaket fra karensperioden for kon-
trakter som er basert på en rammeav-
tale og en dynamisk innkjøpsordning.

2. Følgene av at en kontrakt kjennes uten virk-
ning, skal fastsettes i nasjonal lovgivning.

Nasjonal lovgivning kan inneholde 
bestemmelser om at alle kontraktsforplik-
telser skal oppheves med tilbakevirkende 
kraft, eller at opphevingen bare skal 
omfatte forpliktelser som ennå ikke er opp-
fylt. I sistnevnte tilfelle skal medlemssta-
tene sørge for at andre sanksjoner i hen-
hold til artikkel 2e nr. nr. 2, får anvendelse.

3. Medlemsstatene kan fastsette at den av den 
offentlige oppdragsgiveren uavhengige 
klageinstansen ikke kan kjenne en kontrakt 
uten virkning, selv om den er blitt ulovlig til-
delt av årsakene omhandlet i nr. 1, dersom 
klageinstansen, etter å ha undersøkt alle 
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relevante forhold, finner at tvingende hen-
syn knyttet til en allmenn interesse krever 
at kontraktsvirkningene bør opprettholdes. 
I slike tilfeller skal medlemsstatene fast-
sette alternative sanksjoner i henhold til 
artikkel 2e nr. 2, som skal anvendes i stedet.

Økonomiske interesser i kontraktens 
effektive virkning kan bare anses som tvin-
gende hensyn dersom det at kontrakten er 
uten virkning i særlige tilfeller ville få ufor-
holdsmessige følger.

Økonomiske interesser som er direkte 
knyttet til kontrakten, bør imidlertid ikke 
være tvingende allmenne hensyn. Økono-
miske interesser direkte knyttet til kontrak-
ten omfatter blant annet kostnader ved for-
sinket gjennomføring av kontrakten, kost-
nader ved innledning av en ny 
framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 
kostnader ved bytte av markedsdeltaker for 
gjennomføring av kontrakten og kostnader 
ved juridiske forpliktelser som følger av at 
kontrakten er uten virkning.

4. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bok-
stav a) i denne artikkel ikke får anvendelse 
dersom
– den offentlige oppdragsgiveren anser at 

tildelingen av en kontrakt uten forhånd-
skunngjøring av en konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, er tillatt i sam-
svar med direktiv 2004/18/EF,

– den offentlige oppdragsgiveren i Den 

europeiske unions tidende har kunngjort 
en melding som beskrevet i artikkel 3a i 
dette direktiv, der han gir uttrykk for at 
han har til hensikt å inngå kontrakten, 
og

– kontrakten ikke er blitt inngått før utlø-
pet av en frist på minst ti kalenderdager 
regnet fra dagen som følger etter datoen 
da denne meldingen ble kunngjort.

5. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bok-
stav c) i denne artikkel ikke får anvendelse 
dersom
– den offentlige oppdragsgiveren anser at 

tildelingen av en kontrakt er i samsvar 
med artikkel 32 nr. 4 annet ledd annet 
strekpunkt , eller med artikkel 33 nr. 5 
og 6 i direktiv 2004/18/EF,

– den offentlige oppdragsgiveren har 
sendt en beslutning om kontraktstilde-
ling, sammen med et sammendrag av 
årsakene nevnt i artikkel 2a nr. 2 fjerde 

ledd første strekpunkt, til de berørte 
anbyderne, og,

– kontrakten ikke er inngått før utløpet av 
en frist på minst ti kalenderdager regnet 
fra dagen som følger etter datoen da 
beslutningen om kontraktstildelingen 
ble sendt til de berørte anbyderne, der-
som faks eller elektroniske hjelpemid-
ler benyttes, eller, dersom andre kom-
munikasjonsmidler benyttes, før utløpet 
av en frist på enten minst 15 kalenderda-
ger regnet fra dagen som følger etter 
datoen da beslutningen om kontraktstil-
delingen ble sendt til de berørte anby-
derne, eller minst ti kalenderdager reg-
net fra dagen som følger etter datoen da 
beslutningen om kontraktstildelingen 
ble mottatt.

Artikkel 2e

Overtredelser av dette direktiv og alterna-
tive sanksjoner 
1. I tilfelle av en overtredelse av artikkel 1 nr. 

5, artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 som 
ikke omfattes av artikkel 2d nr. 1 bokstav 
b), skal medlemsstatene fastsette at kon-
trakten er uten virkning i samsvar med 
artikkel 2d nr. 1-3, eller fastsette andre 
sanksjoner. Medlemsstatene kan fastsette 
at den av den offentlige oppdragsgiveren 
uavhengige klageinstansen, etter å ha vur-
dert alle relevante forhold, skal treffe 
beslutning om kontrakten skal kjennes 
uten virkning, eller om alternative sanksjo-
ner skal pålegges.

2. De alternative sanksjonene skal være vir-
kningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Alternative sank-
sjoner skal være
– overtredelsesgebyrer som ilegges den 

offentlig oppdragsgiveren, eller,
– avkorting av kontrakten.

Medlemsstatene kan gi klageinstansen 
stor frihet til å utøve skjønn, slik at den kan 
ta hensyn til alle relevante faktorer, her-
under overtredelsens alvorlighetsgrad, den 
offentlige oppdragsgiverens atferd og, i til-
fellene omhandlet i artikkel 2d nr. 2, i hvil-
ken grad kontrakten fortsatt er i kraft.

Tildeling av skadeserstatninger utgjør 
ikke en hensiktsmessig sanksjon i henhold 
til dette nummer.
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Artikkel 2f

Frister
1. Medlemsstatene kan fastsette at en klage i 

samsvar med artikkel 2d nr. 1, skal innleve-
res
a. før utløpet av minst 30 kalenderdager 

regnet fra dagen som følger etter datoen 
da
– den offentlige oppdragsgiveren 

kunngjorde en kunngjøring av kon-
traktstildeling i samsvar med artik-
kel 35 nr. 4, 36 og 37 i direktiv 2004/
18/EF, forutsatt at denne kunngjø-
ringen inneholder en begrunnelse 
for den offentlige oppdragsgiverens 
beslutning om å tildele kontrakten 
uten en forhåndskunngjøring av en 
konkurranse i Den europeiske unions 

tidende, eller
– den offentlige oppdragsgiveren 

underrettet de berørte anbyderne 
og kandidatene om inngåelsen av 
kontrakten, forutsatt at denne 
underretningen inneholder et sam-
mendrag av de relevante årsakene 
fastsatt i artikkel 41 nr. 2 i direktiv 
2004/18/EF, med forbehold for 
bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i 
nevnte direktiv; dette alternativet 
gjelder også for tilfellene omhandlet 
i artikkel 2b bokstav c) i dette direk-
tiv,

b. og uansett før utløpet av en frist på 
minst seks måneder regnet fra dagen 
som følger etter datoen da kontrakten 
ble inngått.

2. I alle andre tilfeller, herunder søknader om 
klagebehandling i samsvar med artikkel 2e 
nr. 1, skal søknadsfristene for en klagebe-
handling fastsettes i henhold til nasjonal 
lovgivning, med forbehold for bestemmel-
sene i artikkel 2c.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Opprettingsmekanisme
1. Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangs-

måten fastsatt i nr. 2-5 når den, før en kon-
trakt inngås, mener at det er begått en alvor-
lig overtredelse av fellesskapsretten på 
området offentlig innkjøp i forbindelse med 
en kontraktstildeling som faller inn under 
virkeområdet for direktiv 2004/18/EF.

2. Kommisjonen skal underrette den berørte 
medlemsstaten om hvorfor den mener at 
en alvorlig overtredelse er begått, og 
anmode om at overtredelsen rettes opp ved 
hjelp av hensiktsmessige metoder.

3. Den berørte medlemsstaten skal innen 21 
kalenderdager etter at den mottok under-
retningen nevnt i nr. 2, sende Kommisjonen
a. sin bekreftelse på at overtredelsen er 

rettet opp,
b. en forklaring på hvorfor en oppretting 

ikke er blitt gjort, eller
c. en melding om at kontraktstildelingen 

er utsatt enten på den offentlige opp-
dragsgiverens eget initiativ, eller på 
grunnlag av den myndighet som er spe-
sifisert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

4. En forklaring sendt i henhold til nr. 3 bok-
stav b) kan blant annet vise til at den påståt-
te overtredelsen allerede er gjenstand for 
domstolsbehandling eller andre former for 
klagebehandling, eller en klagebehandling 
som omhandlet i artikkel 2 nr. 9. I slike til-
feller skal medlemsstaten underrette Kom-
misjonen om resultatet den nevnte behand-
lingen så snart det blir kjent.

5. Dersom det er gitt melding om at en kon-
traktstildeling er blitt utsatt i samsvar med 
nr. 3 bokstav c), skal medlemsstatene 
underrette Kommisjonen når utsettelsen 
oppheves, eller når en annen kontraktstil-
deling, som helt eller delvis gjelder det 
samme anvendelsesområdet, innledes. Den 
nevnte underretningen skal inneholde en 
bekreftelse på at den påståtte overtredelsen 
er blitt rettet opp, eller en forklaring på 
hvorfor en oppretting ikke er blitt gjort.»

4. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 3a

Innhold i en frivillig intensjonskunngjø-
ring
Meldingen omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet 
strekpunkt, der formatet skal vedtas av Kom-
misjonen etter framgangsmåten med rådgiven-
de komité omhandlet i artikkel 3b nr. 2, skal 
inneholde følgende opplysninger:
a. navn på og kontaktopplysninger for den 

offentlige oppdragsgiveren,
b. en beskrivelse av formålet med kontrakten,
c. en begrunnelse for den offentlige opp-

dragsgiverens beslutning om å tildele kon-
trakten uten forhåndskunngjøring av en 
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konkurranse i Den europeiske unions 

tidende,
d. navn på og kontaktopplysninger for den 

markedsdeltakeren som det besluttes å til-
dele kontrakten til, og

e. eventuelt andre opplysninger som den 
offentlige oppdragsgiveren anser som nyt-
tige.

«Artikkel 3b

Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgiven-

de komité for offentlige kontrakter nedsatt 
ved artikkel 1 i rådsbeslutning 71/306/
EØF av 26. juli 197111 (heretter kalt «komi-
teen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 
3 og 7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. 
juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyn-
dighet som er tillagt Kommisjonen12 anven-
delse, samtidig som det tas hensyn til 
beslutningens artikkel 8.

5. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Gjennomføring
1. Kommisjonen kan, etter samråd med komi-

teen, anmode medlemsstatene om å få til-
sendt opplysninger om den nasjonale klage-
behandlingens virkemåte.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende 
Kommisjonen teksten til alle beslutninger 
som deres klageinstanser treffer i samsvar 
med artikkel 2d nr. 3, sammen med en 
begrunnelse for beslutningene.»

6. Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 4a

Gjennomgåelse
Kommisjonen skal senest 20. desember 2012 
gjennomgå gjennomføringen av dette direktiv 
og avgi rapport til Europaparlamentet og Rådet 
om dets virkning, særlig med hensyn til alter-
native sanksjoner og frister.»

Artikkel 2

Endringer av direktiv 92/13/EØF

I direktiv 92/13/EØF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Klagebehandlingens virkeområde og til-
gjengelighet
1. Dette direktiv får anvendelse på kontrakter 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tilde-
ling av kontrakter innenfor vann- og energi-
forsyning, transport og posttjenester 13, 
med mindre slike kontrakter er utelukket i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2, artikkel 18-26, 
artikkel 29 og 30 eller artikkel 62 i nevnte 
direktiv.

Kontrakter i henhold til dette direktiv 
omfatter varekontrakter, bygge- og 
anleggskontrakter og tjenestekontrakter, 
rammeavtaler, og dynamiske innkjøpsord-
ninger.

Medlemsstatene skal, med hensyn til 
kontrakter som faller inn under virkeområ-
det for direktiv 2004/17/EF, iverksette nød-
vendige tiltak for på sikre at beslutninger 
truffet av offentlige oppdragsgiverne kan 
påklages effektivt, og særlig så raskt som 
mulig i samsvar med vilkårene fastsatt i 
artikkel 2-2f i dette direktiv, forutsatt at 
slike beslutninger innebærer overtredelser 
av fellesskapsretten på området offentlig 
innkjøp, eller overtredelser av nasjonale 
bestemmelser etter innarbeiding av nevnte 
rett i nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal sikre at foretak som 
kan komme til å påberope seg skade i for-
bindelse med tildelingen av en kontrakt, 
ikke forskjellsbehandles som et resultat av 
den sondring som gjøres i dette direktiv 
mellom nasjonale bestemmelser som er en 
innarbeiding av fellesskapsretten, og andre 
nasjonale bestemmelser.

3. Medlemsstatene skal sikre at klagebehand-
lingen, i henhold til nærmere regler som 
medlemsstatene kan fastsette, minst er til-
gjengelig for enhver person som har, eller 
har hatt, en interesse av å bli tildelt en 
bestemt kontrakt, og som har blitt, eller risi-11 EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved 

beslutning 77/63/EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).
12 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 

beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

13 EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved 
rådsdirektiv 2006/97/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 107).
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kerer på bli, skadelidende som følge av en 
påstått overtredelse.

4. Medlemsstatene kan kreve at den personen 
som ønsker gjøre bruk av en klagebehand-
ling, har underrettet den offentlige opp-
dragsgiveren om den påståtte overtredel-
sen, og om at han/hun har til hensikt å inn-
levere en klage, forutsatt at dette ikke 
berører karensperioden i samsvar med 
artikkel 2a nr. 2 eller andre frister for søk-
nad om klagebehandling i samsvar med 
artikkel 2c.

5. Medlemsstatene kan kreve at den berørte 
personen først søker om å få behandlet kla-
gen hos den offentlige oppdragsgiveren. I 
så fall skal medlemsstatene sikre at innleve-
ringen av en slik søknad om klagebehand-
ling, fører til en umiddelbar utsettelse av 
muligheten for å inngå kontrakten.

Medlemsstatene skal ta stilling til hvilke 
hensiktsmessige kommunikasjonsmidler, 
herunder faks eller elektroniske hjelpemid-
ler, som skal benyttes i forbindelse med 
søknaden om klagebehandling fastsatt i før-
ste ledd.

Utsettelsen omhandlet i første ledd skal 
ikke opphøre før utløpet av en frist på minst 
ti kalenderdager regnet fra dagen som føl-
ger etter datoen da oppdragsgiveren sendte 
et svar, dersom faks eller elektroniske hjel-
pemidler benyttes, eller, dersom andre 
kommunikasjonsmidler benyttes, før utlø-
pet av en frist på enten minst 15 kalenderda-
ger regnet fra dagen som følger etter 
datoen da oppdragsgiveren sendte et svar, 
eller minst ti kalenderdager regnet fra 
dagen som følger etter datoen da et svar ble 
mottatt.»

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:
a. tittelen «Krav til klagebehandlingen» skal 

innsettes,
b. nr. 2-4 skal lyde:

«2. Myndigheten nevnt i nr. 1 og artikkel 2d 
og 2e kan tillegges egne organer med 
ansvar for ulike deler av klagebehand-
lingen.

3. Når et førsteinstansorgan, som er uav-
hengig av oppdragsgiveren, vurderer 
en beslutning om kontraktstildeling, 
skal medlemsstatene sikre at oppdrags-
giveren ikke kan inngå kontrakten før 
klageinstansen har tatt stilling til søkna-
den om enten midlertidige tiltak eller 
klagebehandling. Utsettelsen skal ikke 

opphøre før stillstandsperioden 
omhandlet i artikkel 2a nr. 2 og artikkel 
2d nr. 4 og 5 er utløpt.

«3a.Med mindre det er fastsatt i nr. 3 og 
artikkel 1 nr. 5, trenger ikke klagebe-
handlingen nødvendigvis å ha en auto-
matisk utsettende virkning på de kon-
traktstildelinger som er knyttet til den.

4. Medlemsstatene kan fastsette at den 
instansen som er ansvarlig for klagebe-
handlingen, kan ta hensyn til de sann-
synlige konsekvensene av midlertidige 
tiltak for alle interesser, også allmennin-
teresser, som sannsynligvis vil bli ska-
delidende, og kan beslutte å ikke vedta 
slike tiltak dersom de negative konse-
kvensene av tiltakene blir større enn 
fordelene.
En beslutning om å ikke innvilge mid-

lertidige tiltak, skal ikke ha innvirkning på 
eventuelle andre krav fra personen som ber 
om slike tiltak.»

c. Nr. 6 skal lyde:
‘6. Unntatt når det er fastsatt i artikkel 

2d-2f, skal virkningene av myndighetsutø-
velsen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel på 
en kontrakt som inngås etter at den er til-
delt, fastsettes i nasjonal lovgivning.

Videre kan en medlemsstat, etter at en 
kontrakt er inngått i samsvar med artikkel 
1 nr. 5 og nr. 3 i denne artikkel eller artikkel 
2a-2f, fastsette at myndigheten til den 
instansen som er ansvarlig for klagebe-
handlingen, skal begrenses til tildeling av 
skadeserstatninger til personer som er 
påført skade som følge av en overtredelse, 
unntatt når en beslutning må settes til side 
før skadeserstatningene tildeles.»

d) I nr. 9 første ledd skal ordene «dom-
stol som definert i traktatens artikkel 177» 
erstattes av ordene «domstol som definert i 
traktatens artikkel 234.»

3. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 2a

Karensperiode
1. Medlemsstatene skal sikre at personene 

nevnt i artikkel 1 nr. 3 har tilstrekkelig tid til 
på en effektiv måte å behandle beslutnin-
gene om kontraktstildelinger truffet av opp-
dragsgivere, ved å vedta de bestemmelser 
som kreves, samtidig som minstevilkårene 
fastsatt i nr. 2 i denne artikkel og i artikkel 
2c overholdes.
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2. En kontrakt kan ikke inngås som en følge 
av beslutningen om å tildele en kontrakt 
som faller inn under virkeområdet for 
direktiv 2004/17/EF, før utløpet av en frist 
på minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 
anbyderne og kandidatene, dersom faks 
eller elektroniske hjelpemidler benyttes, 
eller, dersom andre kommunikasjonsmid-
ler benyttes, før utløpet av en frist på enten 
minst 15 kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 
anbyderne eller kandidatene, eller minst ti 
kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontrakts-
tildelingen ble mottatt.

Anbydere skal anses for å være berørt 
dersom de ennå ikke er endelig utelukket. 
En utelukkelse er endelig dersom de berør-
te anbyderne har fått melding om den, og 
den enten er blitt ansett for lovlig av en uav-
hengig klageinstans eller ikke lenger kan 
gjøres til gjenstand for en klagebehandling.

Kandidater skal anses for å være berørt 
dersom oppdragsgiveren ikke har tilgjen-
geliggjort opplysninger om avslaget på søk-
naden deres før de berørte anbyderne ble 
underrettet om beslutningen om kontrakts-
tildeling.

Meldingen om tildelingsbeslutningen 
til hver av de berørte anbyderne og kandi-
datene skal være vedlagt følgende:
– et sammendrag av de relevante årsake-

ne, som fastsatt i artikkel 49 nr. 2 i direk-
tiv 2004/17/EF, og

– en presis angivelse av den nøyaktige 
karensperioden i henhold til bestem-
melsene i nasjonal lovgivning der dette 
nummer er innarbeidet.

Artikkel 2b

Unntak fra karensperioden
Medlemsstatene kan fastsette at fristene 
omhandlet i artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, 
ikke får anvendelse i følgende tilfeller:
a. dersom det i direktiv 2004/17/EF ikke kre-

ves forhåndskunngjøring av en konkur-
ranse i Den europeiske unions tidende,

b. dersom den eneste berørte anbyderen i 
henhold til artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv 
er den som tildeles kontrakten, og det ikke 
er noen berørte kandidater,

c. i forbindelse med særskilte kontrakter 
basert på en dynamisk innkjøpsordning som 
fastsatt i artikkel 15 i direktiv 2004/17/EF.

Dersom det gjøres bruk av dette unnta-
ket, skal medlemsstatene sikre at kontrak-
ten er uten virkning i samsvar med artikkel 
2d og 2f i dette direktiv når

– det foreligger en overtredelse av artikkel 
15 nr. 5 eller 6 i direktiv 2004/17/EF, og

– kontraktssummen anslås å være lik eller 
overstige terskelverdiene i artikkel 16 i 
direktiv 2004/17/EF.

Artikkel 2c

Frister for søknad om klagebehandling
Dersom en medlemsstat fastsetter at en søk-
nad om å klage på en beslutning truffet av en 
oppdragsgiver som ledd i, eller i forbindelse 
med, en kontraktstildeling som faller inn under 
virkeområdet for direktiv 2004/17/EF, må gjø-
res før utløpet av en nærmere angitt frist, skal 
denne fristen være minst ti kalenderdager reg-
net fra dagen som følger etter datoen da opp-
dragsgiverens beslutning ble sendt til anbyde-
ren eller kandidaten, dersom faks eller elektro-
niske hjelpemidler benyttes, eller, dersom 
andre kommunikasjonsmidler benyttes, enten 
minst 15 kalenderdager regnet fra dagen som 
følger etter datoen da oppdragsgiverens beslut-
ning ble sendt til anbyderen eller kandidaten, 
eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da oppdragsgiverens 
beslutning ble mottatt. Meldingen om opp-
dragsgiverens beslutning til hver av anbyderne 
eller kandidatene skal være vedlagt et sam-
mendrag av de relevante begrunnelsene. Der-
som en søknad om klagebehandling med hen-
syn til beslutninger omhandlet i artikkel 2 nr. 1 
bokstav b) i dette direktiv ikke må meddeles 
særskilt, skal tidsfristen være minst ti kalen-
derdager fra datoen da det aktuelle beslutnin-
gen ble kunngjort.

Artikkel 2d

Sanksjonen «uten virkning»
1. Medlemsstatene skal sikre at en klagein-

stans, som er uavhengig av oppdragsgive-
ren, kjenner en kontrakt uten virkning, 
eller at kontraktens manglende virkning er 
en følge av en beslutning truffet av en slik 
klageinstans, i følgende tilfeller:
a. dersom oppdragsgiveren har tildelt en 

kontrakt uten forhåndskunngjøring av 
en konkurranse i Den europeiske unions 
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tidende, uten at dette er tillatt i samsvar 
med direktiv 2004/17/EF,

b. ved overtredelse av artikkel 1 nr. 5, artik-
kel 2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 i dette 
direktiv, dersom overtredelsen har fra-
tatt anbyderen som søker om klagebe-
handling, muligheten til å be om rettslige 
tiltak forut for kontraktsinngåelsen når 
overtredelsen kombineres med en over-
tredelse av direktiv 2004/17/EF, dersom 
den nevnte overtredelsen har innvirket 
på anbyderens sjanser til å søke om 
klagebehandling for å få kontrakten,

c. i tilfellene omhandlet i artikkel 2b bok-
stav c) annet ledd i dette direktiv, dersom 
medlemsstatene har gjort bruk av unnta-
ket fra karensperioden for kontrakter 
basert på en dynamisk innkjøpsordning.

2. Følgene av at en kontrakt anses å være uten 
virkning, skal fastsettes i nasjonal lovgivning.

Nasjonal lovgivning kan inneholde 
bestemmelser om at alle kontraktsforplik-
telser skal oppheves med tilbakevirkende 
kraft, eller at opphevingen bare skal 
omfatte forpliktelser som ennå ikke er opp-
fylt. I sistnevnte tilfelle skal medlemssta-
tene sørge for at andre sanksjoner i hen-
hold til artikkel 2e nr. nr. 2, får anvendelse.

3. Medlemsstatene kan fastsette at den av 
oppdragsgiveren uavhengige klageinstan-
sen ikke kan kjenne en kontrakt uten virk-
ning, selv om den er blitt ulovlig tildelt av 
årsakene omhandlet i nr. 1, dersom klagein-
stansen, etter å ha undersøkt alle relevante 
forhold, finner at tvingende hensyn knyttet 
til en allmenn interesse krever at kontrakts-
virkningene bør opprettholdes. I slike tilfel-
ler skal medlemsstatene fastsette alterna-
tive sanksjoner i henhold til artikkel 2e nr. 
2, som skal anvendes i stedet.

Økonomiske interesser i kontraktens 
effektive virkning kan bare anses som tvin-
gende hensyn dersom det at kontrakten er 
uten virkning i særlige tilfeller ville få ufor-
holdsmessige følger.

Økonomiske interesser som er direkte 
knyttet til kontrakten, bør imidlertid ikke 
være tvingende hensyn knyttet til en all-
menn interesse. Økonomiske interesser 
direkte knyttet til kontrakten omfatter blant 
annet kostnader ved forsinket gjennomfø-
ring av kontrakten, kostnader ved innled-
ning av en ny framgangsmåte ved tildeling 
av kontrakter, kostnader ved bytte av mar-
kedsdeltaker for gjennomføring av kontrak-

ten og kostnader ved juridiske forpliktelser 
som følger av at kontrakten er uten virkning.

4. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bok-
stav a) i denne artikkel ikke får anvendelse 
dersom
– oppdragsgiveren anser at tildelingen av 

en kontrakt uten forhåndskunngjøring 
av en melding i Den europeiske unions 

tidende, er tillatt i samsvar med direktiv 
2004/17/EF,

– oppdragsgiveren i Den europeiske uni-

ons tidende har kunngjort en melding 
som beskrevet i artikkel 3a i dette direk-
tiv, der den gir uttrykk for at den har til 
hensikt å inngå kontrakten, og,

– kontrakten ikke er blitt inngått før utlø-
pet av en frist på minst ti kalenderdager 
regnet fra dagen som følger etter datoen 
da denne meldingen ble kunngjort.

5. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bok-
stav c) i denne artikkel ikke får anvendelse 
dersom
– oppdragsgiveren anser at tildelingen av 

en kontrakt er i samsvar med artikkel 
15 nr. 5 og 6 i direktiv 2004/17/EF,

– oppdragsgiveren har sendt en beslut-
ning om kontraktstildeling, sammen 
med et sammendrag av årsakene nevnt i 
artikkel 2a nr. 2 første strekpunkt fjerde 
ledd, til de berørte anbyderne, og,

– kontrakten ikke er inngått før utløpet av 
en frist på minst ti kalenderdager regnet 
fra dagen som følger etter datoen da 
beslutningen om kontraktstildelingen 
ble sendt til de berørte anbyderne, der-
som faks eller elektroniske hjelpemidler 
benyttes, eller, dersom andre kommuni-
kasjonsmidler benyttes, før utløpet av en 
frist på enten minst 15 kalenderdager 
regnet fra dagen som følger etter datoen 
da beslutningen om kontraktstildelingen 
ble sendt til de berørte anbyderne, eller 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da beslutningen 
om kontraktstildelingen ble mottatt.

Artikkel 2e

Overtredelser av dette direktiv og alterna-
tive sanksjoner 
1. I tilfelle av en overtredelse av artikkel 1 nr. 

5, artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 som 
ikke omfattes av artikkel 2d nr. 1 bokstav 
b), skal medlemsstatene sørge for ugyldig-
het i samsvar med artikkel 2d nr. 1-3, eller 
for alternative sanksjoner. Medlemsstatene 
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kan fastsette at den av oppdragsgiveren 
uavhengige klageinstansen, etter å ha vur-
dert alle relevante forhold, skal avgjøre om 
kontrakten skal anses som gyldig, eller om 
alternative sanksjoner skal pålegges.

2. De alternative sanksjonene skal være vir-
kningsfulle, stå i forhold til overtredelsen 
og virke avskrekkende. Alternative sank-
sjoner skal være
– bøter som ilegges oppdragsgiveren, 

eller,
– forkorting av kontraktens varighet.

Medlemsstatene kan gi klageinstansen 
stor frihet til å utøve skjønn, slik at den kan 
ta hensyn til alle faktorer, herunder overtre-
delsens alvorlighetsgrad, oppdragsgive-
rens atferd og, i tilfellene omhandlet i artik-
kel 2d nr. 2, i hvilken grad kontrakten fort-
satt er i kraft.

Tildeling av skadeserstatninger utgjør 
ikke et hensiktsmessig sanksjoner i hen-
hold til dette nummer.

Artikkel 2f

Frister
1. Medlemsstatene kan fastsette at en klage i 

samsvar med artikkel 2d nr. 1, skal innleve-
res
a. før utløpet av minst 30 kalenderdager reg-

net fra dagen som følger etter datoen da
– oppdragsgiveren kunngjorde en mel-

ding om kontraktstildeling i samsvar 
med artikkel 43 og 44 i direktiv 2004/
17/EF, forutsatt at denne meldingen 
inneholder en begrunnelse for opp-
dragsgiverens beslutning om å til-
dele kontrakten uten forhåndskunn-
gjøring av en konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, eller
– oppdragsgiveren underrettet de 

berørte anbyderne og kandidatene 
om inngåelsen av kontrakten, forut-
satt at denne underretningen inne-
holder et sammendrag av de rele-
vante årsakene som fastsatt i artik-
kel 49 nr. 2 i direktiv 2004/17/EF; 
Dette alternativet gjelder også for til-
fellene omhandlet i artikkel 2b bok-
stav c) i dette direktiv,

b. og uansett før utløpet av en frist på 
minst seks måneder regnet fra dagen 
som følger etter datoen da kontrakten 
ble inngått.

2. I alle andre tilfeller, herunder søknader om 
klagebehandling i samsvar med artikkel 2e 

nr. 1, skal søknadsfristene for en klagebe-
handling fastsettes i henhold til nasjonal 
lovgivning, med forbehold for bestemmel-
sene i artikkel 2c.»

4. Artikkel 37 skal lyde:

«Artikkel 3a

Innhold i en frivillig intensjonskunngjø-
ring
Meldingen omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet 
strekpunkt, der formatet skal vedtas av Kom-
misjonen etter framgangsmåten med rådgiven-
de komité omhandlet i artikkel 3b nr. 2, skal 
inneholde følgende opplysninger:
a. navn på og kontaktopplysninger for den 

offentlige oppdragsgiveren,
b. en beskrivelse av formålet med kontrakten,
c. en begrunnelse for oppdragsgiverens 

beslutning om å tildele kontrakten uten for-
håndskunngjøring av en konkurranse i Den 

europeiske unions tidende,
d. navn på og kontaktopplysninger for den 

markedsdeltakeren som det vedtas å tildele 
kontrakten til, og

e. eventuelt andre opplysninger som opp-
dragsgiveren anser som nyttige.

«Artikkel 3b

Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgiven-

de komité for offentlige kontrakter nedsatt 
ved artikkel 1 i rådsbeslutning 71/306/
EØF14 (heretter kalt «komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 
3 og 7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. 
juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyn-
dighet som er tillagt Kommisjonen15 anven-
delse, samtidig som det tas hensyn til 
beslutningens artikkel 8.

5. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Opprettingsmekanisme
1. Kommisjonen kan gjøre bruk framgangsmå-

ten fastsatt i nr. 2-5 når den, før en kontrakt 
inngås, mener at det er begått en alvorlig 
overtredelse av fellesskapsretten på inn-

14 EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved 
beslutning 77/63/EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).

15 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 
beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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kjøpsområdet i forbindelse med en kontrakt-
stildeling som faller inn under virkeområdet 
for direktiv 2004/17/EF, eller som har sam-
menheng med artikkel 27 bokstav a) i 
nevnte direktiv, når det dreier seg om opp-
dragsgivere som omfattes av den nevnte 
bestemmelsen.

2. Kommisjonen skal underrette de berørte 
medlemsstatene om hvorfor den mener at 
en alvorlig overtredelse er begått, og 
anmode om at overtredelsen rettes opp ved 
hjelp av hensiktsmessige metoder.

3. Den berørte medlemsstaten skal innen 21 
kalenderdager etter at den mottok under-
retningen nevnt i nr. 2, sende Kommisjonen
a. sin bekreftelse på at overtredelsen er 

rettet opp,
b. en forklaring på hvorfor en oppretting 

ikke er blitt gjort, eller
c. en melding om at kontraktstildelingen 

er blitt utsatt enten på oppdragsgive-
rens eget initiativ, eller på grunnlag av 
den myndighet som er spesifisert i 
artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

4. En forklaring i henhold til nr. 3 bokstav b) 
kan blant annet vise til at den påståtte over-
tredelsen allerede er gjenstand for dom-
stolsbehandling eller en klagebehandling 
som omhandlet i artikkel 2 nr. 9. I slike til-
feller skal medlemsstaten underrette Kom-
misjonen om resultatet av den nevnte 
behandlingen så snart det blir kjent.

5. Dersom det er gitt melding om at en kon-
traktstildeling er blitt utsatt i samsvar med 
nr. 3 bokstav c), skal den berørte medlems-
staten underrette Kommisjonen når utsettel-
sen oppheves, eller når en annen kontrakts-
framgangsmåte, som helt eller delvis gjelder 
det samme anvendelsesområdet, innledes. 
Den nye underretningen skal inneholde en 
bekreftelse på at den påståtte overtredelsen 
er rettet opp, eller en forklaring på hvorfor 
en oppretting ikke er blitt gjort»;

6. Artikkel 912 skal lyde:

«Artikkel 12

Gjennomføring
1. Kommisjonen kan, etter samråd med komi-

teen, anmode medlemsstatene om at de 
sender den opplysninger om den nasjonale 
klagebehandlingens virkemåte.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende 
Kommisjonen teksten til alle beslutninger 
som deres klageinstanser treffer i samsvar 
med artikkel 2d nr. 3, sammen med en 
begrunnelse for beslutningene.»

Artikkel 12a

Vurdering
Kommisjonen skal senest 20. desember 2012 
vurdere gjennomføringen av dette direktiv og 
avgi rapport til Europaparlamentet og Rådet 
om dets virkning, særlig med hensyn til alter-
native sanksjoner og frister.»

7. Vedlegget skal slettes.

Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 20. desember 2009 
sette i kraft de lover og forskrifter som er nød-
vendige for å etterkomme dette direktiv. De 
skal umiddelbart oversende Kommisjonen tek-
sten til disse lover og forskrifter.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem-
melsene som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 4

Ikrafttredelsesdato

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

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2007.

For Europaparlamentet For Rådet

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES

Formann Formann
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