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RICHTLIJN 2005/51/EG VAN DE COMMISSIE
van 7 september 2005
tot wijziging van bijlage XX bij Richtlijn 2004/17/EG en van bijlage VIII bij Richtlijn 2004/18/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende overheidsopdrachten
(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Daar de in Richtlijn 2001/78/EG opgenomen standaardformulieren niet volledig rekening houden met de op
grond van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG vereiste inlichtingen, zullen bij uitvoeringsmaatregelen nieuwe
standaardformulieren worden vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn de in bijlage XX bij Richtlijn 2004/17/EG en bijlage VIII bij Richtlijn 2004/18/EG vervatte verwijzingen
naar Richtlijn 2001/78/EG niet langer geldig.

(3)

De Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité
inzake overheidsopdrachten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten (1), en met name op
artikel 70, onder b),

Gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten (2), en met name op artikel 79, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage XX bij Richtlijn 2004/17/EG is bepaald, dat de in
de artikelen 41, 42, 43 en 63 van die richtlijn bedoelde
aankondigingen moeten worden toegezonden in het formaat dat is voorgeschreven bij Richtlijn 2001/78/EG van
de Commissie van 13 september 2001 tot wijziging van
bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG van de Raad, van
de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad,
zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn
93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn
98/4/EG (richtlijn over het gebruik van standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van
overheidsopdrachten) (3). In bijlage VIII bij Richtlijn
2004/18/EG is eveneens bepaald, dat de in de artikelen 35,
58, 64 en 69 van die richtlijn bedoelde aankondigingen
moeten worden toegezonden in het formaat dat bij Richtlijn 2001/78/EG is voorgeschreven.

( ) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1874/2004 (PB L 326 van 29.10.2004, blz.17).
(2) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Richtlijn gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1874/2004.
(3) PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1.
1

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In punt 1, onder a), van bijlage XX bij Richtlijn 2004/17/EG komt
de eerste zin als volgt te luiden:

„De in de artikelen 41, 42, 43 en 63 bedoelde aankondigingen
worden door de aanbestedende diensten aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen toegezonden in
het formaat dat bij de door de Commissie overeenkomstig artikel 68, lid 2, aan te nemen uitvoeringsmaatregelen wordt
vastgesteld.”.

Artikel 2

In punt 1, onder a), van bijlage VIII bij Richtlijn 2004/18/EG
komt de eerste zin als volgt te luiden:

„De in de artikelen 35, 58, 64 en 69 bedoelde aankondigingen
worden door de aanbestedende diensten aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen toegezonden
in het formaat dat bij de door de Commissie overeenkomstig
artikel 77, lid 2, aan te nemen uitvoeringsbepalingen wordt
vastgesteld.”.

L 257/128

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

Artikel 3

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 januari 2006 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

1.10.2005
Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 september 2005.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Voor de Commissie
Charlie McGREEVY

Lid van de Commissie

