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23.3.1992ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИL 76/14

ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА
от 25 февруари 1992 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи

дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономи-
ческа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален
комитет (3),

като има предвид, че Директива 90/531/ЕИО на Съвета от
17 септември 1990 г. относно процедурите по възлагане на
обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния,
енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (4),
определя правилата по възлагане на обществени поръчки с оглед
осигуряването на равни възможности на потенциалните
предприемачи и доставчици за осигуряването на възлагането на
договорите, но не съдържа специални разпоредби, осигуряващи
нейното ефективно прилагане;

като има предвид, че съществуващата уредба както на национално,
така и на общностно равнище, за осигуряване на това прилагане не
винаги е съответстваща;

като има предвид, че липсата на ефективни средства за правна
защита или неудовлетворителното равнище на съществуващите
средства възпрепятства представянето на оферти от страна на пред-
приятията в Общността; като има предвид, че следователно
държавите-членки трябва да поправят съществуващото положе-
ние;

като има предвид, че Директива 89/665/ЕИО на Съвета от
21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, под-
законовите и административните разпоредби, отнасящи се до при-
лагането на процедурите за преразглеждане на възлагането на
обществени поръчки за доставки и за строителство (5) се ограни-
чава до процедурите по възлагане на поръчки в приложното поле
на Директива 71/305/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно
координирането на процедурите по възлагане на обществени

поръчки за строителство (6), последно изменена с Директива
90/531/ЕИО, и Директива 77/62/ЕИО на Съвета от 21 декември
1976 г. относно координирането на процедурите по възлагане на
обществени поръчки за доставка (7), последно изменена с Дирек-
тива 90/531/ЕИО;

като има предвид, че навлизането на обществени поръчки в посо-
чените сектори в условията на конкуренция в Общността, предпо-
лага, че трябва да се приемат разпоредби за осигуряване предоста-
вянето на доставчиците и предприемачите на надлежни процедури
за преразглеждане в случай на нарушение на правото на Общ-
ността или на националната уредба за въвеждане на това право;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди съществено
засилване на гаранциите за прозрачност и недопускане на дискри-
минация и като има предвид, че за да последва реален ефект,
трябва да се разполага с достъпни, ефективни и бързи средства за
правна защита;

като има предвид, че характерните особености на определени
правни системи трябва да се вземат под внимание, като се разреши
на държавите-членки да избират между въвеждането на различни
правомощия, предоставени на преразглеждащите органи, и същите
да имат еквивалентни правни последици;

като има предвид, че една от тези възможности включва правомо-
щията за пряка намеса в процедурата по възлагане на обществени
поръчки на възложителя, например чрез тяхното суспендиране
или отменяне на решенията или дискриминационните клаузи в
документите или публикациите;

като има предвид, че другата възможност предвижда правомо-
щията за упражняване на ефективен индиректен натиск върху въз-
ложителите, с оглед премахване на всички нарушения или
превенцията при извършване на нарушение, както и за предотвра-
тяване настъпването на вреди;

като има предвид, че винаги трябва да има възможност за предя-
вяване на искове за вреди;

като има предвид, че при повдигането на иск за вреди, представ-
ляващи разходите по подготвянето на оферта или по участието в
процедурата по възлагане, не се изисква лицето, повдигащо иска, с
оглед получаване на обезщетение на неговите разноски да докаже,
че обществената поръчка би му била възложена при отсъствието на
такова нарушение;

(1) ОВ C 216, 31.8.1990 г., стр. 8 и
ОВ C 179, 10.7.1991 г., стр. 18.

(2) ОВ C 106, 22.4.1991 г., стр. 82 и
ОВ C 39, 17.2.1992 г.

(3) ОВ C 60, 8.3.1991 г., стр. 16.
(4) ОВ L 297, 29.10.1990 г., стр. 1.
(5) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33.

(6) ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 5.
(7) ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 1.
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като има предвид, че възложителите, които спазват условията и
реда за възлагане на обществени поръчки, могат да оповестят това
по надлежен начин; като има предвид, че това изисква извършва-
нето на преразглеждане от независими лица на процедурите по
възлагане на обществени поръчки и практиките, прилагани от тези
субекти;

като има предвид, че за тази цел система за оценка, позволяваща
обявяването на правилното прилагане на правилата за възлагане на
обществени поръчки, е подходящо да бъде поместена в известията,
публикувани в Официален вестник на Европейските общности;

като има предвид, че възложителите трябва да имат възможността
да прибягнат до системата за оценка, ако желаят това; като има
предвид, че държавите-членки трябва да им предоставят възмож-
ността да го направят; като има предвид, че за целта те могат да
направят това както като изготвят системата сами, така и като поз-
волят на възложителите да се възползват от системата за оценка,
установена от друга държава-членка; като има предвид, че те могат
да възложат задачата за извършване на преразглеждане съгласно
системата за оценка на лица, професии или на персонала на инсти-
туции;

като има предвид, че необходимата гъвкавост при въвеждането на
такава система се гарантира чрез установяването на основните
изисквания към нея в настоящата директива; като има предвид, че
условията и редът на правното прилагане трябва да се заложат в
европейските стандарти, на които се позовава настоящата дирек-
тива;

като има предвид, че може да се наложи държавите-членки да
определят условията и реда на правното прилагане предварително
или в допълнение на правила, съдържащи се в европейските стан-
дарти;

като има предвид, че в случай, че предприятията не поискат пре-
разглеждане, някои нарушения може да не бъдат премахнати,
освен ако не се въведе специфичен механизъм;

като има предвид, съответно, че Комисията, в случай че счете, че е
извършено очевидно и явно нарушение по време на процедура по
възлагане на обществена поръчка, трябва да има възможност да
насочи вниманието на компетентните органи на държавата-членка
и на заинтересования възложител с оглед предприемането на
нужните мерки за своевременното отстраняване на това наруше-
ние;

като има предвид, че е нужно да се предвиди възможност за пости-
гане на спогодба на общностно равнище с оглед постигането на
приятелско споразумение;

като има предвид, че практическото прилагане на настоящата
директива трябва да се преразгледа съвместно с това на Директива
90/531/ЕИО въз основа на информацията, която ще се предостави
от държавите-членки относно функционирането на процедурите
по преразглеждане на национално ниво;

като има предвид, че настоящата директива трябва да влезе в сила
съвместно с Директива 90/531/ЕИО;

като има предвид, че на Кралство Испания, Република Гърция и на
Португалската република е необходимо да се предоставят подхо-
дящи допълнителни периоди за транспониране на настоящата

директива, като взема предвид сроковете за прилагане на Дирек-
тива 90/531/ЕИО в тези държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

Средства за правна защита на национално равнище

Член 1

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
осигурят ефективното преразглеждане на решенията, взети от въз-
ложителите, и по-специално, възможно най-бързо в съответствие
с условията, изложени в следните членове, и в частност член 2,
параграф 8, на основание че такива решения нарушават правото на
Общността в областта на възлагането на обществени поръчки или
националните правила относно въвеждането на това право, що се
отнася до:

а) процедурите по възлагане на обществена поръчка, които
попадат в приложното поле на Директива 90/531/ЕИО на
Съвета; и

б) спазването на член 3, параграф 2, буква а) от тази директива в
случаите, в които тази разпоредба се прилага по отношение на
възложителите.

2. Държавите-членки гарантират, че не съществува дискримина-
ция между предприятията, които е възможно на повдигнат иск за
вреди в контекста на процедура по възлагане на обществена
поръчка, в резултат разграничаването, което се въвежда от настоя-
щата директива между националните правила в изпълнение на
правото на Общността и останалите правила на национално рав-
нище.

3. Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по
преразглеждане, съгласно подробни разпоредби, които държавите-
членки могат да установят, поне за всяко лице, имащо или имало
интерес от получаването на определена обществена поръчка и
което е пострадало или рискува да бъде увредено от предполагаемо
нарушение. По-специално държавите-членки могат да изискват
лицето, искащо преразглеждане, да е отправило предварително
уведомление до договарящото лице относно предполагаемото
нарушение и намерението си да иска преразглеждане.

Член 2

1. Държавите-членки гарантират, че предприетите мерки, относно
процедурите за преразглеждане, определени в член 1, ще включват
разпоредби относно правомощията:

било
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а) да се предприемат, при първа възможност и чрез неокончателна
процедура, временни мерки с оглед премахване на
предполагаемото нарушение или предотвратяването на
по-нататъшно увреждане на засегнатите интереси,
включително мерки за спирането или имащи за последица спи-
рането на процедурата по възлагане на обществена поръчка
или изпълнението на всяко решение, взето от възложителя; и

б) да се отмени или да се осигури отмяната на противозаконно
взетите решения, включително премахването на
дискриминационните технически, икономически или финан-
сови условия в обявлението за обществената поръчка,
периодичното указателно обявление, обявлението относно
съществуването на система от изисквания, поканата за предста-
вяне на оферта, документите за обществена поръчка или вся-
какви други документи, свързани с въпросната процедура по
възлагане;

било

в) да се предприемат, при първа възможност, ако е възможно чрез
неокончателни процедури и ако е наложително чрез
окончателна процедура по същество, мерки, различни от тези,
предвидени в букви a) и б), с цел отстраняване на всяко уста-
новено нарушение и предотвратяване на увреждането на засег-
натите интереси; и по-специално издаването на заповед за
изплащането на определена сума, в случаите когато наруше-
нието не е било отстранено или предотвратено.

Държавите-членки могат да направят този избор или за всички
възложители или за категории от субекти, определени въз
основа на обективни критерии, като при всички случаи запазва
ефективността на мерките, които са били установени с оглед
предотвратяването на увреждането на засегнатите интереси;

г) и, като и в двата горепосочени случая, да присъди обезщетение
на лицата, които са били увредени от нарушението.

Когато исковете за вреди са предявени на основание
незаконосъобразност на решението, държавите-членки могат в
случаите, когато вътрешното им право го изисква и предвижда
съществуването на органи, имащи необходимите правомощия, да
предвидят мерки за първоначалната отмяна или установяване
противозаконността на оспореното решение.

2. Правомощията, посочени в параграф 1, могат да бъдат предо-
ставени на отделни органи, отговарящи за различни аспекти на
процедурата по преразглеждане.

3. Сами по себе си процедурите по преразглеждане не е нужно да
притежават автоматичен суспензивен ефект по отношение възла-
гането на обществени поръчки, за които се отнасят.

4. Държавите-членки могат да предвидят, в случаите, когато раз-
глеждат дали да постановят временни мерки, отговорните органи
да могат да вземат предвид възможните последици от мерките за
всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и
обществения интерес, и могат да решават да не предприемат такива
мерки, в случаите когато техните отрицателни последици могат да

превишат ползата от тях. Решението да не се предприемат вре-
менни мерки не трябва да повлиява на останалите искове от страна
на лицето, поискало мерките.

5. Сумата, която следва да се изплати в съответствие с параграф 1,
буква в), се определя в достатъчно голям размер, за да не позволи
на възложителя да извърши или да продължава да извършва нару-
шение. Изплащането на настоящата сума може да бъде уредено в
зависимост от окончателното решение, установяващо действител-
ното извършване на нарушението.

6. Резултатите от упражняването на посочените в параграф 1 пра-
вомощия относно сключването на договора, произтичащи от въз-
лагането на обществената поръчка, трябва да бъдат уредени в
националното право. Освен това, освен когато трябва да се отмени
решение преди присъждането на обезщетение за вреди, държавата-
членка може да предвиди, в случаите, когато сключването на дого-
вор се осъществява след неговото възлагане, правомощията на
органа, отговарящ за процедурите по преразглеждане се огранича-
ват до присъждане на обезщетения за всяко лице, увредено от
нарушение.

7. В случаите, когато е повдигнат иск за вреди, представляващи
разходите по изготвяне на оферта или по участие в процедурата по
възлагане, се изисква лицето, повдигащо иска, да докаже само
нарушение на правото на Общността в областта на възлагането на
обществени поръчки или на вътрешните разпоредби, относно
въвеждането на това право, и това, че би имало реална възможност
за спечелване на договора, и че вследствие на това нарушение, тази
възможност е била неблагоприятно повлияна.

8. Държавите-членки осигуряват ефективното привеждане в
изпълнение на решенията, взети от органите, отговарящи за про-
цедурите за преразглеждане.

9. Като се има предвид, че правомощията на органите, отговарящи
за процедурите за преразглеждане, не са правораздавателни, във
всички случаи се предоставят в писмен вид мотивите за тяхното
решение. Освен това, в този случай, трябва да се приеме разпо-
редба с оглед гарантирането на процедури, по силата на които
всички предполагаеми противозаконни мерки, предприети от
преглеждащия орган, или друг предполагаем недостатък при
упражняване на предоставените му правомощия, могат да бъдат
обект на съдебно преразглеждане или преразглеждане от друг
орган, който може да бъде съд или юрисдикция по смисъла на
член 177 от Договора и независим както от възложителя, така и
от преразглеждащия орган.

Членовете на предвидения в първи параграф независим орган, се
назначават и освобождават от постовете си при същите условия
като членовете на съдебната власт, що се отнася до органа, отго-
варящ за тяхното назначаване, техния мандат и тяхното освобож-
даване от длъжност. Поне председателят на този независим орган
се изисква да има правната и професионална квалификация на
представител на съдебната власт. Независимият орган взема реше-
нията си, като следва процедура, съгласно която се изслушват и
двете страни, и тези решения, съгласно средствата, определени от
всяка държава-членка, са правно задължителни.
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ГЛАВА 2

Оценка

Член 3

Държавите-членки предоставят на възложителите възможността
да се възползват от система за оценка, съгласно членове 4 до 7.

Член 4

Възложителите могат периодично да предоставят своите
процедури по възлагане на обществени поръчки, които попадат в
приложното поле на Директива 90/531/ЕИО, както и
практическото им прилагане за разглеждане с оглед получаването
на оценка, че към настоящия момент, тези процедури и практики
са в съответствие с правото на Общността, относно възлагането на
договори и вътрешните разпоредби за въвеждането на това право.

Член 5

1. Оценителите докладват на възложителя в писмен вид резулта-
тите от проучването си. Преди да предоставят на възложителя,
визирана в член 4 оценка, те се уверяват, че всички нередности,
разкрити в процедурите и практиките по възлагане на обществени
поръчки от възложители, са били поправени и са били предприети
мерки с оглед премахване възможността от повторение на тези
нередности.

2. Възложителите, които са получили посочената оценка могат да
включат следното изявление в обявленията си за публикуване в
Официален вестник на Европейските общности, съгласно чле-
нове 16 до 18 от Директива 90/531/ЕИО:

„Възложителят е получил оценка, съгласно Директива
92/13/ЕИО на Съвета за това, че към. ……, неговите процедури
по възлагане на обществена поръчка и практическото им при-
лагане са в съответствие с правото на Общността в областта на
възлагане на обществени поръчки и вътрешните разпоредби по
прилагането на това право.“

Член 6

1. Оценителите са независими от възложителите и трябва да са
напълно обективни при изпълнение на задълженията си. Те пред-
лагат подходящи гаранции за съответната си професионална ква-
лификация и компетентност.

2. Държавите-членки могат да определят лицата, професиите или
институциите, чиито служители, привлечени по силата на този
акт, като оценители, за които счетат, че са изпълнили изисква-
нията на параграф 1. За тази цел държавите-членки могат да

изискват професионална квалификация, поне на нивото на дип-
лома за завършено висше образование по смисъла на Директива
89/48/ЕИО (1), която считат че има отношение, или предвиждат,
че определени изпити за професионална квалификация, организи-
рани или признати от държавата, предлагат такива гаранции.

Член 7

Разпоредбите на членове 4, 5 и 6 се считат за основни изисквания
за създаването на европейски стандарти в областта на оценяването.

ГЛАВА 3

Коригиращ механизъм

Член 8

1. Комисията може да се обърне към процедурите, които се
предвиждат в настоящия член, преди сключването на договора, в
случаите когато счита, че очевидно и явно нарушение на разпо-
редбите на Общността в областта на възлагането на обществени
поръчки е извършено по време на процедурата по възлагане на
обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива
90/531/ЕИО или във връзка с член 3, параграф 2, буква а) от нея
в случаите, в които тази разпоредба се отнася до възложителите.

2. Комисията уведомява държавите-членки и заинтересования
възложител за причините, които са я довели до заключението, че
е извършено очевидно и явно нарушение и изисква неговото поп-
равяне чрез подходящи мерки.

3. В срок от 30 дни от получаване на уведомлението, визирано в
параграф 2, държавите-членки предоставят на Комисията:

a) потвърждение, че нарушението е било поправено; или

б) мотивирано заключение защо не е било отстранено наруше-
нието; или

в) обявление, по смисъла на което процедурата по възлагане на
договора е била суспендирана или от възложителя по негова
инициатива, или въз основа на правомощията, определени от
член 2, параграф 1, буква а).

4. Мотивираното заключение по смисъла на параграф 3, буква б)
може да се основава и на факта, че предполагаемото нарушение
вече е предмет на съдебно производство по преразглеждане или на
преразглеждането, предвидено в член 2, параграф 9. В този слу-
чай, съответната държава-членка възможно най-скоро информира
Комисията за резултата от тези производства, след като той стане
известен.

(1) ОВ L 19, 24.1.1989, стр. 16.
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5. В случаите, когато е било предоставено обявление, че процеду-
рата по възлагане на обществена поръчка е суспендирана съгласно
предвидените условия в параграф 3, буква в), заинтересованата
държава-членка уведомява Комисията, в случаите, когато същото
суспендиране се отмени или е започната друга процедура за въз-
лагане на обществени поръчки, отнасяща се като цяло или отчасти
до същия предмет. Новото уведомление потвърждава, че
предполагаемото нарушение е било поправено или включва моти-
вирано изявление относно причината, поради която то не е било
отстранено.

ГЛАВА 4

Помирителна процедура

Член 9

1. Всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на
определена обществена поръчка, попадаща в приложното поле на
Директива 90/531/ЕИО и което, във връзка с процедурата по въз-
лагане на тази обществена поръчка, счита, че е било увредено или
рискува да бъде увредено от предполагаемо нарушение на правото
на Общността в областта на възлагане на обществени поръчки или
на вътрешните разпоредби относно прилагането на това право,
може да изиска прилагането на предвидената в членове 10 и 11
помирителна процедура.

2. Искането, посочено в параграф 1, се отправя в писмен вид до
Комисията или до националните органи, изброени в приложе-
нието. Тези органи в най-кратък срок препращат исканията към
Комисията.

Член 10

1. В случаите, когато Комисията счете, въз основа посоченото в
член 9 искане, че спорът се отнася до правилното прилагане на
правото на Общността, тя приканва възложителя да заяви
готовността си да участва в процедура по помирение. Ако възло-
жителят откаже да участва, Комисията информира лицето,
отправило искането, че процедурата не може да бъде започната.
Ако възложителят даде съгласието си, се прилагат параграфи 2
до 7.

2. Комисията предлага, в най-кратък срок, помирител, избран от
списък с независими лица, акредитирани за тази цел. Този списък
се изготвя от Комисията, след консултации с Консултативния
комитет по обществени поръчки или в случаите, на възложители,
чиито дейности са определени в член 2, параграф 2, буква г) от
Директива 90/531/ЕИО, след консултации с Консултативния
комитет по възлагане на обществени поръчки в сферата на телеко-
муникациите.

Всяка страна по процедурата по помиряване декларира дали
приема помирителя и определя допълнителен помирител.

Помирителите могат да поканят не повече от две други лица като
експерти, които да ги съветват в процеса на тяхната работа. Стра-
ните по процедурата по помиряване и Комисията могат да
отхвърлят експерт, поканен от помирителите.

3. Помирителите дават на лицето, поискало прилагането на про-
цедурата по помиряване, на възложителя и на всеки друг кандидат
или оферент, участващи във въпросната процедура по възлагане на
обществена поръчка, възможността да направят изложение на фак-
тите по въпроса в устен или в писмен вид.

4. Помирителите се стремят възможно най-скоро да постигнат
споразумение между страните, в съответствие с правото на Общ-
ността.

5. Помирителите докладват на Комисията за направените
заключения и за всички постигнати резултати.

6. Лицето, поискало прилагането на процедурата по помиряване,
и възложителят имат право да прекратят процедурата във всеки
момент.

7. Освен ако страните не решат друго, лицето, поискало прилага-
нето на процедурата по помиряване и възложителят поемат своите
собствени разходи. Също така, всеки от тях поема половината от
разходите по процедурата, с изключение на разходите на страните,
встъпващи като подпомагащи страни.

Член 11

1. В случаите, когато във връзка с определена процедура по въз-
лагане на обществена поръчка, заинтересовано лице, по смисъла на
член 9, различно от лицето, поискало прилагането на процедурата
по помиряване, инициира съдебно производство по преразглеж-
дане или друго производство за преразглеждане по смисъла на
настоящата директива, възложителят уведомява помирителите. Те
уведомяват лицето, че е било отправено искане за прилагане на
процедурата по помиряване и поканват лицето да посочи в опре-
делен срок дали е съгласно да участва в тази процедура. Ако лицето
откаже да участва, помирителите могат да решат, ако е необхо-
димо като действат чрез мнозинство, да прекратят процедурата по
помирение, ако считат, че участието на лицето е необходимо с
оглед разрешаването на спора. Те уведомяват за решението си
Комитета като посочват мотивите си.

2. Действията, предприети в съответствие с настоящата глава не
нарушават:

a) действията, които Комисията или някоя от държавите-членки
може да предприеме в съответствие с членове 169 или 170 от
Договора или в прилагане на глава 3 от настоящата директива;

б) правата на лицето, поискало процедурата по помиряване, тези
на възложителя или на трети лица.
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ГЛАВА 5

Заключителни разпоредби

Член 12

1. Не по-късно от четири години след влизането в сила на настоя-
щата директива, Комисията, съгласувано с Консултативния коми-
тет по обществени поръчки, преразглежда прилагането на разпо-
редбите на настоящата директива и по-специално, използването на
европейските стандарти и, ако е необходимо, прави предложения
за считаните за необходими изменения.

2. Преди 1 март всяка година държавите-членки предоставят на
Комисията информация за действието на техните вътрешноправни
процедури по преразглеждане за изтеклата календарна година.
Естеството на информацията се определя от Комисията съгласу-
вано с Консултативния комитет по обществени поръчки.

3. В случай на въпроси, отнасящи се до възложители, чиято
дейност се определя от член 2, параграф 2, буква г) от Директива
90/531/ЕИО, Комисията се консултира и с Консултативния коми-
тет по възлагането на обществени поръчки в сферата на телекому-
никациите.

Член 13

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се
съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1993 г. Крал-

ство Испания предприема тези мерки не по-късно от 30 юни
1995 г. Република Гърция и Португалската република предприе-
мат тези мерки не по-късно от 30 юни 1997 г. Те незабавно
информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или то се извършва при офи-
циалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се
определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки въвеждат в сила мерките, предвидени в
параграф 1, в същите срокове като тези (предвидени в Директива
90/531/ЕИО).

3. Държавите-членки предоставят на Комисията текстовете на
основните разпоредби от вътрешното право, които приемат в при-
ложното поле на настоящата директива.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 1992 година.

За Съвета

Председател

Vitor MARTINS
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Национални органи, към които могат да се отправят искания за прилагане на процедурата по
помиряване, предвидена в член 9

Белгия

Services du Premier Ministre
Diensten Van de Eerste Minister

Ministère des Affaires économiques
Ministerie van Economische Zaken

Дания

Industri- og Handelsstyrelsen (обществени поръчки за доставка)
Boligsministeriet (обществени поръчки за строителство)

Германия

Bundesministerium für Wirtschaft

Гърция

Ypoyrgeio Viomichanias, Energeias kai Technologias Ypoyrgeio Emporioy
Ypoyrgeio Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon

Испания

Ministerio de Economía y Hacienda

Франция

Commission centrale des marchés

Ирландия

Department of Finance

Италия

Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie

Люксембург

Ministère des travaux publics

Нидерландия

Ministerie van Economische Zaken

Португалия

Conselho de mercados de obras publicas e particulares

Обединено кралство

HM Treasury
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