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BILAG V

LISTE OVER DE I ARTIKEL 7 OMHANDLEDE VARER VEDRØRENDE INDKØB FORETA-

GET AF DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER INDEN FOR FORSVARSOMRÅDET1

Kapitel 25: Salt, svovl, jord og stenarter, gips, kalk og cement

Kapitel 26: Malme, slagger og aske

Kapitel 27: Mineralske brændstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf, bituminøse

stoffer, mineralsk voks

undtagen:

ex 27.10: Særlige maskinbrændselsstoffer

Kapitel 28: Uorganiske kemikalier, uorganiske og organiske forbindelser af ædle metaller, af

sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

undtagen:

ex 28.09: Eksplosive stoffer

ex 28.13: Eksplosive stoffer

ex 28.14: Tåregas

ex 28.28: Eksplosive stoffer

ex 28.32: Eksplosive stoffer

ex 28.39: Eksplosive stoffer

ex 28.50: Giftige stoffer

ex 28.51: Giftige stoffer

ex 28.54: Eksplosive stoffer

                                                
1 Den eneste liste, der er gyldig i relation til dette direktiv, er den, der er i bilag 1, punkt 3 i

Aftalen.
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Kapitel 29: Organiske kemikalier;

undtagen:

ex 29.03: Eksplosive stoffer

ex 29.04: Eksplosive stoffer

ex 29.07: Eksplosive stoffer

ex 29.08: Eksplosive stoffer

ex 29.11: Eksplosive stoffer

ex 29.12: Eksplosive stoffer

ex 29.13: Giftige stoffer

ex 29.14: Giftige stoffer

ex 29.15: Giftige stoffer

ex 29.21: Giftige stoffer

ex 29.22: Giftige stoffer

ex 29.23: Giftige stoffer

ex 29.26: Eksplosive stoffer

ex 29.27: Giftige stoffer

ex 29.29: Eksplosive stoffer

Kapitel 30: Pharmaceutiske produkter

Kapitel 31: Gødningsstoffer

Kapitel 32: Garve- og farvestofekstrakter, garvesyrer og derivater deraf, farvestoffer, lakker

og malervarer, kit og spartelmasse, trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33: Flygtige vegetabilske olier og resinoider, parfumer, kosmetik og toiletmidler
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Kapitel 34: Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøre-

midler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende

produkter, modellermasse og dentalvoks

Kapitel 35: Proteiner, lim og klister, enzymer

Kapitel 37: Produkter til fotografisk og kinematografisk brug

Kapitel 38: Diverse kemiske produkter

undtagen:

ex 38.19: Giftige stoffer

Kapitel 39: Plast (celluloseethere og celluloseestere, kunstharpikser og andre plastsubstanser)

samt varer deraf

undtagen:

ex 39.03: Eksplosive stoffer
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Kapitel 40: Naturgummi (kautsjuk), syntetgummi og facis samt varer deraf

undtagen:

ex 40.11: bildæk

Kapitel 41: Råhuder og skind samt læder

Kapitel 42: Varer af læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker o.lign., varer af tar-

me

Kapitel 43: Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Kapitel 44: Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45: Kork og varer deraf

Kapitel 46: Kurvemagerarbejder og andre varer af flettemateriale

Kapitel 47: Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48: Papir og pap, varer af papirmasse, papir og pap

Kapitel 49: Bøger, og andre boghandlerartikler samt grafik
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Kapitel 65: Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67: Bearbejdede fjer og dun og varer af fjer og dun, kunstige blomster, varer af men-

neskehår

Kapitel 68: Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69: Keramiske produkter

Kapitel 70: Glas og glasvarer

Kapitel 71: Naturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af

disse materialer, bijouterivarer

Kapitel 73: Jern og stål

Kapitel 74: Kobber

Kapitel 75: Nikkel

Kapitel 76: Aluminium
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Kapitel 77: Magnesium og beryllium

Kapitel 78: Bly

Kapitel 79: Zink

Kapitel 80: Tin

Kapitel 81: Andre uædle metaller

Kapitel 82: Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler af uædle metaller

undtagen:

ex 82.05: Værktøj

ex 82.07: Værktøj, dele

Kapitel 83: Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84: Dampkedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber

undtagen:

ex 84.06: Motorer

ex 84.08: Andre kraftmaskiner

ex 84.45: Maskiner

ex 84.53: Automatiske databehandlingsmaskiner

ex 84.55: Dele til maskiner henhørende under pos. 84.53

ex 84.59: Atomreaktorer
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Kapitel 85: Elektriske maskiner og apparater og elektrisk materiel samt dele dertil

undtagen:

ex 85.13: Telekommunikationsudstyr

ex 85.15: Sendere

Kapitel 86: Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje, trafikregulerings-

udstyr af enhver art (ikke elektrisk)

undtagen:

ex 86.02: Pansrede elektriske lokomotiver

ex 86.03: Andre pansrede lokomotiver

ex 86.05: Pansrede vogne

ex 86.06: Reparationsvogne

ex 86.07: Vogne

Kapitel 87: Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje)

undtagen:

ex 87.08: Tanks og andre pansrede køretøjer

ex 87.01: Traktorer

ex 87.02: Militærkøretøjer

ex 87.03: Kranvogne

ex 87.09: Motorcykler

ex 87.14: Påhængsvogne
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Kapitel 89: Skibe, både og flydende materiel

undtagen:

ex 89.01A: Krigsskibe

Kapitel 90: Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater, målekontrol-

og præcisionsinstrumenter og -apparater, medicinske og kirurgiske instrumenter

og apparater

undtagen:

ex 90.05: Kikkerter (binokulære)

ex 90.13: Forskellige instrumenter, lasere

ex 90.14: Afstandsmålere

ex 90.28: Elektriske og elektroniske måleinstrumenter

ex 90.11: Mikroskoper

ex 90.17: Instrumenter til medicinsk brug

ex 90.18: Apparater til mekanoterapi

ex 90.19: Ortopædiske artikler

ex 90.20: Røntgenapparater

Kapitel 91: Ure

Kapitel 92: Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller

billed- og lydgengivere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og

apparater
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Kapitel 94: Møbler, hospitalssenge, madrasser, dyner, puder og lignende

undtagen:

ex 94.01A: Flysæder

Kapitel 95: Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96: Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

Kapitel 98: Diverse

________________________
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BILAG VI

DEFINITION AF VISSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

I dette direktiv forstås ved

1. a) "teknisk specifikation" i forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter: samtli-

ge tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i udbudsbetingelserne, som fastlæg-

ger krævede egenskaber for et materiale, et produkt eller et indkøb, og hvorved disse

kan beskrives således, at de opfylder kravene til den anvendelse, som den ordregivende

myndighed har bestemt dem til. Disse egenskaber omfatter niveauerne for miljøpræsta-

tionerne, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overens-

stemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, sikkerhed, dimensioner, herunder procedurer

for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballe-

ring, mærkning og etikettering samt produktionsprocesser og -metoder. De omfatter li-

geledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning,

kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og kon-

struktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed

ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbej-

der og de materialer eller dele, der indgår deri;

b) "teknisk specifikation" i forbindelse med offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelses-

kontrakter, en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede

egenskaber ved et produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljøpræ-

station, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede),
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overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, brugen af produktet, sikkerhed, di-

mensioner, herunder forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse og terminologi for pro-

duktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikette-

ring, brugsvejledning, produktionsprocesser og -metoder samt procedurer for overens-

stemmelsesvurdering;

2. "standard": en teknisk specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til

gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse normalt ikke er obligatorisk, og

som falder ind under en af følgende kategorier:

− international standard: en standard, der er vedtaget af en international standardiserings-

organisation, og som er offentligt tilgængelig,

− europæisk standard: en standard, der er vedtaget af en europæisk standardiseringsorga-

nisation, og som er offentligt tilgængelig,

− national standard: en standard, der er vedtaget af en national standardiseringsorganisati-

on, og som er offentligt tilgængelig;

3. "europæisk teknisk godkendelse": positiv teknisk vurdering af et produkts egnethed til anven-

delse til et bestemt formål, som bygger på, at produktet opfylder de væsentlige krav, der gæl-

der for bygge- og anlægsarbejder, til grund for hvilke lægges materialets iboende egenskaber

og de forskrifter, der gælder for dets ibrugtagning og anvendelse. Europæisk godkendelse ud-

stedes af et organ, der er godkendt hertil af medlemsstaten;

4. "fælles tekniske specifikationer": tekniske specifikationer, der er udarbejdet efter en af med-

lemsstaterne godkendt procedure, og som er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesska-

bers Tidende;

5. "teknisk reference": ethvert produkt fra europæiske standardiseringsorganer, bortset fra offi-

cielle standarder, som er frembragt efter procedurer, der er indført med henblik på udvikling

af markedsbehovene.

________________________
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BILAG VII

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER

BILAG VII A

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I UDBUDSBEKENDTGØRELSER

BEKENDTGØRELSE OM OFFENTLIGGØRELSE AF EN VEJLEDENDE FORHÅNDSMED-
DELELSE I EN KØBERPROFIL

1. Den ordregivende myndigheds land

2. Den ordregivende myndigheds navn

3. "Køberprofilens" internetadresse

4. Referencenummer/numre i CPV-nomenklaturen
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FORHÅNDSMEDDELELSE

1. Navn, adresse, telefaxnummer og e-post-adresse på den ordregivende myndighed og på det

kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysninger.

2. I givet fald angives, at det er en offentlig kontrakt forbeholdt beskyttede værksteder, eller hvis

udførelse er forbeholdt programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter: arbejdets art og omfang, udførelses-

sted; hvis bygge- og anlægsarbejdet er opdelt i flere delarbejder, en kort beskrivelse af disse

delarbejder, og hvorledes de indgår i det samlede arbejde, de anslåede beløbsrammer for det

påtænkte arbejde, referencenummer/numre i nomenklaturen.

I forbindelse med offentlige indkøbskontrakter: art og omfang eller værdi af de varer, der skal

leveres, referencenummer i nomenklaturen; referencenummer/numre i nomenklaturen.

I forbindelse med offentlige tjenesteydelseskontrakter: samlet påtænkt beløb for køb i hver af

kategorierne af tjenesteydelser i bilag II A; referencenummer/numre i nomenklaturen.

4. Foreløbige datoer for iværksættelse af udbudsproceduren eller -procedurerne, i tilfælde af of-

fentlige tjenesteydelseskontrakter fordelt på kategori.

5. Hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette.

6. I givet fald yderligere oplysninger.

7. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen eller for afsendelse af bekendtgørelsen om offentlig-

gørelse af denne vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende køberprofil.

8. Angivelse af, om kontrakten er omfattet af Aftalen.
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UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Offentligt udbud, begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, udbud med forhandling:

1. Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den ordregivende myn-

dighed.

2. I givet fald angives, at det er en offentlig kontrakt forbeholdt beskyttede værksteder, eller hvis

udførelse er forbeholdt programmer for beskyttet beskæftigelse.

3. a) Den valgte udbudsform

b) I givet fald begrundelse for brug af hasteproceduren (i forbindelse med begrænset udbud

og udbud med forhandling).

c) Hvis der er tale om en rammeaftale, angives dette.

d) Hvis der er tale om et dynamisk indkøbssystem, angives dette.

e) I givet fald anvendes elektronisk auktion (ved offentligt udbud, begrænset udbud eller

udbud med forhandling i tilfælde som omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a)).

4. Kontrakttype.

5. Udførelsessted for bygge- og anlægsarbejder, leveringssted for varer eller leveringssted for

tjenesteydelser.
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6. a) Offentlige bygge- og anlægskontrakter:

� Arbejdets art og omfang, almindelig beskrivelse af arbejdet. Angivelse af især op-

tionsklausuler vedrørende yderligere arbejder og den foreløbige tidsplan for bru-

gen af disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængel-

ser. Hvis arbejdet eller kontrakten er opdelt i flere delleverancer, størrelsen af de

forskellige delleverancer; referencenummer/numre i nomenklaturen.

� Angivelse af arbejdets eller kontraktens formål, når projektering også er omfattet.

� I tilfælde af rammeaftaler oplyses ligeledes rammeaftalens planlagte løbetid,

samlet anslået værdi af bygge- og anlægsarbejderne for hele løbetiden samt, i det

omfang det er muligt, værdien og hyppigheden af de kontrakter, der skal indgås.

b) Offentlige indkøbskontrakter:

� Arten af de varer, der skal leveres, angivelse af, om der indhentes tilbud med hen-

blik på køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret eller en kombination her-

af, nomenklaturreferencenummer. Mængden af de varer, der skal leveres, angivel-

se af især optionsklausuler vedrørende yderligere indkøb og den foreløbige tids-

plan for brugen af disse klausuler, hvis denne foreligger; klausuler samt antallet af

eventuelle forlængelser, referencenummer/numre i nomenklaturen
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− i forbindelse med tidsbegrænsede kontrakter eller kontrakter, der kan fornyes in-

den for en fastsat periode, angives ligeledes tidsplanen for senere udbud i forbin-

delse med offentlige indkøb, hvis denne foreligger

− i tilfælde af rammeaftaler oplyses ligeledes rammeaftalens planlagte løbetid,

samlet anslået værdi af varerne for hele løbetiden samt, i det omfang det er muligt,

værdien og hyppigheden af de kontrakter, der skal indgås.

c) Offentlige tjenesteydelseskontrakter:

� Tjenesteydelsens kategori og beskrivelse. Referencenummer/numre i nomenklatu-

ren. Omfanget af de tjenesteydelser, der skal leveres. Angivelse af især options-

klausuler vedrørende yderligere arbejder og den foreløbige tidsplan for brugen af

disse klausuler, hvis denne foreligger, samt antallet af eventuelle forlængelser. I

forbindelse med kontrakter, der kan fornyes inden for en fastsat periode, angives

ligeledes tidsplanen for senere udbud for offentlige tjenesteydelser, hvis denne

foreligger

i tilfælde af rammeaftaler oplyses ligeledes rammeaftalens planlagte løbetid,

samlet anslået værdi af ydelserne for hele løbetiden samt, i det omfang det er mu-

ligt, værdien og hyppigheden af de kontrakter, der skal indgås

� angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestem-

melse er forbeholdt en bestemt profession

oplysning om denne lov eller administrative bestemmelse
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− angivelse af, om juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer for

de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen.

7. Når kontrakter er opdelt i delleverancer, angivelse af, om de økonomiske aktører har mulig-

hed for at afgive tilbud på en, flere og/eller samtlige delleverancer.

8. Sidste frist for opfyldelse af eller løbetid for den offentlige bygge- og anlægskontrakt, vare-

indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt. Hvis det er muligt, angives også fristen for påbegyn-

delse af bygge- og anlægsarbejde, påbegyndt eller fuldendt levering af varer eller fuldendt ud-

førelse af tjenesteydelser.

9. Accept af eller forbud mod alternative tilbud.

10. Eventuelt særlige betingelser for opfyldelsen af kontrakten.

11. I forbindelse med offentlige udbud:

a) Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på den tjenestegren, til

hvilken anmodning om udbudsmaterialet og supplerende dokumenter kan rettes.

b) I givet fald angivelse af sidste frist for fremsættelse af sådanne anmodninger.

c) I givet fald størrelsen af og betalingsbetingelserne for det beløb, der skal erlægges for at

få udleveret disse dokumenter.
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12. a) Sidste frist for modtagelse af tilbud eller vejledende tilbud, når der er tale om indførelse

af et dynamisk indkøbssystem (offentligt udbud).

b) Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse (begrænset udbud og udbud

med forhandling).

c) Adresse, hvortil de skal sendes.

d) Det eller de sprog, de skal være affattet på.

13. I forbindelse med offentlige udbud:

a) Personer, der har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

b) Dato, klokkeslæt og sted for åbningen.

14. I givet fald sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges.

15. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til de forskrifter, hvoraf de

fremgår.

16. I givet fald den retlige form, som en sammenslutning af økonomiske aktører, som kontrakten

tildeles, skal have.
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17. Udvælgelseskriterier vedrørende de økonomiske aktørers personlige forhold, som kan føre til

deres udelukkelse, og de oplysninger, der kræves som bevis for, at de ikke falder ind under de

tilfælde, der berettiger til udelukkelse. Udvælgelseskriterier og oplysninger om den økonomi-

ske aktørs personlige forhold samt de oplysninger og formaliteter, der er nødvendige for vur-

deringen af de økonomiske og tekniske minimumskrav, denne skal opfylde. Eventuelle speci-

fikke minimumstærskelkrav.

18. I forbindelse med rammeaftaler: antal, i givet fald påtænkt største antal, økonomiske aktører,

der kan deltage, rammeaftalens løbetid, eventuelt med begrundelse af en løbetid, der overskri-

der fire år.

19. I forbindelse med konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling med offentliggørelse

af en udbudsbekendtgørelse oplyses i givet fald, at der er tale om en procedure, der finder sted

i flere faser for efterhånden at begrænse antallet af de løsninger, der skal drøftes, eller de til-

bud, der skal forhandles.

20. I forbindelse med begrænset udbud, konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling

med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når der gøres brug af muligheden for at be-

grænse antallet af kandidater, der opfordres til at indgive tilbud, til dialog eller til forhandling:

mindste antal og eventuelt største antal ønskede ansøgere og objektive kriterier til udvælgelse

af dette antal ansøgere.

21. Periode, i hvilken tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit bud (offentligt udbud).

22. I givet fald navne og adresser på de økonomiske aktører, der allerede er udvalgt af de ordregi-

vende myndigheder (udbud med forhandling).
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23. Kriterier jf. artikel 53, der vil blive lagt til grund ved tildeling af kontrakten: "den laveste pris"

eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Kriterierne for udvælgelse af det økonomisk

mest fordelagtige tilbud samt deres vægtning anføres, når de ikke fremgår af udbudsbetingel-

serne, eller ved konkurrencepræget dialog af det beskrivende dokument.

24. Navn og adresse på det kompetente klage- og i påkommende tilfælde mæglingsorgan. Angi-

velse af frister for indgivelse af klager eller eventuelt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse

oplysninger.

25. Dato for offentliggørelse af forhåndsmeddelelsen i overensstemmelse med de tekniske speci-

fikationer i bilag VIII eller angivelse af, at der ikke er offentliggjort forhåndsmeddelelse.

26. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen.

27. Angivelse af, om kontrakten er omfattet af aftalen.
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FORENKLET UDBUDSBEKENDTGØRELSE INDEN FOR ET DYNAMISK INDKØBSSY-

STEM

1. Den ordregivende myndigheds land.

2. Den ordregivende myndigheds navn og e-post-adresse.

3. Gentagelse af udbudsbekendtgørelsen i det dynamiske indkøbssystem.

4. E-post-adresse, hvor udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter vedrørende det dy-

namiske indkøbssystem er tilgængelige.

5. Kontraktens genstand: Beskrivelse ved numre, der henviser til CPV-nomenklaturen, samt

kvantitet eller omfang af den kontrakt, der skal indgås.

6. Frist for afgivelse af vejledende tilbud.
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BEKENDTGØRELSE OM INDGÅEDE KONTRAKTER

1. Den ordregivende myndigheds navn og adresse.

2. Den valgte udbudsform. Ved udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørel-

se (artikel 28), begrundelse.

3. Offentlige bygge- og anlægskontrakter: arbejdets art og omfang, generel beskrivelse af arbej-

det.

Offentlige indkøbskontrakter: de leverede varers art og mængde samt, eventuelt, leverandør;

nomenklaturreferencenummer.

Offentlige tjenesteydelseskontrakter: tjenesteydelsens kategori samt beskrivelse; referen-

cenummer i nomenklaturen; de indkøbte tjenesteydelsers omfang.

4. Dato for indgåelse af kontrakten.

5. Kriterierne for tildeling af ordren.

6. Antal modtagne tilbud.

7. Den eller de valgte virksomheders navn og adresse.

8. Betalt pris eller prisramme (minimum/maksimum).

9. Værdien af det eller de antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der blev taget i

betragtning ved tildeling af kontrakten.
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10. I givet fald, hvilken del af kontrakten der vil kunne gives i underentreprise, samt værdien af

denne del.

11. Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i overensstemmelse med de tekniske spe-

cifikationer i bilag VIII.

12. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse.

13. Navn og adresse på det organ, der er ansvarligt for klageprocedurer og eventuel mægling.

Angivelse af frister for indgivelse af klager eller eventuelt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse

oplysninger.
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BILAG VII B

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSEN OM KONCESSION PÅ OF-

FENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

1. Navn, adresse, telefaxnummer og e-post-adresse på den ordregivende myndighed

2. a) Udførelsessted

b) Arbejde, der omfattes af koncessionskontrakten; arbejdets art og omfang

3. a) Frist for indsendelse af ansøgninger

b) Adresse, hvortil de skal sendes

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på

4. Personlige, tekniske og finansielle betingelser, som kandidaterne skal opfylde

5. Kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten

6. Eventuelt den procentdel af arbejdet, der mindst skal overdrages tredjemand

7. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen

8. Navn og adresse på det organ, der er ansvarligt for klageprocedurer og eventuel mægling.

Angivelse af frister for indgivelse af klager eller eventuelt navn, adresse, telefonnummer, tele-

faxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse

oplysninger.
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BILAG VII C

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES I KONCESSIONSHAVERENS BEKENDTGØREL-

SER OM BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER, , HVOR DENNE IKKE ER EN ORDREGI-

VENDE MYNDIGHED

1. a) Udførelsessted

b) Arbejdets art og omfang, generel beskrivelse af arbejdet

2. Eventuel frist for arbejdets udførelse

3. Navn og adresse på den organisation, hvor udbudsmateriale og yderligere oplysninger kan

rekvireres

4. a) Frister for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og/eller modtagelse af tilbud

b) Adresse, hvortil de skal sendes

c) Det eller de sprog, de skal være affattet på

5. Eventuelt krav om kaution og sikkerhedsstillelse

6. Økonomiske og tekniske betingelser, som entreprenøren skal opfylde

7. Kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af kontrakten

8. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen.
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BILAG VII D

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES I BEKENDTGØRELSER OM PROJEKTKONKUR-

RENCER OM TJENESTEYDELSER

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCE

1. Navn, adresse, telefaxnummer og e-post-adresse på den ordregivende myndighed og på det

kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysninger

2. Projektbeskrivelse

3. Konkurrenceart: åben eller lukket

4. I tilfælde af åben konkurrence: sidste frist for indsendelse af projekterne

5. I tilfælde af lukket konkurrence:

a) påtænkt deltagerantal

b) eventuelt navn på tidligere udvalgte deltagere

c) kriterier for udvælgelse af deltagere

d) sidste frist for ansøgninger om deltagelse

6. Eventuelt angivelse af, om deltagelse er begrænset til et bestemt erhverv
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7. Kriterier, der vil blive lagt til grund for vurderingen af projekterne

8. Eventuelt navn på personer, som er udpeget til medlemmer af udvælgelseskomitéen

9. Angivelse af, om den ordregivende myndighed er bundet af udvælgelseskomitéens afgørelse

10. Eventuelt oplysninger om præmiernes art og værdi

11. Eventuelt oplysninger om de beløb, der udbetales til samtlige deltagere

12. Angivelse af, om de kontrakter, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vin-

deren eller vinderne af konkurrencen

13. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen.
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BEKENDTGØRELSE AF RESULTATERNE AF EN PROJEKTKONKURRENCE

1. Navn, adresse, telefaxnummer og e-post-adresse på den ordregivende myndighed

2. Projektbeskrivelse

3. Samlet deltagerantal

4. Antal udenlandske deltagere

5. Vinder(e)

6. Eventuelt præmie(r)

7. Henvisning til bekendtgørelsen om konkurrencen

8. Dato for afsendelse af bekendtgørelsen.

________________________



11029/3/02 REV 3 ACA/mm 1
BILAG VIII DG C II    DA

BILAG VIII

KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE

1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

a) De ordregivende myndigheder sender de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 35,

58, 64 og 69, til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer i

det format, der er foreskrevet i Kommissionens direktiv 2001/78/EF af 13. septem-

ber 2001om anvendelse af standardformularer til offentliggørelse af bekendtgørelser om

offentlige kontrakter1. De i artikel 35, stk. 1, første afsnit, omhandlede vejledende for-

håndsmeddelelser, som offentliggøres vedrørende en køberprofil, jf. punkt 2, litra b),

skal også være i dette format, og det samme gælder bekendtgørelsen om offentliggørel-

sen.

b) De bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 35, 58, 64 og 69, offentliggøres af Konto-

ret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer eller af de ordregivende

myndigheder, hvis der er tale om vejledende forhåndsmeddelelse i en køberprofil, jf.

artikel 35, stk. 1, første afsnit.

De ordregivende myndigheder kan desuden offentliggøre disse oplysninger på internet-

tet i form af en "køberprofil", jf. punkt 2, litra b).

                                                
1 EFT L 285 af 29.10.2001, s. 1.
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c) Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer sender den ordregi-

vende myndighed en bekræftelse af den i artikel 36, stk. 8, omhandlede offentliggørelse.

2. Offentliggørelse af supplerende oplysninger

a) De ordregivende myndigheder opfordres til at offentliggøre samtlige udbudsbetingelser

og supplerende dokumenter på internettet.

b) Køberprofilen kan indeholde de i artikel 35, stk. 1, første afsnit omhandlede vejledende

forhåndsmeddelelser, oplysninger om igangværende frie udbud, planlagte indkøb, ind-

gåede kontrakter og annullerede procedurer samt andre oplysninger af almen interesse

såsom kontaktpersoner, telefon- og faxnummer, postadresse og e-post-adresse.

3. Format og regler for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser

Formatet og reglerne for elektronisk fremsendelse af bekendtgørelser er til rådighed på inter-

net-adressen "http://simap.eu.int".

________________________
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BILAG IX

REGISTRE1

BILAG IX A

OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

Relevante faglige registre samt erklæringer og attester for hver medlemsstat:

� i Belgien: "Registre du Commerce"/"Handelsregister"

� i Danmark: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

� i Tyskland: "Handelsregister" og "Handwerksrolle"

� i Grækenland "Registret over kontraherende virksomheder" ( "Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων" - MEEΠ) under Ministeriet for Miljø, Fysisk Planlægning og Offentlige Ar-

bejder (ΥΠΕΧΩ∆Ε)

� i Spanien: For selskaber, registrering i "Registro Mercantil" eller i et tilsvarende register af-

hængigt af det pågældende selskabs karakteristika

� i Frankrig: "Registre du commerce" og "Répertoire des métiers"

                                                
1 I artikel 46 forstås ved "registre" de registre, der er anført i dette bilag samt, i det omfang der

er sket ændringer heraf på nationalt niveau, de registre, der måtte have erstattet disse.
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� i Irland: "Registrar of Companies" eller "Registrar of Friendly Societies". En entreprenør, som

ikke er registreret kan anmodes om at fremlægge en attest, hvori det præciseres, at den pågæl-

dende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv i det land, hvor han er

etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn

� i Italien: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"

� i Luxembourg: "Registre aux firmes" og "Rôle de la Chambre des métiers"

� i Nederlandene: "Handelsregister"

� i Østrig: "Firmenbuch", "Gewerberegister" og "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"

� i Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"

� i Finland: "Kaupparekisteri" og "Handelsregistret"

� i Sverige: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren".

� i Det Forenede Kongerige: En entreprenør etableret i Det Forenede Kongerige betragtes som

værende registreret i et handels- eller erhvervsregister, når det er attesteret af "Registrar of

Companies", at den pågældende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv

i det land, hvor han er etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn.
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BILAG IX B

OFFENTLIGE INDKØBSKONTRAKTER

De relevante faglige registre og handelsregistre samt erklæringer og attester er:

� i Belgien: "Registre du commerce/Handelsregister"

� i Danmark: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

� i Tyskland: "Handelsregister" og "Handwerksrolle"

� i Grækenland: "Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο"

� i Spanien: For selskaber, registrering i "Registro Mercantil" eller i et tilsvarende register af-

hængigt af det pågældende selskabs karakteristika

� i Frankrig: "Registre du commerce et des sociétés" og "Répertoire des métiers"

� i Irland: "Registrar of Companies" eller "Registrar of Friendly Societies". En entreprenør, som

ikke er registreret kan anmodes om at fremlægge en attest, hvori det præciseres, at den pågæl-

dende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv i det land, hvor han er

etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn

� i Italien: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" og "Regi-

stro delle Commissioni provinciali per l'artigianato"

� i Luxembourg: "Registre aux firmes" og "Rôle de la chambre des métiers"

� i Nederlandene: "Handelsregister"
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� i Østrig: "Firmenbuch", "Gewerberegister" og "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"

� i Portugal: "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"

� i Finland: "Kaupparekisteri" og "Handelsregistret"

� i Sverige: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren".

� i Det Forenede Kongerige: En entreprenør etableret i Det Forenede Kongerige betragtes som

værende registreret i et handels- eller erhvervsregister, når det er attesteret af "Registrar of

Companies", at den pågældende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv

i det land, hvor han er etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn.
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BILAG IX C

OFFENTLIGE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER

De relevante faglige registre og handelsregistre samt erklæringer og attester er:

� i Belgien: "Registre du commerce"/"Handelsregister" og "Ordres profession-

nels"/"Beroepsorden"

� i Danmark: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

� i Tyskland: "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister"

og "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder"

� i Grækenland kan der af tjenesteyderne kræves en for en notar under ed afgivet erklæring om

udøvelse af det pågældende erhverv i de tilfælde, der er nævnt i den gældende nationale lov-

givning for tjenesteydelser vedrørende undersøgelser som nævnt i bilag II A, erhvervsregistret

"Μητρώο Μελετητών" ainsi que "Μητρώο Γραφείων Μελετών" samt "Μητρώο Γραφείων

Μελετών"

� i Spanien: For selskaber, registrering i "Registro Mercantil" eller i et tilsvarende register af-

hængigt af det pågældende selskabs karakteristika

� i Frankrig: "Registre du commerce et des sociétés" og "Répertoire des métiers"

� i Irland: "Registrar of Companies" eller "Registrar of Friendly Societies". En entreprenør, som

ikke er registreret kan anmodes om at fremlægge en attest, hvori det præciseres, at den pågæl-

dende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv i det land, hvor han er

etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn

� i Italien: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro

delle commissioni provinciali per l'artigianato" eller "Consiglio nazionale degli ordini profes-

sionali"
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� i Luxembourg: "Registre aux firmes" og "Rôle de la Chambre des métiers"

� i Nederlandene: "Handelsregister"

� i Østrig: "Firmenbuch", "Gewerberegister" og "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"

� i Portugal: "Registro nacional das Pessoas Colectivas"

� i Finland: "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret"

� i Sverige: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren".

� i Det Forenede Kongerige: En entreprenør etableret i Det Forenede Kongerige betragtes som

værende registreret i et handels- eller erhvervsregister, når det er attesteret af "Registrar of

Companies", at den pågældende under ed har erklæret, at han udøver det pågældende erhverv

i det land, hvor han er etableret, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn.

________________________
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BILAG X

KRAV TIL ANORDNINGER TIL ELEKTRONISK MODTAGELSE

AF TILBUD/ANSØGNINGER OM DELTAGELSE ELLER AF PLANER OG PROJEKTER I

FORBINDELSE MED KONKURRENCER

Anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud/ansøgninger om deltagelse samt planer og projek-

ter skal ved tekniske midler og passende procedurer mindst garantere følgende:

a) de elektroniske signaturer vedrørende tilbud/ansøgninger om deltagelse samt fremsendelse af

planer og projekter opfylder de nationale bestemmelser i medfør af direktiv 1999/93/EF

b) det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af tilbud/ ansøgninger om delta-

gelse samt planer og projekter kan fastslås med sikkerhed

c) det kan med rimelighed sikres, at ingen kan få adgang til oplysninger, som er fremsendt i

medfør at disse krav, før udløbet af de fastsatte frister

d) det kan ved overtrædelse af dette forbud med rimelighed sikres, at overtrædelsen klart kan

spores

e) kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af de modtagne op-

lysninger
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f) på de forskellige stadier af proceduren for tildeling af kontrakten eller de forskellige konkur-

rencestadier må kun bemyndigede personer, der optræder sammen, få adgang til alle eller en

del af de indsendte oplysninger

g) de bemyndigede personer, der optræder sammen, kan kun få adgang til de indsendte oplys-

ninger efter den anførte dato

h) oplysninger, som er modtaget og åbnet i overensstemmelse med de foreliggende krav, er kun

tilgængelige for personer, der er bemyndiget til at få kendskab hertil.

________________________
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BILAG XI

GENNEMFØRELSES- OG ANVENDELSESFRISTER

(artikel 80)

Direktiv Gennemførelses- og anvendelsesfrister

92/50/EØF (EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1)
Østrig, Finland, Sverige*

1. juli 1993
1. januar 1995

93/36/EØF (EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1)
Østrig, Finland, Sverige*

13. juni 1994
1. januar 1995

93/37/EØF (EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54)
kodificering af direktiver:

� 71/305/EØF (EFT L 185 af 16.8.1971,
s. 5)
� EF med 6 medlemsstater
� DK,IRL,UK
� Grækenland
� Spanien, Portugal
� Østrig, Finland, Sverige*

30. juli 1972
1. januar 1973
1. januar 1981
1. januar 1986
1. januar 1995

� 89/440/EØF (EFT L 210 af 21.7.1989,
s. 1):
� EF med 9 medlemsstater
� Grækenland, Spanien, Portugal
� Østrig, Finland, Sverige*

13. juli 1990
1. marts 1992
1. januar 1995

97/52/EF (EFT L 328 af 28.11.1997, s.1) 13. oktober 1998

____________

* EØS: 1. januar 1994.

________________________
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BILAG XII
SAMMENLIGNINGSTABEL1

Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 1, stk. 1 Artikel 1, før-
ste linje, tilpasset

Artikel 1, første linje,
tilpasset

Artikel 1, før-
ste linje, tilpasset

Artikel 1, stk. 2,
litra a)

Artikel 1, litra a),
første del af punk-
tummet

Artikel 1, litra a),
første og sidste del af
punktummet

Artikel 1, litra a) Ændret

Artikel 1, stk. 2,
litra b)

Artikel 1, litra a) og
c), tilpasset

Artikel 1, stk. 2,
litra c), første af-
snit

Artikel 1, litra a),
anden del af første og
andet punktum, til-
passet

Artikel 1, stk. 2,
litra c), andet afsnit

Artikel 1, litra a),
tilpasset

Artikel 1, stk. 2,
litra c), første af-
snit

Ny

Artikel 1, stk. 2,
litra c), andet afsnit

Artikel 2, tilpasset

Artikel 1, stk. 2,
litra d) tredje afsnit

Betragtning 16,
tilpasset

Artikel 1, stk. 3 Artikel 1, litra d)
Artikel 1, stk. 4 Ny
Artikel 1, stk. 5 Ny
Artikel 1, stk. 6 Ny
Artikel 1, stk. 7 Ny
Artikel 1, stk. 8,
første afsnit

Artikel 1, litra c),
første punktum,
tilpasset

Artikel 1, stk. 8,
andet afsnit

Ny

                                                
1 Betegnelsen "tilpasset" angiver, at teksten er ændret, men at ændringerne ikke vedrører tek-

sten i de direktiver, der er ophævet. Ændringer med hensyn til rækkevidden af bestemmelser-
ne i de direktiver, der er ophævet, er angivet ved betegnelsen "ændret". Sidstnævnte betegnel-
se optræder i sidste kolonne, når ændringen vedrører bestemmelserne i de tre ophævede di-
rektiver. Når ændringerne kun vedrører et eller to af disse direktiver, optræder betegnelsen
"ændret" i kolonnen for de pågældende direktiver.



11029/3/02 REV 3 ACA/mm 2
BILAG XII DG C II    DA

Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 1, stk. 8,
tredje afsnit

Artikel 1, litra h) Artikel 1, litra c) Artikel 1, litra c),
andet punktum

Ændret

Artikel 1, stk. 9 Artikel 1, litra b),
tilpasset

Artikel 1, litra b),
tilpasset

Artikel 1, litra b),
tilpasset

Artikel 1, stk. 10 Ny
Artikel 1, stk. 11,
første afsnit

Artikel 1, litra e),
tilpasset

Artikel 1, litra d),
tilpasset

Artikel 1, litra d),
tilpasset

Artikel 1, stk. 11,
andet afsnit

Artikel 1, litra f),
tilpasset

Artikel 1, litra e),
tilpasset

Artikel 1, litra e),
tilpasset

Artikel 1, stk. 11,
tredje afsnit

Ny

Artikel 1, stk. 11,
fjerde afsnit

Artikel 1, litra g),
tilpasset

Artikel 1, litra f), til-
passet

Artikel 1, litra f),
tilpasset

Artikel 1, stk. 11,
femte afsnit

Artikel 1, litra g),
tilpasset

Artikel 1, stk. 12 Ny
Artikel 1, stk. 13 Ny
Artikel 1, stk. 14 Ny
Artikel 1, stk. 15 Ny
Artikel 2 Artikel 6, stk. 6 Artikel 5, stk. 7 Artikel 3, stk. 2 Ændret
Artikel 3 Artikel 2, stk. 2
Artikel 4, stk. 1 Ny Ny Artikel 26, stk. 2 og

3, tilpasset
Artikel 4, stk. 2 Artikel 21, ændret Artikel 18, tilpasset Artikel 26, stk. 1,

ændret
Artikel 5 Artikel 33a, tilpas-

set
Artikel 28, ændret Artikel 38a, tilpas-

set
Artikel 6 Artikel 15, stk. 2 Ændret
Artikel 7, litra a)
og b)

Artikel 5, stk. 1, litra
a), tilpasset

Artikel 7, stk. 1,
litra a), tilpasset

Artikel 7, litra c) Artikel 6, stk. 1,
litra a), tilpasset

Artikel 8 Artikel 2 og 6, stk.
1, litra c), tilpasset

Artikel 3, stk. 3, og
artikel 7, stk. 1, litra
a), tilpasset

Artikel 9, stk. 1,
første afsnit

Artikel 5, stk. 5 Artikel 7, stk. 2 og
7

Ændret

Artikel 9, stk. 1,
andet afsnit

Ny

Artikel 9, stk. 2 Artikel 5, stk. 1, li-
tra b)

Ny
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 9, stk. 3 Artikel 6, stk. 4 Artikel 5, stk. 6 Artikel 7, stk. 3,
andet sætningsled

Artikel 9, stk. 4 Artikel 6, stk. 5,
tilpasset

Artikel 9, stk. 5,
litra a)

Artikel 6, stk. 3,
tilpasset

- Artikel 7, stk. 4,
tredje afsnit, tilpas-
set

Artikel 9, stk. 5,
litra b)

- Artikel 5, stk. 4 - Ændret

Artikel 9, stk. 6 - Artikel 5, stk. 2 -
Artikel 9, stk. 7 - Artikel 5, stk. 3 Artikel 7, stk. 6
Artikel 9, stk. 8,
litra a)

- - Artikel 7, stk. 4, Ændret

Artikel 9, stk. 8,
litra b)

- - Artikel 7, stk. 5, Ændret

Artikel 9, stk. 9 - - - Ny
Artikel 10 Ny Artikel 3 tilpasset Artikel 4, stk. 1,

tilpasset
Artikel 11 - - - Ny
Artikel 12 Artikel 4, litra a) Artikel 2, litra a) Artikel 1, litra a)

nr. ii)
Ændret

Artikel 13 - - - Ny
Artikel 14 Artikel 4, litra b) Artikel 2, stk. 1, li-

tra b)
Artikel 4, stk. 2

Artikel 15, litra a) Artikel 5, litra a)
tilpasset

Artikel 4, litra a) til-
passet

Artikel 5, litra a)
tilpasset

Artikel 15, litra b)
og c)

Artikel 5, litra b)
og c)

Artikel 4, litra b) og
c)

Artikel 5, litra b)
og c)

Artikel 16 - - Artikel 1, litra a),
iii) til ix), tilpasset

Artikel 17 - - - Ny
Artikel 18 - - Artikel 6 Ændret
Artikel 19 - - - Ny
Artikel 20 - - Artikel 8
Artikel 21 Artikel 9
Artikel 22 - - Artikel 10
Artikel 23 Artikel 10 Artikel 8 Artikel 14 Ændret
Artikel 24, stk. 1 til
4, første afsnit

Artikel 19 Artikel 16, stk. 1, Artikel 24, stk. 1 Ændret

Artikel 24, stk. 4,
andet afsnit

- Artikel 16, stk. 2,
tilpasset

Artikel 24, stk. 2,
tilpasset
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 25, stk. 1 Artikel 20, stk. 1 Artikel 17, stk. 1 Artikel 25, stk. 1 Ændret
Artikel 25, stk. 2 Artikel 20, stk. 2 Artikel 17, stk. 2 Artikel 25, stk. 2
Artikel 26 - - - Ny
Artikel 27, stk. 1 Artikel 23, stk. 1 - Artikel 28, stk. 1 Ændret
Artikel 27, stk. 2
og 3

Artikel 23, stk. 2 - Artikel 28, stk. 2

Artikel 28, stk. 1 Artikel 7, stk. 1
tilpasset

Artikel 6, stk. 1 til-
passet

Artikel 11, stk. 1
tilpasset

Artikel 28, stk. 2 Artikel 7, stk. 4 Artikel 6, stk. 4 Artikel 11, stk. 4 Ændret
Artikel 29 - - - Ny
Artikel 30, stk. 1,
litra a)

Artikel 7, stk. 2,
litra a)

Artikel 6, stk. 2 Artikel 11, stk. 2,
litra a)

Artikel 30, stk. 1,
litra b)

Artikel 7, stk. 2,
litra c)

Ny Artikel 11, stk. 2,
litra b)

Artikel 30, stk. 1,
litra c)

- Artikel 11, stk. 2,
litra c)

Artikel 30, stk. 1,
litra d)

Artikel 7, stk. 2,
litra b)

- -

Artikel 30, stk. 2, 3
og 4

- - - Ny

Artikel 31, litra 1),
litra a)

Artikel 7, stk. 3
litra a)

Artikel 6, stk. 3, li-
tra a)

Artikel 11, stk. 3,
litra a)

Artikel 31, litra 1),
litra b)

Artikel 7, stk. 3,
litra b)

Artikel 6, stk. 3, li-
tra c)

Artikel 11, stk. 3,
litra b)

Artikel 31, litra 1),
litra c)

Artikel 7, stk. 3,
litra c)

Artikel 6, stk. 3, li-
tra d)

Artikel 11, stk. 3,
litra d)

Artikel 31, litra 2),
litra a)

- Artikel 6, stk. 3, li-
tra b)

-

Artikel 31, litra 2),
litra b)

- Artikel 6, stk. 3, li-
tra e)

-

Artikel 31, litra 2,
litra c)

- Ny -

Artikel 31, litra 2),
litra d)

- Ny -

Artikel 31, litra 3) - - Artikel 11, stk. 3,
litra c)

Artikel 31, litra 4),
litra a)

Artikel 7, stk. 3,
litra d)

- Artikel 11, stk. 3,
litra e)

Artikel 31, litra 4,
litra b)

Artikel 7, stk. 3,
litra e)

- Artikel 11, stk. 3,
litra f)
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 32 - - - Ny
Artikel 33 - - - Ny
Artikel 34, stk. 1
og 2

Artikel 9, stk. 1 og
2

- -

Artikel 34, stk. 3 Artikel 9, stk. 3 Ændret
Artikel 35, stk. 1,
første afsnit, li-
tra a), første afsnit

- Artikel 9, stk. 1, før-
ste afsnit

-

Artikel 35, stk. 1,
første afsnit, li-
tra a), andet afsnit

- Artikel 9, stk. 1, an-
det afsnit, første
punktum

- Ændret

Artikel 35, stk. 1,
første afsnit, li-
tra b)

- - Artikel 15, stk. 1

Artikel 35, stk. 1,
første afsnit, li-
tra c)

Artikel 11, stk. 1 - -

Artikel 35, stk. 1,
andet afsnit

- Artikel 9, stk. 5, an-
det afsnit

Artikel 17, stk. 2,
andet afsnit

Ændret

Artikel 35, stk. 1,
tredje afsnit

Artikel 11, stk. 7,
andet afsnit

- - Ændret

Artikel 35, stk. 1,
fjerde, femte og
sjette afsnit

- - - Ny

Artikel 35, stk. 2 Artikel 11, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 15, stk. 2 Ændret
Artikel 35, stk. 3 - - - Ny
Artikel 35, stk. 4,
første afsnit

Artikel 11, stk. 5,
første punktum

Artikel 9, stk. 3, før-
ste punktum

Artikel 16, stk. 1 Ændret

Artikel 35, stk. 4,
andet og tredje
afsnit

- - - Ny

Artikel 35, stk. 4,
fjerde afsnit

Artikel 16, stk. 3 og
4

Artikel 35, stk. 4,
femte afsnit

Artikel 11, stk. 5,
andet punktum

Artikel 9, stk. 3, an-
det punktum

Artikel 16, stk. 5 Ændret

Artikel 36, stk. 1 Artikel 11, stk. 6,
første afsnit, tilpas-
set

Artikel 9, stk. 4, før-
ste punktum, tilpasset

Artikel 17, stk. 1,
første punktum,
tilpasset

Artikel 36, stk. 2,
første afsnit

Artikel 11, stk. 7,
første punktum

Artikel 9, stk. 5, før-
ste afsnit

Artikel 17, stk. 2,
første afsnit

Ændret

Artikel 36, stk. 2,
andet afsnit

- - - Ny
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 36, stk. 3 Artikel 11, stk. 10 Artikel 9, stk. 8 Artikel 17, stk. 5 Ændret
Artikel 36, stk. 4 Artikel 11, stk. 8 og

13
Artikel 9, stk. 6 og 11 Artikel 17, stk. 4 og

8
Ændret

Artikel 36, stk. 5 Artikel 11, stk. 11,
tilpasset

Artikel 9, stk. 9, til-
passet

Artikel 17, stk. 6,
tilpasset

Artikel 36, stk. 6 Artikel 11, stk. 13,
andet punktum

Artikel 9, stk. 11,
andet punktum

Artikel 17, stk. 8,
andet punktum

Ændret

Artikel 36, stk. 7,
første afsnit

Artikel 11, stk. 12 Artikel 9, stk. 10 Artikel 17, stk. 7

Artikel 36, stk. 7,
andet afsnit

- - - Ny

Artikel 37 Artikel 17 Artikel 13 Artikel 21 Ændret
Artikel 38, stk. 1 - - - Ny
Artikel 38, stk. 2 Artikel 12, stk. 2,

tilpasset
Artikel 10, stk. 1,
tilpasset

Artikel 18, stk. 1,
tilpasset

Artikel 38, stk. 3 Artikel 13, stk. 1 og
3, tilpasset

Artikel 11, stk. 1 og
3, tilpasset

Artikel 19, stk. 1 og
3, tilpasset

Ændret

Artikel 38, stk. 4 Artikel 12, stk. 2 og
artikel 13, stk. 4,
tilpasset

Artikel 10, stk. 1a og
artikel 11, stk. 3a,
tilpasset

Artikel 18, stk. 2 og
artikel 19, stk. 4,
tilpasset

Artikel 38, stk. 5
og 6

- - - Ny

Artikel 38, stk. 7 Artikel 12, stk. 5 Artikel 10, stk. 4 Artikel 18, stk. 5 Ændret
Artikel 38, stk. 8 Artikel 14, stk. 1 Artikel 12, stk. 1 Artikel 20, stk. 1 Ændret
Artikel 39 Artikel 12, stk. 3 og

4, artikel 13, stk. 6,
og artikel 14, stk. 2
tilpasset

Artikel 10, stk. 2 og
3, artikel 11, stk. 5,
og artikel 12, stk. 2
tilpasset

Artikel 18, stk. 3 og
4, artikel 19, stk. 6
og artikel 20, stk. 2
tilpasset

Artikel 40 Artikel 13, stk. 2,
og artikel 14, stk. 3

Artikel 11, stk. 2, og
artikel 12, stk. 3

Artikel 19, stk. 2,
og artikel 20, stk. 3

Ændret

Artikel 41, stk. 1 Artikel 8, stk. 2,
første punktum,
tilpasset

Artikel 7, stk. 2, før-
ste punktum, tilpasset

Artikel 12, stk. 2,
første punktum,
tilpasset

Artikel 41, stk. 2 Artikel 8, stk. 1,
første afsnit, tilpas-
set

Artikel 7, stk. 1, før-
ste afsnit, tilpasset

Artikel 12, stk. 1,
første afsnit, tilpas-
set

Artikel 41, stk. 3 Artikel 8, stk. 1,
andet afsnit, tilpas-
set

Artikel 7, stk. 1, an-
det afsnit, tilpasset

Artikel 12, stk. 1,
andet afsnit, tilpas-
set

Artikel 8, stk. 2,
sidste punktum

Artikel 7, stk. 2, sid-
ste punktum

Artikel 12, stk. 2,
sidste punktum

Ophævet

Artikel 42, stk. 1, 3
og 6

Artikel 13, stk. 5,
og artikel 18, stk. 2

Artikel 11, stk. 4, og
artikel 15, stk. 3

Artikel 19, stk. 5,
og artikel 23, stk. 2

Ændret

Artikel 42,
stk. 2, 4 og 5

- - - Ny

Artikel 43 Artikel 8, stk. 3 Artikel 7, stk. 3 Artikel 12, stk. 3 Ændret
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 44, stk. 1 Artikel 18, stk. 1
tilpasset

Artikel 15, stk. 1 til-
passet

Artikel 23, stk. 1
tilpasset

Ændret

Artikel 44, stk. 2 - - - Ny
Artikel 44, stk. 3 Artikel 22 Artikel 23, stk. 3 Artikel 32, stk. 4 Ændret
Artikel 44, stk. 4 - - - Ny
Artikel 45, stk. 1 - - - Ny
Artikel 45, stk. 2,
første afsnit

Artikel 24, stk. 1,
tilpasset

Artikel 20, stk. 1,
tilpasset

Artikel 29, stk. 1,
tilpasset

Artikel 45, stk. 2,
andet afsnit

- - - Ny

Artikel 45, stk. 3 Artikel 24, stk. 2 og
3, tilpasset

Artikel 20, stk. 2 og 3
tilpasset

Artikel 29, stk. 2 og
3, tilpasset

Artikel 45, stk. 4 Artikel 24, stk. 4 Artikel 20, stk. 4 Artikel 29, stk. 4 Ændret
Artikel 46, første
afsnit

Artikel 25, første
punktum ændret

Artikel 21, stk. 1 og
stk. 2, første punk-
tum, tilpasset

Artikel 30, stk. 1
og 3, første punk-
tum, tilpasset

Artikel 46, andet
afsnit

- - Artikel 30, stk. 2

Artikel 47, stk. 1,
litra a) og b)

Artikel 26, stk. 1,
litra a) og b), tilpas-
set

Artikel 22, stk. 1,
litra a) og b), tilpasset

Artikel 31, stk. 1,
litra a) og b), tilpas-
set

Artikel 47, stk. 1,
litra c)

Artikel 26, stk. 1,
litra c)

Artikel 22, stk. 1,
litra c)

Artikel 31, stk. 1,
litra c)

Ændret

Artikel 47, stk. 2
og 3

- - - Ny

Artikel 47, stk. 4
og 5

Artikel 26, stk. 2 og
3, tilpasset

Artikel 22, stk. 2 og
3, tilpasset

Artikel 31, stk. 2 og
3, tilpasset

Ændret

Artikel 48, stk. 1
og stk. 2, litra a) til
e) og g til j

Artikel 27, stk. 1,
tilpasset

Artikel 23, stk. 1,
tilpasset

Artikel 32, stk. 2,
tilpasset

Artikel 48, stk. 2,
litra f)

- - Ny

Artikel 48, stk. 3
og 4

- - - Ny

Artikel 48, stk. 5 Ny Ny Artikel 32, stk. 1,
tilpasset

Artikel 48, stk. 6 Artikel 27, stk. 2 Artikel 23, stk. 2 Artikel 32, stk. 3
Artikel 49 Ny Ny Artikel 33 Ændret
Artikel 50 - - - Ny
Artikel 51 Artikel 28 Artikel 24 Artikel 34
Artikel 52 Artikel 29 Artikel 25 Artikel 35 Ændret
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 53, stk. 1 Artikel 30, stk. 1
tilpasset

Artikel 26, stk. 1 til-
passet

Artikel 36, stk. 1
tilpasset

Artikel 53, stk. 2 Artikel 30, stk. 2 Artikel 26, stk. 2 Artikel 36, stk. 2 Ændret
Artikel 30, stk. 3 - - Ophævet

Artikel 54 - - - Ny
Artikel 55 Artikel 30, stk. 4,

første og andet af-
snit

Artikel 27, første og
andet afsnit

Artikel 37, første og
andet afsnit

Ændret

- Artikel 30, stk. 4,
tredje afsnit

Artikel 27, tredje
afsnit

Artikel 37, tredje
afsnit

Ophævet

- Artikel 30, stk. 4,
fjerde afsnit

- - Ophævet

- Artikel 31 - - Ophævet
- Artikel 32 - - Ophævet
Artikel 56 Artikel 3, stk. 1,

tilpasset
Artikel 57 - Ny
Artikel 58 Artikel 11 stk. 3,

stk. 6 til 11 og stk.
13

Ændret

Artikel 59 Artikel 15 - -
Artikel 60 Artikel 3, stk. 2 - -
Artikel 61 Ny - -
Artikel 62 Artikel 3, stk. 3
Artikel 63 Artikel 3, stk. 4 Ændret
Artikel 64 Artikel 11, stk. 4,

stk. 6, første afsnit,
stk. 7, første afsnit,
og stk. 9

- - Ændret

Artikel 65 Artikel 16
Artikel 66 - - Artikel 13, stk. 3 og

4
Artikel 67, stk. 1 - - Artikel 13, stk. 1,

første afsnit og
stk. 2, første afsnit

Artikel 67, stk. 2 Artikel 13, stk. 1,
første til tredje led
og stk. 2, første til
tredje led

Ændret

Artikel 68 - - Ny
Artikel 69, stk. 1 - - Artikel 15, stk. 3
Artikel 69, stk. 2,
første afsnit

- - Artikel 16, stk. 1 og
stk. 2, andet led

Ændret

Artikel 69, stk. 2,
andet afsnit og
stk. 3

- - Ny
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 70 - - Artikel 17, stk. 1,
stk. 2, første og
tredje afsnit, stk. 3
til 6 og stk. 8

Ændret

Artikel 71 - - Ny
Artikel 72 - - Artikel 13, stk. 5
Artikel 73 - - Artikel 13, stk. 6,

første afsnit
Artikel 74 - - Artikel 13, stk. 6,

andet afsnit
Ændret

Artikel 33 Artikel 30 Artikel 38 Ophævet
Artikel 75 Artikel 34, stk. 1,

tilpasset
Artikel 31, stk. 1,
tilpasset

Artikel 39, stk. 1,
tilpasset

Artikel 76 Artikel 34, stk. 2 Artikel 31, stk. 2 Artikel 39, stk. 2 Ændret
Artikel 39, stk. 2,
litra d), andet afsnit

Ophævet

Artikel 77, stk. 1 - Artikel 32, stk. 1 Artikel 40, stk. 1
Artikel 35, stk. 3 Artikel 32, stk. 2 Artikel 40, stk. 3 ÆndretArtikel 77, stk. 2
- - Artikel 40, stk. 2 Ophævet

Artikel 77, stk. 3 - Artikel 32, stk. 3 Artikel 40, stk. 4 Ændret
Artikel 78, stk. 1
og 2

Ny

Artikel 78, stk. 3
og 4

Artikel 6, stk. 2,
litra a),

Artikel 5, stk. 1, li-
tra d)

Artikel 7, stk. 1,
litra c)

Ændret

Artikel 79, litra a) Artikel 6, stk. 1,
litra b), tilpasset

Artikel 5, stk. 1, li-
tra c), andet afsnit,
tilpasset

Artikel 7, stk. 1,
litra b), andet afsnit,
tilpasset

Artikel 79, litra b) Artikel 35, stk. 2 - Artikel 16, stk. 4 Ændret
Artikel 79, litra c) - - - Ny
Artikel 79, litra d) Artikel 35, stk. 1,

tilpasset
- -

Artikel 79, litra e) Artikel 29, stk. 3,
tilpasset

-

Artikel 79, litra f) Artikel 35, stk. 2
tilpasset

- - Ny

Artikel 79, litra g) - - -
Artikel 79, litra h)
og I)

- - - Ny
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Nærværende
Direktiv

Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre retsak-
ter

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Bilag I Bilag II Ændret
Bilags IIA og IIB - - Bilag IA og IB Ændret
Bilag III Bilag I - - Tiltrædelses-

akter Østrig,
Finland og
Sverige

Tilpasset

Bilag IV - Bilag I - Tiltrædelses-
akter Østrig,
Finland og
Sverige

Tilpasset

Bilag V - Bilag II - Ændret
Bilag VI Bilag III Bilag III Bilag II Ændret
Bilag VII A, B, C
og D

Bilags IV, V og VI Bilag IV Bilags III og IV Ændret

Bilag VIII - - - Ny
Bilag IX Tilpasset
Bilag IX A - Artikel 21, stk. 2 - Tiltrædelses-

akter Østrig,
Finland og
Sverige

Tilpasset

Bilag IX B - - Artikel 30, stk. 3 Tiltrædelses-
akter Østrig,
Finland og
Sverige

Tilpasset

Bilag IX C Artikel 25, tilpasset - - Tiltrædelses-
akter Østrig,
Finland og
Sverige

Tilpasset

Bilag X Ny
Bilag XI Ny
Bilag XII Ny

________________________
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I. Indledning

Den 11. juli 2000 fremlagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tje-
nesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.1 Forslaget var baseret på arti-
kel 47, stk. 2, og artikel 55 og 95 i traktaten.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 17. januar 20022.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 26. april 20013.

Regionsudvalget afgav udtalelse den 13. december 2000.4

Den 21. maj 2002 bekræftede Rådet en politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles
holdning i henhold til traktatens artikel 251, stk. 2.

Den 20. marts 2003 fastlagde Rådet sin fælles holdning, jf. dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922.5

II. Mål

Målet med ovennævnte forslag er at forenkle den eksisterende retlige ramme ved at ændre og om-
formulere direktiverne om direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentli-
ge indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
(direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EØF og direktiv 93/38/EØF).

Kommissionens forslag tilføjer hovedsageligt nye procedurekrav og beskyttelsesforanstaltninger for
at modernisere, forenkle og præcisere den eksisterende retlige ramme. Med forslaget indføres der -
bl.a. - elektroniske indkøbsmekanismer, en ny procedure, som giver mulighed for en "dialog" mel-
lem den ordregivende myndighed og ansøgerne, når der er tale om komplekse kontrakter, og mulig-
hed for offentlige indkøbere for at indgå "rammeaftaler", som kan danne grundlag for tildeling af

                                                
1 EFT C 29E af 30. 1. 2001, s. 11.
2 EFT C 271E af 7.11.2002, s. 176.
3 EFT C 193 af 10.7.2001 s. 7.
4 EFT C 144 af 15.5.2001, s. 23.
5 EFT C
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kontrakter, uden at alle direktivets krav er opfyldt, præciseres visse bestemmelser vedrørende tekni-
ske specifikationer og foretages der flere ændringer af bestemmelserne om kriterier for tildeling og
udvælgelse.

Endvidere sigter teksten mod at mindske antallet af forskellige tærskelværdier. Endelig bør substan-
sen i bestemmelserne i "det klassiske direktiv" bringes i overensstemmelse med de to andre dele af
lovpakken, nemlig forslaget til et fælles glossar for offentlige indkøbsaftaler (CPV) (forordning
2195/02/EF) og forslaget til forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv/.../EF) om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt transport og tele-
kommunikation.

III. Analyse af Rådets fælles holdning1

1. Generelt

I Rådets fælles holdning fastholdes principperne i Kommissionens tilgang, samtidig med at flere af
de ændringer, som Europa-Parlamentet har vedtaget, er indarbejdet. Kommissionen har også ac-
cepteret nogle af disse ændringer i sit ændrede forslag (KOM(2002) 236).2

Dette er gjort for at tage hensyn til flere af Europa-Parlamentets største betænkeligheder, for at lette
den praktiske gennemførelse af bestemmelserne og for at give medlemsstaterne valgmuligheder.
Bl.a. er detaljerede bestemmelser blevet udskiftet med mere generelle bestemmelser. Forbindelser
til parallelle politikområder med væsentlig indvirkning på offentlige indkøb er blevet styrket eller
indført, navnlig ved hjælp af en række nye eller ændrede betragtninger, og nogle definitioner og be-
stemmelser er blevet præciseret for at undgå misforståelser eller manglende konsekvens.

                                                
1 NB: Nummereringen af artiklerne refererer til resultatet af førstebehandlingen i Europa-

Parlamentet (dok. 5307/02) eller, hvor det er angivet (nu ...), til den fælles holdning (dok.
11029/02).

2 EFT C 203 E af 27.8.02, s. 210.
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Desuden har Rådet indført mere detaljerede bestemmelser om elektroniske auktioner og dynamiske
indkøbssystemer, der nu er tilgængelige som metoder inden for de eksisterende procedurer. Rådet
har også forsøgt at præcisere forholdet mellem det klassiske direktiv og forsyningsvirksomhedsdi-
rektivet ved at lade posttjenester være omfattet af forsyningsvirksomhed og tilpasse bestemmelserne
i dette forslag i overensstemmelse hermed.

2. EP-ændringer

Rådet har accepteret flere af EP's ændringer og indarbejdet dem i den nuværende tekst. Nogle er
accepteret med hensyn til substansen, mens affattelsen er ændret. Andre ændringer er blevet forka-
stet af Rådet.

2.1. Følgende EP-ændringer er accepteret af Rådet og indarbejdet i teksten til den fælles
holdning:

Følgende ændringer er accepteret, som de står:

Ændring 5 - Ny betragtning 13a, nu: betragtning 14
(Definition af indkøbscentraler)

Ændring 141 - Ny betragtning 3c, nu: betragtning 6
(Mulighed for medlemsstaterne for at træffe foranstaltninger i henhold til traktatens arti-
kel 3)

Ændring 125 - Betragtning 31, nu: betragtning 45
(Medtagelse af ingeniører)

Ændring 24 - Artikel 1, stk. 7, nu: stk. 5
(Definition af rammeaftale)

Ændring 34 - Artikel 12, stk. 3, litra a), nu: artikel 9, stk. 8, litra a)
(Medtagelse af andre former for vederlag i forbindelse med forsikringskontrakter)

Ændring 121 - Artikel 18, litra b), nu: Artikel 16, litra b)
(Præcisering med hensyn til "programmateriale")

Formålet med denne EP-ændring er at afhjælpe en klar mangel på konsekvens i teksten, som fandtes
i nogle sprogudgaver af gældende ret. Rådet har accepteret den. Den begrundes nærmere i betragt-
ning 24.
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Ændring 37 - Artikel 18, litra d), nu: Artikel 16, litra d)
(Udelukkelse af visse finansielle kontrakter)

Ændring 150 - Artikel 31, nr. 4), nu: Artikel 61
(Mulighed for tildeling af supplerende arbejder)

Rådet har indarbejdet denne EP-ændring, idet det accepterer de åbenlyse fordele ved øget fleksibi-
litet og lettere anvendelse af bestemmelserne.

Ændring 88 - Artikel 46, stk. 2, litra h), (udgår) nu: Artikel 45, stk. 2
(Generel henvisning til svig og ulovlige aktiviteter)

Rådet har overtaget EP-ændringens mål og har ladet bestemmelsen udgå, da substansen allerede er
omfattet af artikel 45, stk. 1, litra c).

Ændring 94 - Artikel 49, stk. 4, nu: Artikel 48, stk. 5
(Entreprenørers pålidelighed)

Rådet har overtaget EP-ændringens substans, men har tilføjet yderligere referencer og forklaringer.

2.2. Følgende EP-ændringer er principielt accepteret, men er indarbejdet med visse ændrin-
ger

Ændring 1 - Ny betragtning 3a, nu: betragtning 4
(Undgåelse af konkurrenceforvridning)

Ændringen er delvist indarbejdet i teksten til denne betragtning.

Ændring 2 - Ny betragtning 3b, nu: betragtning 5
(Forpligtelse med hensyn til bæredygtig udvikling for Fællesskabets politikker)

Ændringen er accepteret delvist og indarbejdet i teksten til betragtningen.
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Ændring 168 - Ny betragtning 13b, nu: betragtning 14
(Forenklet beslutning, når der i overensstemmelse med direktivet skal foretages indkøb i visse
tilfælde, hvor indkøbscentraler er involveret)

Ændringen er accepteret delvist og indarbejdet i betragtning 14 med flere ændringer i affattelsen.

Ændring 142 - Ny betragtning 14a
(Supplerende tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter)

Ændringens indhold er omhandlet i betragtning 9.

Ændring 7 - Ny betragtning 15a, nu: betragtning 9
(Fælles eller separat tildeling af kontrakter)

Bestemmelsen er indsat, men Rådet har foretrukket at bruge en affattelse, som giver national lov-
givning mere fleksibilitet.

Ændring 10 - Betragtning 22, nu: betragtning 31
(Medtagelse af ikke-diskriminerende anvendelse af miljøkriterier)

Ændringen er accepteret i princippet, men med nogle ændringer i affattelsen.

Ændring 11 - Ny betragtning 22a, nu: betragtning 32
(Henvisning til direktivet om udstationerede arbejdstagere)

Ændringen er accepteret i princippet, men bestemmelsens anvendelsesområde er præciseret ved en
ændring i affattelsen.

Ændring 170 - Ny betragtning 33a, nu: betragtning 41
(Udelukkelse af visse deltagere)

Accepteres med små ændringer i affattelsen.
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Ændring 171 og 145 - Artikel 1, stk. 2
(Særligt anvendelsesområde for bygge- og anlægskontrakter)

Rådet har accepteret substansen i ændringerne med undtagelse af den obligatoriske begrundelse for
en fælles tildeling af projektering og udførelse, men har fundet det mere hensigtsmæssigt at medta-
ge præciseringerne i betragtningerne.

Ændring 126 og 172 - Artikel 1, stk. 5, nu: stk. 10
(Medtagelse af indkøbscentraler i definitionen af ordregivende myndigheder)

Rådet har anerkendt behovet for at præcisere forholdet mellem ordregivende myndigheder og ind-
købscentraler, men har fundet det mere hensigtsmæssigt at indsætte en særskilt definition af ind-
købscentraler i stk. 10.

Ændring 21 - Artikel 1, stk. 5a (nyt), nu: stk. 10
(Definition af indkøbscentral)

Accepteres i princippet, jf. begrundelsen vedrørende ændring 126/172.

Ændring 23 - Artikel 1, stk. 6a (nyt), nu: stk. 7
(Definition af auktioner)

Rådet har accepteret at medtage elektroniske auktioner med yderligere præciseringer og detaljerede
bestemmelser.

Ændring 31 - Artikel 5, nu: Artikel 6
(Præcisering vedrørende fortrolige oplysninger)

Rådet har indarbejdet ændringens substans i den ny affattelse af artikel 6.

Ændring 147 - Artikel 6, stk. 1a (nyt)
(Principper for gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling)

Rådet har accepteret ændringens substans, men har fundet det mere hensigtsmæssigt at henvise til
disse generelle og anerkendte principper i betragtningerne i stedet for i den dispositive del. Artik-
lernes bestemmelser har ingen indflydelse på kontrakter under tærskelværdierne.
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Ændring 175 - Artikel 6a (ny), nu: Artikel 11
(Indkøbscentraler)

Rådet har indsat denne generelle bestemmelse om indkøbscentraler i en ny og omstruktureret artikel
ved at ændre EP-ændringens affattelse.

Ændring 32 - Artikel 8, litra a), b) og c) , nu: Artikel 7, litra a), b) og c)
(Tærskelværdier)

Rådet er nået til enighed om værdier, som er forskellige fra både Kommissionens oprindelige for-
slag og fra Europa-Parlamentets ændring. Rådet har baseret værdierne på en anden beregningsme-
tode, hvor der er taget hensyn til de paritetsændringer, der har fundet sted, siden Kommissionen
fremlagde sit forslag.

Ændring 35 - Artikel 12, stk. 6), litra b), nu: Artikel 9
(Medtagelse af begrebet "stiltiende forlængelse af kontrakter" i bestemmelserne vedrørende
beregningsmetoderne)

Ændringen afspejles i artikel 9, stk. 1.

Ændring 36 - Artikel 15a (ny), nu: Artikel 19
(Kontrakter inden for rammerne af et program for beskyttet beskæftigelse)

Rådet har overtaget tanken om, at det skal gøres nemmere at indgå kontrakter med beskyttede værk-
steder. EP-ændringens affattelse er ændret en anelse.

Ændring 38 - Artikel 19, nu: Artikel 18
(Udelukkelse af kontrakter, der tildeles en anden ordregivende myndighed)

Rådet har accepteret EP-ændringen delvist, men har fulgt Kommissionens forslag med hensyn til
kun at lade undtagelsen omfatte tjenesteydelseskontrakter.

Ændring 45 - Artikel 24, stk. 3, nu: Artikel 23, stk. 6
(Europæiske økomærker som tekniske specifikationer)

Rådet har accepteret ændringens substans, men har foretrukket at fastsætte vilkårene for økomærker
som tekniske specifikationer i et nyt og omstruktureret stk. 6.
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Ændring 46 - Artikel 24, stk. 5, nu: Artikel 23, stk. 4
(Afvisning af tilbudsgivere, som ikke opfylder specifikationerne)

Rådet har accepteret ændringens substans med hensyn til de væsentlige dele, men har ændret affat-
telsen for at gøre bestemmelsen nemmere at anvende.

Ændring 47 og 123 - Artikel 24, stk. 7, nu: Artikel 23, stk. 8
(Uacceptable angivelser eller henvisninger)

Rådet har ikke været i stand til at acceptere affattelsen af EP-ændringen. Efter at indledningen til
stykket er ændret og der er tilføjet en generel begrundelse, skulle affattelsen nu imødekomme nogle
af Europa-Parlamentets ønsker, så angivelser af eller henvisninger til fremstillingsprocesser osv.
tillades af indlysende tekniske årsager. Desuden er der indsat en henvisning til fremstillingsproces-
ser i bilag VI.

Ændring 50 - Artikel 27, overskrift og stk. 1
(Medtagelse af forpligtelser vedrørende skatter og afgifter og miljøbeskyttelse i udbudsbetin-
gelserne)

Rådet har medtaget denne ændring for at øge gennemsigtigheden, men har foretrukket en anden af-
fattelse, så medlemsstaterne får en valgmulighed med hensyn til, hvad de vil pålægge de ordregi-
vende myndigheder.

Ændring 51 - Artikel 27, stk. 1a og 1b (nye)
(Overholdelse af social- og arbejdsmarkedspolitisk lovgivning og bestemmelser om beskyttelse
på arbejdspladsen)

Rådet har anerkendt ændringens substans, men har foretrukket at tage hensyn hertil i betragtning 31.

Ændring 57 - Artikel 29, nr. 3, nu: Artikel 30, litra c)
(Særlig bestemmelse om visse indkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter)

Rådet har indarbejdet noget af ændringens substans ved at omstrukturere artikel 30.
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Ændring 137 - Artikel 30, nu: Artikel 29
(Konkurrencepræget dialog)

Rådet har indarbejdet nogle af de foreslåede ændringer ved helt af omstrukturere artikel 29.

Ændring 65 - Artikel 32a (ny), nu: Artikel 54
(Bestemmelser om elektroniske auktioner)

Rådet har overtaget begrebet e-auktioner, men er nået til enighed om mere detaljerede bestemmelser
i artikel 54. Foruden pris er andre kvantificerbare elementer indført som kriterier, og det er blevet
præciseret, at elektroniske auktioner nu også bør være mulige på det "klassiske" område.

Ændring 161 - Artikel 37, stk. 1, nu: Artikel 38
(Udeladelse af generel bemærkning om tidsfrist for tilbud)

Rådet har accepteret en del af ændringen og udeladt det første punktum i stykket, da det ikke har
nogen lovgivningsmæssig værdi.

Ændring 74 - Artikel 42, stk. 2, nu: stk. 3
(Supplerende krav for at sikre en passende databeskyttelse)

Rådet har overtaget en del af ændringen ved at udvide kravet til at omfatte informationslagring.

Ændring 77 og 132 - Artikel 44, stk. 6
(Fortrolighed med hensyn til tekniske hemmeligheder eller forretningshemmeligheder)

Rådet har anerkendt ændringens substans, men har foretrukket at fastholde bestemmelsens direkte
tilknytning til de generelle principper. Derfor kan det meste af den relevante affattelse findes i arti-
kel 6.

Ændring 80 - Artikel 46, stk. 1, litra ca) (nyt), nu: Artikel 45, stk. 1, litra d)
(Medtagelse af hvidvaskning af penge som en mulig årsag til at udelukke tilbudsgivere)

Rådet har accepteret ændringen med en mindre redaktionel ændring.
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Ændring 85 - Artikel 46, stk. 2, litra c), nu: Artikel 45, stk. 2, litra c)
(Præcisering af hvilken type domme der er tale om (domme i overensstemmelse med nationale
retsforskrifter)

Rådet har anerkendt ændringens substans og formål og har indarbejdet den i affattelsen med visse
ændringer.

Ændring 86 - Artikel 46, stk. 2, litra d), nu: Artikel 45
(Medtagelse krænkelse af arbejdstagerrettigheder og overtrædelse af bestemmelser om be-
skyttelse på arbejdspladsen som en alvorlig fejl begået i forbindelse med erhvervsudøvelse)

Rådet har ikke indsat denne bestemmelse i artikel 45, men har indarbejdet den i artikel 55 som
udelukkelsesgrund i tilfælde af unormalt lave tilbud og som en generel henvisning i betragtning 31.

Ændring 87 - Artikel 46, stk. 2, litra ea) (nyt), nu: Artikel 45
(Manglende overholdelse af lovgivning om beskyttelse på arbejdspladsen eller kollektive
overenskomster)

Rådet har ligesom for ændring 86 fundet det tilstrækkeligt at behandle manglende overholdelse i
forbindelse med artikel 55 eller betragtning 31.

Ændring 89 - Artikel 46 , stk. 2, litra ha) (nyt), nu: Artikel 45
(Manglende opfyldelse af sundheds- og sikkerhedskrav)

Rådet har anerkendt målene med denne ændring, men har fundet, at substansen i ændring 86, 87 og
89 kan dækkes af en generel bestemmelse i betragtning 31, som præciserer, hvad der er muligt i
henhold til direktivet og /eller gældende lovgivning.

Ændring 93 - Artikel 49, stk. 3, litra c), nu: Artikel 48, stk. 2, litra f)
(Miljøstyringsforanstaltninger og arbejdstagernes sundhed og sikkerhed)

Rådet har accepteret substansen, men har foretrukket at indarbejde den i et mere generelt litra f),
som kun handler om miljøstyringsforanstaltninger.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 ikn 11
DG C I    DA

Ændring 95 - Artikel 49, stk. 4, litra ea), nu: Artikel 48, stk. 2, litra f)
(Angivelse af praksis i forbindelse med miljøstyringsforanstaltninger)

Det er Rådets opfattelse, at artikel 48, stk. 2, litra f), gør det muligt at tage hensyn til miljøstyrings-
foranstaltninger, når det er relevant for tilbudsgiverens formåen. Bestemmelsen er derfor i overens-
stemmelse med målene med ændring 93 og 95.

Ændring 97 - Artikel 50a (ny), nu: Artikel 50
(Medtagelse af miljøstyringsnormer som reference i forbindelse med certificering)

Rådet har accepteret substansen i denne ændring med nogle ændringer i affattelsen og med en hen-
visning til de tilfælde, der er beskrevet i artikel 48, litra f).

Ændring 153 - Artikel 52a (ny)
(Privatretlige organer)

Rådet har indarbejdet substansen i EP-ændringen i den nye affattelse af artikel 52, stk. 1, med hen-
blik på at dække alle relevante tilfælde.

Ændring 15 og 100 - Artikel 54 og den tilhørende betragtning, nu: Artikel 54 og betragt-
ning 31
(Medtagelse af overtrædelse af bestemmelserne om sikkerhed på arbejdspladsen som grund
til, at et tilbud er unormalt lavt)

Rådet har accepteret ændringerne med nogle ændringer i affattelsen.

Ændring 103 - Artikel 61, nyt stk. 1a
(Krav til den elektroniske signatur)

Rådet har accepteret ændringens substans, men har foretrukket, at præciseringen indsættes i bilag X
og i betragtning 35. Spørgsmålet om kryptering er ikke taget med.

Ændring 104 - Artikel 61, stk. 2, nu: Artikel 71, stk. 2
(Præcisering vedrørende udveksling og lagring af information)

Rådet har accepteret en kortere variant af ændringen. Teksten skal ses i sammenhæng med arti-
kel 42, stk. 3.
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Ændring 108 - Artikel 81a (ny)
(Overvågningsmekanisme)

Rådet har accepteret formålet med EP-ændringen, men har foretrukket en forklarende betragt-
ning 18 i stedet for en detaljeret bestemmelse i tekstens dispositive del.

Ændring 109 - Bilag VI, punkt 1
(Præcisering af definitionen af "tekniske specifikationer", så den omfatter tjenesteydelseskon-
trakter og miljøaspekter)

Rådet har accepteret det meste af ændringens substans, men har foretrukket at fokusere på de af de
parametre, der er omhandlet i EP-ændringen, som a priori kan defineres som tekniske specifikatio-
ner.

Ændring 110, 111, 112, 113 og 114 - Bilag VII A
(Supplerende oplysninger om kontrakten og de ordregivende myndigheder i udbudsbetingel-
ser)

Rådet har kun været i stand til at medtage nogle af de krav om supplerende oplysninger, der foreslås
i EP-ændringerne, nemlig dem der vedrører klageprocedurer. For så vidt angår omtalen af kompe-
tente myndigheder inden for sundhed og sikkerhed, har Rådet gjort opmærksom på, at denne angi-
velse i overensstemmelse med artikel 27 bør indsættes i udbudsbetingelserne og ikke i udbudsbe-
kendtgørelsen. Det bør derfor ikke nævnes i listen over oplysninger, som skal indsættes i udbudsbe-
kendtgørelsen.

2.3. Følgende ændringer er forkastet og er derfor ikke indarbejdet i teksten:

Ændring 162 - Ny betragtning 1a
(Henvisning til direktivet om miljøkonsekvensvurdering)

Rådet har foretrukket at integrere miljøhensyn på anden vis.
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Ændring 4 - Ny betragtning 7a
(Udelukkelse af kontrakter, der gives til visse institutioner, fra direktivets anvendelsesområ-
de)

Rådet har ikke kunnet nå til enighed om en henvisning til de tilfælde, som er beskrevet i en separat
betragtning. Forkastelsen af denne ændring er en følge af forkastelsen af ændring 40 nedenfor.

Ændring 8 - Betragtning 17
(Mulighed for den ordregivende myndighed for at pålægge nationale standarder)

Rådet finder, at det er tilstrækkeligt med en generel henvisning  til muligheden for at pålægge nati-
onale standarder, når der ikke findes europæiske eller internationale standarder, og har ikke overta-
get et længere forklarende punktum, som er foreslået i EP-ændringen. Forkastelsen er også en følge
af den delvise forkastelse af sidste punktum i ændring 45.

Ændring 9 - Betragtning 18
(Afslutning af forhandlinger i udbud med forhandling)

Rådet har ikke været i stand til at acceptere denne ændring. Det er nået til enighed om at indsætte en
ny procedure i stedet for at skabe et nyt tilfælde for udbud med forhandling med forudgående of-
fentliggørelse. Rådet har dog indsat regler i denne nye procedure med henblik på at overvåge dialo-
gen og dermed at undgå diskriminerende behandling. (jf. også betragtning 29).

Ændring 13 - Ny betragtning 30a
(Procedurer for anvendelse og gennemførelse af direktivet)

Rådet finder, at den foreslåede henvisning til national jurisdiktion i visse tilfælde kan være vildle-
dende.

Ændring 15 - Ny betragtning 31a
(Afvisning af tilbud, som er unormalt lave på grund af overtrædelse af bestemmelserne om
social beskyttelse)

Rådet har fundet det tilstrækkeligt at medtage dette særlige tilfælde af unormalt lave tilbud i de re-
levante dele af artikel 27, stk. 2, og artikel 55.
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Ændring 17 - Ny betragtning 34a
(Anmodning til Kommissionen om at undersøge muligheden for et direktiv om koncessions-
kontrakter og projektfinansiering)

Efter Rådets opfattelse er denne anmodning for specifik i forhold til behovet for fremtidige lovgiv-
ningsmæssige initiativer, da koncessionskontrakter om tjenesteydelser ikke er omfattet af det nuvæ-
rende direktiv.

Ændring 173 - Artikel 1, stk. 5a (nyt)
(Ekstraordinært komplekse kontrakter)

Rådet har ikke kunnet tilslutte sig tanken om at definere ekstraordinært komplekse kontrakter, som
er blevet foreslået for de tilfælde, hvor projektkonkurrencer ikke betragtes som et passende middel
af de ordregivende myndigheder. Årsagen er, at en sådan definition ikke længere ville være kohæ-
rent med Rådets ændring af bestemmelserne om "konkurrencepræget dialog".

Ændring 25 - Artikel 1, stk. 7a (nyt)
(Rammeaftaler for tolkning og oversættelse)

Rådet har ikke fundet det absolut nødvendigt at tilføje en særlig definition for dette område, da de
omtalte tjenesteydelser ikke er underlagt alle procedureregler i direktivet.

Ændring 29 - Artikel 1, stk. 9, nu: stk. 8, femte led
(Projektkonkurrencer med eller uden præmieuddeling)

Rådet finder ikke, at obligatorisk betaling skal anvendes i projektkonkurrencer.

Ændring 30 - Artikel 3, stk. 1, nu: artikel 4, stk. 2
(Krav til grupper af virksomheder)

Rådet finder ikke, at den ordregivende myndigheds sikkerhed øges ved at give en gruppe af tilbuds-
givere lov til at opfylde direktivets krav kumulativt.
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Ændring 40 - Artikel 19b (ny)
(Kontrakter til organer, som er oprettet af de ordregivende myndigheder)

Det er Rådets opfattelse, at de beskrevne tilfælde reguleres tilstrækkeligt i de eksisterende bestem-
melser.

Ændring 127 - Artikel 23, stk. 3
(Supplerende krav i forbindelse med princippet om ikke-forskelsbehandling)

Rådet mener, at det er nok at henvise til generelle principper som ikke-forskelsbehandling og gen-
nemsigtighed i artikel 2 og i betragtningerne.

Ændring 159 - Artikel 26, nu: Artikel 25
(Krav til underentreprenører om at overholde direktivets artikel 46-49)

Rådet har foretrukket at opretholde det meste af Kommissionens forslag, men har indført en valg-
mulighed for medlemsstaterne.

Ændring 49 - Artikel 26, nyt stk. 1a, nu: Artikel 25
(Anvendelse af krav til underentreprenører)

Jf. begrundelsen vedrørende ændring 159.

Ændring 54 - Artikel 28, stk. 3a (nyt)
(Omvendt auktion)

Rådet mener, at ændringen er unødigt detaljeret og dermed vil kunne føre til misforståelser om,
hvad der er tilladt i forbindelse med e-auktioner. I direktivet udelukkes muligheden for omvendte
auktioner dog ikke.

Ændring 138 - Artikel 30a (ny)
(Eksklusiv dialog)

Rådet har besluttet ikke at indføre en anden procedure, da dette ikke vil øge gennemsigtigheden.
Bestemmelserne om konkurrencepræget dialog er imidlertid blevet tilpasset på en sådan måde, at
det er muligt at medtage nogle af de beskrevne tilfælde (jf. også begrundelsen vedrørende æn-
dring 9).
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Ændring 151 - Artikel 32, stk. 2a (nyt), nu: Artikel 31
(Etablering af en kvalifikationsordning)

Rådet kan ikke se nødvendigheden af den foreslåede bestemmelse og mener, at det vil kunne føre til
flere komplicerede forpligtelser for tilbudsgiverne. Bestemmelserne for dynamiske indkøbssyste-
mer, som er indarbejdet i en anden del af teksten, kan dog siges at tjene samme formål som kvalifi-
kationsordningerne, men på en mere gennemsigtig måde.

Ændring 63 - Artikel 32, stk. 3a (nyt)
(Undtagelse for intellektuelle tjenesteydelser og særlige bestemmelser for tjenesteydelser)

Rådet mener ikke, at denne særlige bestemmelse er hensigtsmæssig, da de omtalte tjenester ikke er
underlagt direktivets procedureregler.

Ændring 139 - Artikel 32, stk. 3b (nyt)
(Begrænsning af rammeaftaler til kun at omfatte indkøb og tjenesteydelser)

Rådet mener ikke, at rammeaftaler kun skal omfatte tjenesteydelser og indkøb, da de også er nyttige
i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter

Ændring 66 - Artikel 33, overskrift og stk. 1, nu: Artikel 34
(Særlige regler for offentligt-privat samarbejde)

Rådet har foretrukket at opretholde affattelsen i Kommissionens forslag, som kun indeholder særli-
ge regler for socialt boligbyggeri, da komplekse indkøb og projektfinansiering allerede er behandlet
i andre bestemmelser.

Ændring 68 - Artikel 34, stk. 2, nu: Artikel 35
(Medtagelse af kvalifikationsordninger som tilfælde, der kræver en udbudsbekendtgørelse)

Forkastelsen af denne ændring er en følge af forkastelsen af ændring 151.
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Ændring 69 - Artikel 35, stk. 1, afsnit 1, nu: Artikel 36, stk. 1, afsnit 1
(Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser i EF-Tidende)

Rådet finder, at bestemmelserne om offentliggørelse er tilstrækkeligt beskrevet i artikel 36, stk. 4,
og i bilag VIII.

Ændring 70 - Artikel 37, stk. 3-7, nu: Artikel 38, stk. 3-7
(Ensartet minumumsfrist på 40 dage)

Rådet har besluttet at lægge sig tættere op ad Kommissionens oprindelige forslag og har derfor ikke
indsat en ensartet tidsfrist på 40 dage.

Ændring 71 - Artikel 40, stk. 4, litra g)
(Ikke-forskelsbehandling af tilbudsgivere)

Rådet har ikke overtaget denne ændring, da substansen allerede er behandlet i artikel 2, som finder
anvendelse på hele direktivet.

Ændring 72 - Artikel 41a (ny)
(Afslutning af en tildelingsprocedure)

Rådet finder, at bestemmelserne i Kommissionens oprindelige forslag er tilstrækkeligt klare.

Ændring 131 - Artikel 42, stk. 1
(Valg af kommunikationsmetode)

Rådet har forkastet ændringen, da den ikke er nogen indlysende forbedring i den praktiske anven-
delse.

Ændring 73 - Artikel 42, stk. 1, afsnit 2a (nyt)
(Tilbudsgiveres kommunikationsmetoder)

Rådet har forkastet ændringen, fordi den er unødvendigt detaljeret og vanskelig at gennemføre.
Målet med ændringen kan nås ved, at de ordregivende myndigheder fastlægger de forskellige muli-
ge kommunikationsmetoder.
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Ændring 75 - Artikel 42, stk. 4a (nyt)
(Godkendelse af foranstaltninger til beskyttelse af fortrolighed)

Rådet finder, at den foreslåede bestemmelse er for vanskelig at håndtere i praksis.

Ændring 76 - Artikel 44, stk. 2
(Kompensation for manglende erfaring)

Rådet kan ikke se nogen gevinst ved at indsætte det pågældende punktum. Tilføjelsen kan derimod
føre til retsusikkerhed, da de specifikke kundskaber ikke er defineret.

Ændring 78 - Artikel 45a (ny)
(Kvalifikationsordninger)

Forkastelsen af denne ændring er en følge af forkastelsen af ændring 68 og 151. Bestemmelserne
om dynamiske indkøbssystemer kan siges at tjene samme formål som kvalifikationsordningerne,
men på en mere gennemsigtig måde.

Ændring 81 - Artikel 46, stk. 1, litra cb) (nyt), nu: Artikel 45, stk. 1
(Udelukkelse på grund af bedragerisk eller uhæderlig konkurrenceforvridende adfærd)

Rådet har forkastet ændringen, da den ikke tilføjer nogen særlig juridisk substans til den liste over
grunde til udelukkelse, som allerede findes i artikel 45, stk. 2 (jf. også betragtning 41).

Ændring 82 - Artikel 46, stk. 1, litra cc) (nyt), nu: Artikel 45, stk. 1
(Udelukkelse på grund af manglende overholdelse af regler og kollektive overenskomster)

Rådet har ikke kunnet tilslutte sig denne ændring. Det grundlæggende formål med ændringen af-
spejles imidlertid delvis i betragtning 31 og 32, som præciserer mulighederne for udelukkelse, jf.
artikel 45, stk. 2.

Ændring 83 - Artikel 46, stk. 1, litra cd) (nyt), nu: Artikel 45, stk. 1
(Udelukkelse på grund af en narkotikarelateret strafbar handling)

Rådet forkaster denne ændring, da det grundlæggende formål vil være vanskeligt at indarbejde i
reglerne om offentlige indkøb og definitionerne af de beskrevne strafbare handlinger ikke er ens i
de forskellige EU-lande.
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Ændring 84 og 90 - Artikel 46, stk. 2a, nu: Artikel 45
(Udelukkelse på grund af konkurs eller lignende)

Rådet har foretrukket at fastholde, at udelukkelse af visse tilbudsgivere skal være en mulighed, men
ikke en absolut forpligtelse. En obligatorisk udelukkelse kunne føre til en systematisk udelukkelse
af tilbudsgivere, som er indgået i arrangementer med kreditorer, og fremkalde deres konkurs. Det
bør være de ordregivende myndigheder, som træffer afgørelse om, hvorvidt sådanne tilbudsgivere
skal tildeles en kontrakt eller ej.

Ændring 92 - Artikel 49, stk. 2, litra b) og c), nu: Artikel 48
(Medtagelse af miljøbeskyttelse, miljøstyring og overholdelse af sundheds- og sikkerhedsreg-
ler i kriterierne for "teknisk formåen")

Rådet har afvist at udvide anvendelsesområdet for udtrykket "teknisk formåen" på den måde, som
det er foreslået i ændringen. Jf. dog begrundelsen vedrørende ændring 93.

Ændring 176 - Artikel 53, stk. 1, litra b), nu: litra a)
(Medtagelse af fordele for tredjepart i kriterierne for tildeling af kontrakter)

Rådet har foretrukket at følge Kommissionens forslag og præcisere, at det "økonomisk mest fordel-
agtige tilbud" skal forstås som "økonomisk fordelagtigt for de ordregivende myndigheder"; Rådet
kan derfor ikke acceptere ændringen. Rådet finder også, at udtrykket "begrundet i" er mere hen-
sigtsmæssigt end "knyttet til" eller "direkte knyttet til". I betragtning 31 gives der en uddybning af,
hvordan dette udtryk skal forstås.

Ændring 99 - Artikel 53, stk. 2
(Vægtning af kriterier)

Rådet har forkastet ændringen og opretholdt substansen i Kommissionens forslag med hensyn til
vægtning af kriterier. I behørigt begrundede tilfælde kan vægtningen meddelelse a posteriori (be-
tragtning 44).

Ændring 102 - Artikel 61, stk. 1
(Den ordregivende myndigheds valg af kommunikationsmidler)

Jf. begrundelsen vedrørende ændring 131.
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Ændring 107 - Artikel 78, stk. 1, nu: Artikel 79; stk. 1
(Omfanget af mulige ændringer ved anvendelse af proceduren med et rådgivende udvalg)

Rådet har forkastet begrænsningen af anvendelsesområdet for komitologiproceduren, fordi det vil
anfægte den overordnede rammes mulighed for at fungere.

Ændring 115 - Bilag VIII, punkt 1, nyt led da)
(Præcisering vedrørende information på internettet)

Rådet finder, at de eksisterende bestemmelser om information på internettet er tilstrækkelige til
formålet.

Ændring 117 og 116 - nye bilag IXa og IXb
(Nye bilagsoplysninger om elektroniske systemer  og arbejdstagerrettigheder)

Rådet har forkastet EP's ændringer, da forslaget til de nye bilags form ikke ville passe ind i direkti-
vets ramme.

3. Vigtige ændringer vedtaget af Rådet i forhold til det oprindelige kommissionsforslag

Dynamiske indkøbssystemer og elektroniske auktioner - Artikel 32a / Artikel 53a

Rådet har ved at indføje detaljerede bestemmelser om elektroniske indkøbssystemer anerkendt be-
hovet for at fastlægge regler for nye teknikker for alle berørte parter, så lovgivningen om offentlige
indkøb bringes på højde med udviklingen.

Miljøstyringsnormer - Artikel 50a; Miljøkriterier som tekniske specifikationer  - Artikel 24 ,
stk. 5a

Rådet ønsker med indsættelsen af disse bestemmelser at bidrage til en præcisering af anvendelsen af
tekniske miljøspecifikationer generelt og især attester med henblik på at give medlemsstaterne stør-
re fleksibilitet og opfylde de praktiske krav.
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Bedømmelseskomitéens afgørelser - Artikel 63a

Strømliningen af betingelserne for bedømmelseskomitéens afgørelser er fundet nødvendig for at
beskytte anonymitet som en forudsætning for fair konkurrence.

Bilag X

Dette nye bilag indeholder de væsentlige krav i forbindelse med elektroniske indkøb. Grundtanken
er anerkendt i en EP-ændring. Rådet er nået til enighed om en tekst, hvori spørgsmålet præciseres
yderligere.

4. Konklusion

Formålet med den fælles holdning er at fastlægge en klar retlig ramme for offentlige indkøb, som
tager behørigt hensyn til, at den skal være praktisk anvendelig for alle berørte parter. Den fastholder
grundtanken og det oprindelige mål i Kommissionens forslag. Rådet har samtidig besluttet at indar-
bejde en række EP-ændringer, i det mindste med hensyn til substansen, for at imødekomme Europa-
Parlamentets ønsker og for at præcisere en række vigtige spørgsmål yderligere.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/Rådet
Tidl. dok. nr.: 11029/00 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. forsl. nr.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Vedr.: – Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-

derne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelses-
kontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (det "klassiske" direktiv)
= Vedtagelse af en fælles holdning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt post-
tjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 10.03.2003

1. Den 11. juli 2000 forelagde Kommissionen Rådet de to ovennævnte forslag vedrørende sam-
ordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter, som er baseret på arti-
kel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.1

2. Europa-Parlamentet afgav i henhold til traktatens artikel 251 førstebehandlingsudtalelse om
begge forslag den 17. januar 2002.2

                                                
1 EFT C 29E af 30.1.2001, s. 11. Titlen på det andet direktiv er ændret under forhandlingerne

for også at medtage posttjenester.
2 EFT C 271E af 7.11.2002, s. 176 (det "klassiske" direktiv). EFT C 271E af 7.11.2002, s. 293

("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse om begge forslag den 26. april 2001.3

4. Regionsudvalget afgav udtalelse om begge forslag den 13. december 2000.4

5. Den 21. maj 2002 nåede Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) til politisk

enighed om en fælles holdning til det "klassiske" forslag (dok. 9270/02). Den 30. septem-

ber 2002 nåede Rådet (konkurrenceevne) til politisk enighed om en fælles holdning til forsy-

ningsvirksomhedsforslaget (dok. 12204/02).

6. De Faste Repræsentanters Komité kan herefter

− godkende teksterne til de to fælles holdninger (der er gennemgået af jurist-lingvisterne),

som de foreligger i henholdsvis dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det "klassiske"

direktiv) og dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet").

− godkende udkastet til erklæringer i Rådets begrundelse, som foreligger i dok. 11029/02

MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (det "klassiske" direktiv) og dok. 12634/02 MAP 38

CODEC 1180 ADD 1 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet").

− henstille til Rådet, at det som A-punkt på en kommende samling vedtager de fælles

holdninger i dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (det "klassiske" direktiv) og dok.

12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet") og godkender

Rådets begrundelse i dok. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (det "klassiske" di-

rektiv) og dok. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 ("forsyningsvirksomhedsdi-

rektivet").

________________________

                                                
3 EFT C 193 af 10.7.2001, s. 1 ("forsyningsvirksomhedsdirektivet"). EFT C 193 af 10.7.2001,

s. 7 (det "klassiske" direktiv).
4 EFT C 144 af 15.5.2001, s. 23.
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

1263112634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. forsl. nr.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Vedr.: – Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-

derne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige indkøbs-
kontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter ("det klassiske direktiv")
= Vedtagelse af en fælles holdning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt
posttjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 10.03.2003

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol

A. "DET KLASSISKE DIREKTIV"

1. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 13 og artikel 18, litra d)

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne
i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-
stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 13 og artikel 18,
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litra d), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende
ordregivende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission,
køb, salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".

Kommissionen gentager desuden, at i hvert tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse,

f.eks. når tærskelværdien er for lav, skal traktatens bestemmelser og principper overholdes. I

overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig, at der er en forpligtelse

til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed til, at der kan blive kon-

kurrence om kontrakterne."

2. Erklæring fra den belgiske delegation ad betragtning 22a

"Den belgiske delegation konstaterer med tilfredshed, at der er sket visse fremskridt med hen-

syn til at give de ordregivende myndigheder mulighed for at tage etiske, sociale og miljømæs-

sige faktorer i betragtning ved indgåelsen af offentlige kontrakter.

Den finder det dog hensigtsmæssigt at fremhæve tre aspekter:

1. Krænkelse af de økonomiske og sociale rettigheder, der er fastsat ved Den Internatio-

nale Arbejdsorganisations konventioner, skal med hensyn til adgangen til offentlige

kontrakter klart sidestilles med en alvorlig fejl begået i forbindelse med udøvelsen af

erhvervet.

Hvad dette spørgsmål angår, har Belgien noteret sig den fortolkning, Rådets Juridiske

Tjeneste har givet af betragtning 22a, som begrunder bestemmelserne i artikel 46 om

mulighederne for at udelukke en virksomhed fra at deltage i en udbudsprocedure

(dok. 8439/02 MAP 18 CODEC 524).

2. Samme etiske hensyn bør tages ved udførelsen af kontrakterne for så vidt angår såvel

fremstillingen med henblik på leverancer som produktionen af varerne og transportme-

toderne, navnlig når det drejer sig om varer fra tredjelande.
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3. Endelig ser Belgien gerne, at der oprettes et tilsynsorgan, som kan være med til at kon-

trollere, at de virksomheder, der anmoder om at deltage i et udbud eller afgiver tilbud

eller får tildelt offentlige kontrakter, der indgås med ordregivende myndigheder i Den

Europæiske Unions medlemsstater, respekterer de økonomiske og sociale rettigheder."

3. Erklæring fra den franske delegation ad artikel 1, stk. 3a, og artikel 18a

"Frankrig mener, at definitionen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser og koncessions-

kontrakter om bygge- og anlægsarbejder i direktivforslaget om offentlige bygge- og anlægs-

kontrakter, offentlige indkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter er ufuldstæn-

dig, da den kun omhandler koncessionshaverens udnyttelsesret og ikke udnyttelsesrisikoen.

Frankrig beklager også, at der i forbindelse med lovgivningspakken om offentlige kontrakter

ikke har kunnet fastsættes EF-rammebestemmelser for koncessionskontrakter om tjeneste-

ydelser i lighed med de bestemmelser, der findes i teksten om koncessionskontrakter om

bygge- og anlægsarbejder.

Det forhold, at der ikke er fastsat særlige regler på dette område, forhindrer nemlig, at der ind-

føres en reel retssikkerhed og gennemsigtighed i denne sektor. Disse to krav taler for, at der

fastsættes klare og ensartede regler, hvilket kun kan ske i en normgivende tekst."

4. Erklæring fra Kommissionen ad koncessionskontrakter om tjenesteydelser og partner-

skab mellem den offentlige og den private sektor (artikel 1, stk. 3a, og artikel 18)

"Kommissionen finder, at spørgsmålene vedrørende koncessionskontrakter om tjenesteydelser

og partnerskab mellem den offentlige og den private sektor bør drøftes yderligere med henblik

på at vurdere behovet for et specifikt lovgivningsmæssigt instrument, så økonomiske aktører

får bedre adgang til koncessionskontrakter og til de forskellige former for partnerskab mellem

den offentlige og den private sektor, og det således sikres, at disse aktører fuldt ud kan benytte

deres rettigheder i henhold til traktaten."
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5. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 46, stk. 1, andet afsnit

"Østrig mener, at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, andet afsnit,

skal fastsætte gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke på grundlag af deres nationale

lovgivning og under overholdelse af fællesskabsretten. Sådanne bestemmelser kan omfatte

regler for, hvordan en økonomisk aktør skal kunne godtgøre at have bragt det forhold, der lå

til grund for dommen, til ophør. Hvis en økonomisk aktør godtgør at have bragt det forhold,

der lå til grund for en endelig dom i henhold til artikel 46, stk. 1, til ophør, er den ordregi-

vende myndighed ikke forpligtet til at udelukke denne ansøger eller tilbudsgiver."

6. Erklæring fra den portugisiske delegation ad artikel 46, stk. 1

"Portugal anfører, at affattelsen af artikel 46 ikke i tilstrækkelig grad sikrer en ensartet anven-

delse af ordningen for udvælgelse eller udelukkelse af ansøgere eller tilbudsgivere, fordi den

giver mulighed for forskelle i den måde, hvorpå de behandles i den samme medlemsstat, og

for forskellige betingelser i de forskellige medlemsstater, hvilket kan medføre retsusikkerhed

og dermed hindre, at markedet fungerer korrekt.

Portugal erklærer, at ansøgninger, der indgives til de portugisiske myndigheder i henhold til

artikel 46, vil blive efterkommet efter national ret, dvs. når den berørte part eller andre orga-

ner ansøger direkte i henhold til national ret og med de formål, der er fastsat heri."

7. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 63a:

"Østrig går ud fra, at princippet om anonymitet i henhold til stk. 4a overholdes i forbindelse

med en eventuel dialog mellem bedømmelseskomitéen og ansøgerne i henhold til stk. 4 og 5.

Bedømmelseskomitéen skal følgelig træffe afgørelse på grundlag af anonymt indgivne pro-

jekter uden at kende ansøgernes identitet".
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8. Erklæring fra den græske delegation ad artikel 63a

"Den græske delegation erklærer, at anvendelsen af artikel 63a, stk. 5, (bedømmelseskomité-

ens afgørelser) ikke må stride imod det generelle princip om anonymitet, der er omhandlet i

stk. 4a; det vil sige, at anonymiteten skal overholdes under alle omstændigheder - dette gælder

også protokollerne - indtil bedømmelseskomitéen har afgivet udtalelse eller truffet afgørelse."

9. Erklæring fra den franske delegation ad artikel 63a:

"Frankrig finder, at entreprisemarkederne udgør en væsentlig og dynamisk økonomisk faktor,

og at de navnlig spiller en afgørende social og kulturel rolle. Udvælgelsen af arkitekturpro-

jekter er noget meget væsentligt i den forbindelse. Det er derfor vigtigt, at der findes et

system, der er både effektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende, for hele EU's område.

Frankrig er af den opfattelse, at projektkonkurrencer bedst opfylder disse krav. Det finder det

beklageligt, at projektkonkurrencer i dag i EU snarere er undtagelsen end reglen, og at det i

forbindelse med aftalen om lovgivningspakken ikke har været muligt at komme videre med

hensyn til dette koncept."

10. Erklæring fra den danske delegation

"Under det kommende danske formandskab vil Danmark tage initiativ til drøftelser i Rådet

(udviklingssamarbejde) om, hvordan afbinding af udviklingsbistand skal behandles - også når

indkøbene foretages af modtagerlande ".

________________________
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B. "FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET"

1. Erklæring fra Rådet ad artikel 5

"Rådet erkender, at der skal være overensstemmelse mellem direktiverne om offentlige ind-

køb og Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlems-

staternes håndtering af krav om offentlig service og indgåelse af kontrakter om offentlig ser-

vice inden for personbefordring med jernbane og ad vej og indre vandveje. Der vil blive taget

alle mulige skridt til at sikre en sådan overensstemmelse."

2. Erklæring fra den østrigske delegation ad artikel 63a

"Østrig går ud fra, at princippet om anonymitet i henhold til stk. 4a overholdes i forbindelse

med en eventuel dialog mellem bedømmelseskomitéen og ansøgerne i henhold til stk. 4 og 5.

Bedømmelseskomitéen skal følgelig træffe afgørelse på grundlag af anonymt indgivne pro-

jekter uden at kende ansøgernes identitet."

3. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 26 og artikel 24, litra c)

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne

i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-

stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 26 og artikel 24,

litra c), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende ordre-

givende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission, køb, salg

eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".
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4. Erklæring fra den tyske delegation ad artikel 2, stk. 3

"Tyskland beklager, at definitionen af "særlige og eksklusive rettigheder" ændres udeluk-

kende af retssystematiske grunde og under tilsidesættelse af konkurrencepolitiske hensyn.

Endvidere mener Tyskland, at der er fare for, at denne ændring af definitionen fører til en ind-

skrænkning af direktivets anvendelsesområde og en uafbalanceret behandling af statskontrol-

lerede og ikke-statskontrollerede virksomheder."

________________________
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Tidl. dok. nr.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Komm. forsl. nr.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Vedr.: – Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-

derne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige indkøbs-
kontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter ("det klassiske direktiv")
= Vedtagelse af en fælles holdning

– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt post-
tjenester ("forsyningsvirksomhedsdirektivet")
= Vedtagelse af en fælles holdning

Side 1, punkt A.1., overskriften:

I stedet for: "ad betragtning13 og artikel 18, litra d)"

læses: "ad betragtning 26 og artikel 16, litra d)"

Side 1, punkt A.1., tredje linje:

I stedet for: "… at betragtning 13 og artikel 18, litra d)"

læses: "…at betragtning 26 og artikel 16, litra d)"
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Side 3, punkt A.4., overskriften:

I stedet for: "artikel 1, stk. 3a, og artikel 18"

læses: "artikel 1, stk. 4, og artikel 17"

Side 6:

Punkt B. 3. affattes således:

3. Erklæring fra Kommissionen ad betragtning 26 og artikel 24, litra c):

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne

i aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i overens-

stemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 26 og artikel 24,

litra c), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter vedrørende ordre-

givende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til "emission, køb, salg

eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

Kommissionen gentager desuden, at i hvert tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse,

f.eks. når tærskelværdien er for lav, skal traktatens bestemmelser og principper overholdes. I

overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig, at der er en forpligtelse

til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed til, at der kan blive kon-

kurrence om kontrakterne."

________________________
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2000/0115 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige

vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter

1- SAGSFORLØB

Forslaget sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2000) 275 endelig, 2000/0115 (COD)): 12. juli 2000

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 26. april 2001

Udtalelse fra Regionsudvalget: 13. december 2000

Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen: 17. januar 2002

Andet forslag fremsendt: 6. maj 2002

Vedtagelse af den fælles holdning: 20 marts 2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Direktivforslaget tilsigter en omarbejdelse af de gældende fællesskabsregler for offentlige
udbud med det formål at skabe et egentligt indre marked for offentlige kontrakter. Denne
lovgivning har ikke til formål at erstatte national ret, men at sikre overholdelsen af
principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling ved indgåelse
af offentlige kontrakter i alle medlemsstaterne.

Forslaget, der følger op på den debat, der blev igangsat af grønbogen om offentlige indkøb,
forfølger en tredelt målsætning, der tager sigte på modernisering, forenkling og større
fleksibilitet inden for det eksisterende lovgrundlag på dette område.

– Moderniseringen har til formål at tage nye teknologier i betragtning og inddrage de
ændringer, der har fundet sted i erhvervsmiljøet

– forenklingen skal gøre de nuværende lovtekster mere forståelige for brugerne,
således at kontrakter indgås i fuld overensstemmelse med de normer og principper,
der gælder på området, og således at de involverede virksomheder får et bedre
kendskab til deres rettigheder
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– og med fleksibilitet i fremgangsmåderne tages der hensyn til de offentlige indkøberes
og de økonomiske operatørers behov.

Desuden vil omarbejdelsen (sammenskrivningen) af disse tre retsakter til én tekst give de
økonomiske aktører, de ordregivende myndigheder og borgerne en referencetekst, der er klar
og forståelig.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Rådets fælles holdning bevarer i det væsentlige Kommissionens oprindelige forslag som
ændret ved Kommissionens ændrede forslag. Den fælles holdning styrker endvidere visse
bestemmelser med henblik på at opnå de mål, der tilstræbes med Kommissionens forslag.
Kommissionen kan dog, på grund af de bestemmelser, der er indføjet vedrørende finansielle
tjenesteydelser, ikke acceptere Rådets enstemmige fælles holdning.

Den enstemmige politiske enighed, som Rådet nåede frem til den 21. maj 2002, er blevet
indarbejdet i den fælles holdning, der blev fastlagt den 20 marts 2003.

De ændringer, der indføres med den fælles holdning vedrører navnlig:

– Større hensyntagen til ny informationsteknologi ved indgåelse af kontrakter, hvilket
svarer til den modernisering, som er tilstræbt i Kommissionens forslag. I denne
forbindelse skal især bemærkes indførelsen af dynamiske indkøbssystemer i
forbindelse med almindelige indkøb, som dels skal give de ordregivende
myndigheder mulighed for at anvende fuldt ud elektroniske systemer, der muliggør
en forenkling og automatisering af indkøbsprocedurerne, og dels skal sikre alle
interesserede økonomiske aktører mulighed for at deltage, eventuelt ved anvendelse
af deres elektroniske katalog. For så vidt angår de generelle rammer for elektroniske
indkøb, indeholder den fælles holdning mere præcise bestemmelser om elektroniske
auktioner, og den skærper forpligtelserne med hensyn til fortrolighed i den
bestemmelse, der henviser til bilag X. Parlamentets ændringsforslag 117 medtages
således i al væsentlighed.

– For så vidt angår hensyntagen til miljømæssige og social- og
arbejdsmarkedspolitiske aspekter har Rådet medtaget Kommissionens ændrede
forslag efter Parlamentets ændringsforslag, og har desuden i en betragtning (44)
tydeliggjort, hvorledes der kan tages hensyn til miljømæssige og social- og
arbejdsmarkedspolitiske overvejelser ved bedømmelse af tilbud på det stadium, hvor
kontrakterne tildeles.

– Gennemførelsen af udelukkelser som følge af økonomiske aktørers personlige
forhold tydeliggøres, idet medlemsstaternes kompetence med hensyn til vedtagelse af
anvendelsesbetingelserne for udelukkelser præciseres. For så vidt angår obligatorisk
udelukkelse forbedres gennemførelsen gennem samarbejde medlemsstaterne
imellem. Der tages også hensyn til situationer, hvor tvingende almene hensyn ikke
vil kunne tilgodeses, hvis forpligtelsen til at udelukke blev opretholdt.
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– Som følge af den proces med indførelse af konkurrence for posttjenester, der er i
gang på fællesskabsniveau, er der blevet indført en mekanisme, så kontrakter, der er
tildelt af posttjenesterne vedrørende udførelse af visse af deres aktiviteter, kan
overføres fra det "klassiske" direktivs anvendelsesområde til anvendelsesområdet for
"forsyningsvirksomhedsdirektivet".

På den anden side indføres der med den fælles holdning nogle ændringer vedrørende
finansielle tjenesteydelser, tilfælde med anvendelse af udbud med forhandling og vægtning af
tildelingskriterier.

For så vidt angår finansielle tjenesteydelser, er det Kommissionens holdning, at den
ændring, der ved enstemmighed er blevet indført af Rådet, og som knytter sig til Europa-
Parlamentets ændringsforslag 37, kan give anledning til forvirring med hensyn til, hvorvidt de
falder ind under direktivets anvendelsesområde. Den har derfor i en erklæring til Rådets
mødeprotokol af 21. maj 2002, som er vedlagt nærværende meddelelse, gentaget den
holdning, som den allerede havde haft anledning til at præcisere i det ændrede forslag i
forbindelse med afvisningen af Parlamentets ændringsforslag 37.

Kommissionen har accepteret, at anvendelsen af udbud med forhandling gøres lidt mere
fleksibel, fordi de nye tilfælde vedrører virkeligt exceptionelle situationer (artikel 30) eller
meget begrænsede og regulerede situationer (artikel 31).

Forpligtelsen til at angive vægtningen af tildelingskriterierne bekræftes. Kommissionen har
dog erkendt nødvendigheden af at tage hensyn til de tilfælde, hvor den ordregivende
myndighed kan godtgøre, at den ikke har været i stand til at præcisere vægtningen - navnlig i
tilfælde af særligt komplekse kontrakter - og tillade, at den i sådanne tilfælde blot opstiller
kriterierne i prioriteret rækkefølge.

3.2. Ændringsforslag fra Parlamentet, som der er taget hensyn til i den fælles
holdning

3.2.1. Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag og den fælles holdning

Betragtning 4 - Ændringsforslag 1: Ændringsforslaget er blevet accepteret for så vidt
angår medlemsstaternes forpligtelse til at undgå, at offentligretlige organers
deltagelse i offentlige kontrakter medfører konkurrenceforvridning. Den anden
sætning, der foreslås i ændringsforslaget - mulighed for medlemsstaterne for at
fastsætte metoder til beregning af prisen på/den reelle omkostning i forbindelse med
et tilbud - er blevet slettet, fordi den kun udgør en af mange muligheder, som
medlemsstaterne kan anvende for at undgå sådanne forvridninger. Den anses for at
være overflødig.

Betragtning 5 - Ændringsforslag 2: Teksten i det ændrede forslag vedrørende
integrationen af miljøbeskyttelseskrav, som omhandlet i traktatens artikel 6, er taget
med uden ændringer.

Betragtning 6 - Ændringsforslag 141: Ændringsforslaget, der vedrører de
undtagelser, der er omhandlet i traktatens artikel 30, er blevet taget med, idet der er
foretaget mindre ændringer, så ordlyden svarer til ovennævnte artikels ordlyd for så
vidt angår beskyttelse af planter. Formuleringen "at de ikke er diskriminerende og
hverken er i strid med målsætningen om at åbne markederne inden for offentlige
indkøb eller med traktaten" er blevet erstattet af "er i overensstemmelse med
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traktaten". Begrundelsen herfor er traktatens forrang, som fortolket af Domstolen, i
forhold til den afledte ret, dvs. at målet med åbning af markederne, som direktivet
tilstræber, ikke kan rokke ved de rettigheder, som medlemsstaterne indrømmes i
henhold til traktaten.

Betragtning 9 - Ændringsforslag 142, 7 og 171-145: Formuleringen i det ændrede
forslag vedrørende indgåelse af tjenesteydelseskontrakter og bygge- og
anlægskontrakter er medtaget med en rent sproglig ændring: "samlet tildeling"
erstattes af "fælles tildeling".

Betragtning 14, artikel 1, stk. 10, og artikel 11 - Ændringsforslag 5, 168, 126-172,
21 og 175: Formuleringerne i det ændrede forslag vedrørende indkøbscentraler tages
med uden ændringer.

Betragtning 27, artikel 23 og bilag VI - Ændringsforslag 45, 46, 47-123 og 109:
Bestemmelserne i det ændrede forslag (betragtning 25, artikel 24 og bilag VI)
vedrørende tekniske specifikationer er taget med uden ændringer, bortset fra tre
sproglige ændringer i bilag VI (punkt 1 a) og b): "produktionsprocesser og -metoder"
i stedet for "produktionsprocedurer og -metoder". Punkt 1 a):
"overensstemmelsesvurdering" i stedet for "vurdering af overensstemmelsesniveau").

Betragtning 29, artikel 1, stk. 11, tredje afsnit, og artikel 29 - Ændringsforslag 9,
137 og 138: Formuleringerne i det ændrede forslag vedrørende den
konkurrenceprægede dialog er blevet medtaget uden ændringer, bortset fra artikel 29,
stk. 8, hvor forpligtelsen til at give priser eller yde betalinger til deltagerne i dialogen
er blevet gjort valgfri. En sådan ændring muliggør deltagelse af flere konkurrenter i
procedurerne med konkurrencepræget dialog: hvis det var obligatorisk at tildele
priser eller yde betalinger, ville de ordregivende myndigheder nødvendigvis reducere
antallet af deltagere til et minimum for at reducere omkostningerne, og på denne
måde - alene på grundlag af objektive kriterier - udelukke aktører, som i kraft af
deres knowhow og innovative ideer, måske ville kunne have fået kontrakten tildelt,
hvis de havde fået lov til at indgå i en dialog.

Betragtning 31 og artikel 26 - Ændringsforslag 10 og 127: Formuleringerne i det
ændrede forslag med hensyn til betingelser vedrørende kontraktens udførelse
(betragtning 29 og artikel 26a) og navnlig vedrørende social- og
arbejdsmarkedspolitiske og miljømæssige hensyn er blevet medtaget uden ændringer,
bortset fra en mindre ændring udelukkende af sproglig art i betragtningen.

Betragtning 32 - Ændringsforslag 11, 51, 86, 87 og 89: Formuleringen i det ændrede
forslag vedrørende overholdelse af regler og bestemmelser, som er gældende for
social- og arbejdsmarkedspolitiske aspekter, er blevet medtaget med en
omformulering, hvor det udtrykkeligt anføres, at økonomiske aktører, der er fundet
skyldige i manglende overholdelse af sådanne regler og bestemmelser, i henhold til
artikel 45, stk. 2, litra c) og d), kan udelukkes fra udbudsproceduren.

Betragtning 41 - Ændringsforslag 170: Teksten i det ændrede forslag vedrørende
udelukkelse af aktører, der er dømt for alvorlige strafbare handlinger, er blevet
medtaget med mindre omformuleringer. Formålet er at tydeliggøre, at dommene skal
være så endelige, at de er retskraftige; at tilpasse teksten til forskellige juridiske
situationer i henhold til den nationale ret, der gælder i forbindelse med ulovlige
aktiviteter ("afgørelse" i stedet for "sanktion"); at sidestille udelukkelse som følge af
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en "afgørelse" med udelukkelse som følge af en "dom" ("afgørelse med tilsvarende
virkning"), dvs. at kræve, at de ordregivende myndigheder kun kan udelukke
økonomiske aktører på grundlag af en afgørelse af endelig karakter.

Betragtning 42 - Ændringsforslag 30, 93 og 95: Betragtning 40 i det ændrede forslag
vedrørende miljøstyringssystemer medtages uændret.

Betragtning 45 - Ændringsforslag 125: Ændringsforslaget - tilføjelse af ingeniører til
listen af erhverv, hvor tildelingskriterierne ikke må berøre vederlag, som der er
fastsat regler for på nationalt niveau - er medtaget uændret.

Artikel 1, stk. 5 - Ændringsforslag 24: Formuleringen i det ændrede forslag, som
vedrører definitionen af "rammeaftale", medtages uændret.

Artikel 1, stk. 7, og artikel 54 - Ændringsforslag 23, 54 og 65: Definitionen af
"elektronisk auktion", der indgår i det ændrede forslag, omformuleres - "således at
disse kan klassificeres på grundlag af automatisk behandling" i stedet for "gør det
muligt at foretage en automatisk evaluering af dem" - idet ordet "evaluering"
forudsætter en vurdering, som påhviler den ordregivende myndighed, mens en
elektronisk auktion blot muliggør en enkel klassificering.

Artikel 54 medtager formuleringen i artikel 53a i det ændrede forslag med de
nødvendige tilpasninger for at tage hensyn til indførelsen af nye dynamiske
indkøbssystemer og med mindre korrektioner vedrørende hensyntagen til andre
værdier end prisen.

Artikel 6 - Ændringsforslag 31: Formuleringen i det ændrede forslag vedrørende
fortrolighed overtages, idet den dog tilpasses, således at ikke-fortrolige aspekter af
tilbud kan gøres offentlige i henhold til gældende national ret, dette gælder navnlig
visse oplysninger, som skal indgå i bekendtgørelsen om indgåede kontrakter.

Artikel 9 og bilag VII, Udbudsbekendtgørelser, punkt 6 a), første led, b), første led,
og c) førsteled - Ændringsforslag 34 og 35: Artikel 9 formuleres som artikel 10 i det
ændrede forslag vedrørende metoder til beregning af kontrakters værdi, idet titlen
tilpasses indførelsen af dynamiske indkøbssystemer. Desuden bliver der i højere grad
taget højde for forlængelser, idet "stiltiende forlængelse" erstattes med "forlængelse",
således at der tages højde for alle former for forlængelse ved beregningen af
kontraktens værdi. Bilag VII sikrer en bedre konkurrencesituation ved udbydelses af
kontrakter ved at gøre det obligatorisk at angive sådanne forlængelser i
udbudsbekendtgørelsen.

Artikel 16, litra b) - Ændringsforslag 121: Formuleringen i det ændrede forslag
forenkles ved klart at angive undtagelsens omfang med hensyn til kontrakter indgået
af radio- og tv-selskaber.

Artikel 18 - Ændringsforslag 38: Formuleringen i artikel 19 i det ændrede forslag
vedrørende kontrakter tildelt til ordregivende myndigheder på grundlag af en særlig
eller eksklusiv rettighed medtages uændret.

Artikel 19 - Ændringsforslag 36: Formuleringen i artikel 19b i det ændrede forslag
vedrørende forbeholdelse af kontrakter for beskyttede værksteder for handicappede
medtages uændret.
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Artikel 27 - Ændringsforslag 50: Formuleringen af artikel 27, som vedrører
forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om
beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, således som den fremstår
efter indarbejdelse af ændringsforslag 50 i det ændrede forslag, er blevet ændret. For
så vidt angår den direkte pålagte forpligtelse for de ordregivende myndigheder til i
udbudsmaterialet at angive, hvor der kan indhentes oplysninger om de gældende
bestemmelser på disse områder, har Rådet foretrukket en formulering, der svarer til
formuleringen i Kommissionens oprindelige forslag, der reflekterer bestemmelsen i
de i øjeblikket gældende direktiver. I henhold til den fælles holdning kan denne
forpligtelse derfor kun pålægges af medlemsstaterne. Hvis der ikke findes en sådan
forpligtelse på nationalt plan, har de ordregivende myndigheder dog mulighed for at
angive sådanne oplysninger. Desuden er teksten blevet omformuleret for at anvende
samme formulering i artiklen som i titlen (" ... relevante oplysninger om forpligtelser
vedrørende skatter og afgifter, ... " i stedet for "oplysninger om, hvilke forpligtelser
der gælder i henhold til gældende bestemmelser om skatter og afgifter, ... ") og for at
præcisere, at sådan lovgivning ikke gælder for ydelser præsteret i en anden
medlemsstat end den ordregivende myndigheds medlemsstat.

Artikel 30 - Ændringsforslag 57: Udbud med forhandling efter forudgående
udbudsbekendtgørelse. Artikel 29, stk. 1, litra c), i det ændrede forslag medtages
uændret.

I øvrigt er stk. 1, litra b), i det oprindelige forslag blevet slettet, fordi den
konkurrenceprægede dialog er blevet ændret til en fuldgyldig procedure. Stk. 1,
litra b), udvider den mulighed for forhandling, der indgik i stk. 2 i det oprindelige
forslag, til også at omfatte vareindkøb.

Med de nye stk. 2 og 3 indføres bestemmelser, der nærmere definerer rammerne for
forhandlingerne og øger gennemskueligheden samt sikrer en bedre gennemførelse af
princippet om ligebehandling af de økonomiske aktører:

– i stk. 2 præciseres det, at forhandlingerne finder sted på grundlag af de afgivne
tilbud med henblik på at tilpasse dem til de krav, der forud er angivet af de
ordregivende myndigheder, og gøre det muligt for disse at finde frem til det
mest fordelagtige tilbud

– i det nye stk. 3 indføres der en eksplicit forpligtelse til at sikre en
ligebehandling af alle tilbudsgivere og et forbud mod at give oplysninger, som
kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre.

Det nye stk. 4 fastlægger udtrykkeligt en mulighed for at lade disse procedurer
forløbe i flere faser (jvf. bemærkningerne til betragtning 39).

Artikel 41 - Ændringsforslag 46: Medtager formuleringen i det ændrede forslag
vedrørende meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, idet den integreres for at tage
hensyn til dynamiske indkøbssystemer.

Artikel 42 - Ændringsforslag 74: Denne artikel medtager uændret formuleringen i det
ændrede forslag vedrørende de regler, der gælder for kommunikation. Denne tekst
kompletteres af det nye bilag X, der præciserer kravene til anordninger til elektronisk
modtagelse af tilbud/ansøgninger om deltagelse eller af planer og projekter i
forbindelse med konkurrencer.
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Artikel 44 - Ændringsforslag 77-132: Denne artikel medtager formuleringen i
artikel 43a i det ændrede forslag vedrørende egnethedsundersøgelse af deltagere og
tildeling af kontrakter, idet stk. 2 er blevet omformuleret for at gøre det klart, at de
ordregivende myndigheder ikke er forpligtet til at kræve et bestemt egnethedsniveau.
Hvis de gør dette, skal det anføres.

Artikel 45 - Ændringsforslag 80, 85 og 88: Stk. 1, der vedrører obligatorisk
udelukkelse i tilfælde af kriminelle handlinger, er en uændret gengivelse af
ændringsforslag 80. Ændringsforslag 85 (stk. 2, litra c)) medtages med nogle rent
redaktionelle ændringer. Den sletning, der blev foreslået med ændringsforslag 88
(stk. 2, litra h)), accepteres.

Stk. 1 i det oprindelige forslag suppleres med:

– afsnit 2, der skal gøre det klart, at det er op til medlemsstaterne at fastlægge
betingelserne for anvendelse af obligatorisk udelukkelse, især når forholdet
falder ind under strafferetten, som det ikke er formålet at harmonisere med
dette direktiv

– afsnit 3, hvor det udtrykkeligt anføres, at retspraksis finder anvendelse med
hensyn til tvingende almene hensyn

– og afsnit 4, hvor det tydeliggøres, hvorledes de ordregivende myndigheder kan
indhente de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af obligatoriske
udelukkelser, idet der navnlig er tænkt på et samarbejde mellem de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne.

De tilfælde, der omfattes af 3. afsnit er sådanne, i hvilke de i traktaten fastsatte
undtagelser ville kunne anvendes på grund af dennes forrang (jvf. bemærkningerne
ovenfor til betragtning 6), for eksempel i tilfælde af problemer i forbindelse med den
offentlige sundhed – meget alvorlige sygdomme, hvor de eneste disponible
medikamenter kommer fra en økonomisk operatør, der befinder sig i en af de i stk. 1
omhandlede udelukkelsestilfælde. Som alle undtagelser vil også denne skulle
begrundes og ikke gå videre end det af formålet påkrævede.

For så vidt angår stk. 2 vedrørende valgfri udelukkelse er dette stykke navnligt blevet
suppleret af et afsnit 2 med den samme tydeliggørelse som i stk. 1, afsnit 2.

Artikel 47 og 48 - Ændringsforslag 30, 93 og 95: Artikel 48 i det ændrede forslag,
der vedrører økonomisk og finansiel formåen, er blevet medtaget uden ændringer.
Artikel 49, der vedrører teknisk formåen, er også blevet medtaget, men den mulighed
for at tage hensyn til ansøgernes/tilbudsgivernes knowhow, effektivitet, erfaring og
pålidelighed, der er fastlagt i stk. 4 for så vidt angår bygge- og anlægskontrakter og
tjenesteydelseskontrakter, er blevet udvidet til også at omfatte indkøbskontrakter,
hvor det er nødvendigt at foretage monterings- og installationsarbejde.

Artikel 50 - Ændringsforslag 97: Formuleringen i ændringsforslaget medtages, idet
det understreges, at anmodningen om EMAS-attester er knyttet til eventuelle krav,
der er påkrævede i henhold til artikel 48, stk. 2, litra f), vedrørende den tekniske
formåen. Desuden giver den - som ændringen af artikel 49 - de økonomiske aktører
bedre muligheder for at deltage i udbud ved at gøre princippet om tilsvarende midler
til at garantere det samme miljøstyringsniveau som det, den ordregivende
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myndigheder kræver, generelt (slettelse af formuleringen "som ikke har adgang til at
få udstedt sådanne attester eller ikke har mulighed for at få dem udstedt inden for
den fastsatte frist").

Artikel 52 - Ændringsforslag 153: Formuleringen i det ændrede forslag vedrørende
officielle lister over godkendte økonomiske aktører og attestering foretaget af
offentligretlige eller privatretlige organer, medtages med følgende ændringer:

– stk. 1, tredje afsnit: dette afsnit er blevet udvidet for at sikre, at de
virksomheder, der stiller deres formåen til rådighed for en økonomisk aktør
med henblik på dennes optagelse på listen eller opnåelse af attestering, kan
fortsætte med at gøre dette under hele den periode, hvor attesten for optagelsen
på den officielle liste er gyldig

– nyt stk. 6: dette stykke tilpasser metoderne for optagelse på listen eller
opnåelse af attestering til de metoder, der er fastlagt for optagelse i et dynamisk
indkøbssystem, dvs. at de økonomiske aktører til enhver tid kan anmode om
optagelse eller tildeling af attestering og har ret til at blive underrettet om
behandlingen af deres anmodning inden for en rimelig tidsfrist.

Artikel 55 - Ændringsforslag 15 og 100: Formuleringen i det ændrede forslag
vedrørende unormalt lave tilbud medtages uændret.

Artikel 61 - Ændringsforslag 150: Denne artikel svarer til artikel 73b i det ændrede
forslag vedrørende tildeling af supplerende arbejder til koncessionshaveren, idet der
dog er foretaget rent sproglige ændringer i første afsnit.

Kapitel II og Kapitel III under Titel III: Kapitel II i det oprindelige forslag, der
omfattede regler vedrørende koncessionshavere, hvad enten disse var ordregivende
myndigheder eller ej, er for klarhedens skyld blevet opdelt i to kapitler. De regler,
der er gældende for koncessionshavere, der er ordregivende myndigheder, er således
blev adskilt fra de regler, der er gældende for andre koncessionshavere.

Artikel 71 - Ændringsforslag 104: Formuleringen i det ændrede forslag vedrørende
telekommunikationsmidler og den fortrolighed, som skal sikres i forbindelse hermed,
medtages uændret.

Bilag VII: Formuleringerne i det ændrede forslag vedrørende bekendtgørelser er
medtaget som angivet nedenfor:

– Ændringsforslag 110 og 113: Formuleringen er medtaget bortset fra angivelsen
i udbudsbekendtgørelsen af navn, adresse osv. på de kontorer, hvor der kan
indhentes oplysninger om lovgivningen om skatter og afgifter,
miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed samt om social- og
arbejdsmarkedslovgivningen. I henhold til artikel 27, stk. 1, skal de
ordregivende myndigheder, der angiver sådanne oplysninger, angive dem i
udbudsbetingelserne (som foreslået i ændringsforslag 50);

– Ændringsforslag 112: Formuleringen vedrørende fuldstændig angivelse af den
ordregivende myndigheds adresse m.v. i udbudsbekendtgørelsen er medtaget
uden ændringer.
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– Ændringsforslag 113 og 114: Formuleringerne vedrørende angivelse af
adressen på klageorgan i udbudsbekendtgørelsen og i bekendtgørelser om
indgåede kontrakter er taget med, idet der dog er givet en alternativ mulighed
for at angive adressen på det kontor, hvor sådanne oplysninger kan indhentes.
Denne tilføjelse er foretaget for at tage hensyn til visse nationale forhold, som
ville gøre en sådan angivelse unødigt kompliceret og indebære en risiko for
dårlig informering af de økonomiske operatører. Ændringen tager således
hensyn til substansen i ændringsforslagene, idet den sikrer, at aktørerne kan
henvende sig til et kompetent kontor for at indhente alle de nødvendige
oplysninger. Angivelsen af disse adresser gøres også obligatorisk i
"bekendtgørelser om koncessionskontrakter om offentlige bygge- og
anlægsarbejder".

Dette bilag er i øvrigt blevet kompletteret for at tage hensyn til ændringer med
hensyn til den konkurrenceprægede dialog, elektroniske auktioner og dynamiske
indkøbssystemer.

3.2.2. Ændringsforslag indarbejdet i det ændrede forslag men ikke medtaget i den fælles
holdning

Betragtning 2 - Ændringsforslag 147: Denne betragtning medtager formuleringen fra
Kommissionens oprindelige forslag og ikke fra det ændrede forslag. Det er blevet
vurderet, at den ikke er juridisk hensigtsmæssig, og at det er overflødigt at anføre, at
traktaten finder anvendelse på kontrakter, der ikke falder ind under direktivets
anvendelsesområde. Dette ændrer dog ikke den retslige situation, at kontrakter, der
ligger under tærskelværdien, skal indgås under overholdelse af traktaten, og
Kommissionen kan derfor accepterer den.

Ændringsforslag 4 og 40: Disse ændringsforslag vedrører de forhold, under hvilke
ordregivende myndigheder kan tildele en offentlig kontrakt direkte til en enhed, som
formelt juridisk er adskilt fra den ordregivende myndighed, men som denne udøver
samme kontrol over som over sine egne afdelinger. Ændringsforslagene er ikke
blevet accepteret, fordi det er umuligt at opnå et kvalificeret flertal for den tekst, som
Kommissionen foreslog i sit ændrede forslag.

Ændringsforslag 17: Da Rådet ikke har anset det for hensigtsmæssigt i direktivet at
medtage en opfordring til Kommissionen til at undersøge metoder til at styrke den
juridiske sikkerhed på området koncessioner og offentlig-private partnerskaber, har
Kommissionen afgivet en ensidig erklæring, der går i samme retning som
Parlamentets ændringsforlag, og denne indgår i mødeprotokollen (vedlagt som
bilag).

Ændringsforslag 13: Dette ændringsforslag om indføjelse af en ny betragtning, som
understreger medlemsstaternes forpligtelse til at indføre passende procedurer til
håndhævelse og gennemførelse af direktivet og til at overveje, om der skulle være
behov for et uafhængigt organ for offentlige kontrakter, er ikke blevet accepteret.
Dette kan dels begrundes med en generel forpligtelse til at vedtage de nødvendige
bestemmelser til gennemførelse af et direktiv, hvilket kan afledes direkte af traktaten,
og derfor ikke behøver gentages, og dels med mulige overlapninger med
klageinstanser, som er oprettet i medfør af direktiverne om klageprocedurer
("afbødningsdirektiverne").
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Artikel 38, stk. 3, litra a) - Ændringsforslag 70: Forlængelsen af fristen for
modtagelse af ansøgningen om deltagelse - 40 dage i stedet for 37 - for så vidt angår
begrænsede udbud og udbud med forhandling efter forudgående
udbudsbekendtgørelse og ved konkurrencepræget dialog, som indgik i det ændrede
forslag (artikel 37), er blevet afvist med enstemmighed af Rådet.

3.2.3. Afvigelser mellem det ændrede forslag og den fælles holdning

Betragtning 26: Den ændrer betragtning 13 i Kommissionens oprindelige forslag ved
at tilføje, at "i overensstemmelse med Aftalen" om offentlige indkøb, som er indgået i
WTO-regi, "omfatter de i direktivet omhandlede finansielle tjenesteydelser ikke
instrumenterne ... andre politikker, der indebærer handel med værdipapirer eller
andre finansielle instrumenter, navnlig transaktioner med henblik på den
ordregivende myndigheds penge- eller kapitalanskaffelsetransaktioner".

Artikel 16, litra d): Dette stykke ændrer den oprindelige artikel 18, litra d), på samme
måde som ændringen af betragtningen, idet der efter "om finansielle tjenesteydelser
vedrørende emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle
instrumenter" tilføjes en præcisering "navnlig transaktioner med henblik på den
ordregivende myndigheds penge- eller kapitalanskaffelse".

Det er Kommissionens holdning, at de ændringer, der ved enstemmighed er blevet
indført af Rådet, og som knytter sig til Europa-Parlamentets ændringsforslag 37, kan
give anledning til forvirring med hensyn til, hvorvidt finansielle tjenesteydelser
falder ind under direktivets anvendelsesområde. Den har derfor i en erklæring til
Rådets mødeprotokol af 21. maj 2002, som er vedlagt nærværende meddelelse,
gentaget den holdning, som den allerede havde haft anledning til at præcisere i det
ændrede forslag i forbindelse med afvisningen af Parlamentets ændringsforslag 37.

3.3. Nye bestemmelser

3.3.1. Bestemmelser, der ikke har været genstand for et ændringsforslag, og som er
blevet genindføjet i den fælles holdning eller ligger i forlængelse af bestemmelser,
der allerede indgik i det oprindelige forslag

Generel bemærkning: Nedenstående ændringer skyldes i vid udstrækning, at det har
været nødvendigt at tage hensyn til konsekvenserne af visse af de indførte ændringer
i teksten som helhed. Dette gælder f.eks. i forbindelse med elektroniske indkøb og
dynamiske indkøbssystemer eller ændringen af den konkurrenceprægede dialog til en
fuldgyldig procedure, eller hvor det er nødvendigt at tilpasse bestemmelserne
vedrørende koncessioner og projektkonkurrencer til de ændringer, der er foretaget i
bestemmelserne vedrørende kontrakter.

Betragtning 10: Denne betragtning introducerer bestemmelserne i artikel 1, stk. 5, og
artikel 32, vedrørende rammeaftaler. Det er en omformulering af betragtning 19 i det
oprindelige forslag, idet denne gøres klarere med hensyn til indgåelse af
rammeaftaler. Den maksimale varighed af sådanne aftaler er blevet forlænget med 1
år (fire år i stedet for tre).
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Betragtning 11: Denne nye betragtning understreger, at de nye elektroniske
indkøbsteknikker skal være i overensstemmelse med direktivets bestemmelser og de
principper, der ligger til grund for direktivet, og det gøres klart, at tilbud kan antage
form af et elektronisk katalog.

Betragtning 13: Denne nye betragtning introducerer artikel 1, stk. 7, og artikel 54
vedrørende elektroniske auktioner og deres anvendelse.

Betragtning 15: Denne betragtning gør det klart, at medlemsstaterne har mulighed
for at anvende direktivets nye indkøbsmetoder - rammeaftaler, indkøbscentraler,
konkurrencepræget dialog, dynamiske indkøbssystemer og elektroniske auktioner.

Betragtning 19 og artikel 12: Under hensyntagen til processen med åbning for
konkurrence inden for posttjenester, der er i gang på fællesskabsniveau, er
formuleringerne i betragtning 6 og i artikel 14 i Kommissionens oprindelige forslag
blevet ændret, for at kontrakter, der er indgået af ordregivende myndigheder, der
udfører posttjenester, kan overflyttes til "forsyningsvirksomhedsdirektivets"
anvendelsesområde, når disse kontrakter er blevet indgået med henblik på udførelse
af posttjenester, som defineret i sidstnævnte direktiv. En sådan overflytning er
betinget af, at den pågældende medlemsstat har gennemført de bestemmelser, der
indgår i "forsyningsvirksomhedsdirektivet" vedrørende disse posttjenester.

Betragtning 23: Da det drejer sig om en undtagelse udelukkende for
tjenesteydelseskontrakter (erhvervelse af allerede eksisterende ejendomme osv.) er
teksten blev præciseret (tilføjelse af formuleringen "I forbindelse med
tjenesteydelser".

Betragtning 24: Denne betragtning præciserer omfanget af undtagelsen af kontrakter
inden for det audiovisuelle område, uden at undtagelsens anvendelsesområde dog
ændres.

Betragtning 35: Denne betragtning kompletterer teksten i betragtning 24 i det
oprindelige forslag vedrørende elektronisk fremsendelse af oplysninger, idet
betydningen af kravene til sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med offentlige
kontrakter og projektkontrakter understreges, og der gøres opmærksom på, at
frivillige akkrediteringsordninger kan være nyttige i denne henseende.

Betragtning 37: Denne betragtning omformulerer betragtning 27 i det oprindelige
forslag vedrørende kriterierne for udvælgelse af udbudsdeltagere, idet det gøres klart,
at undersøgelsen af den egnethed, som kræves af de økonomiske aktører, skal
foretages i forbindelse med alle procedurer, hvor udbud finder sted, herunder også
offentlige udbud.

Betragtning 38: Denne nye betragtning forklarer de metoder, som skal
overholdes/anvendes af ordregivende myndigheder, der begrænser antallet af
ansøgere ved begrænset udbud, udbud med forhandling eller konkurrencepræget
dialog.

Betragtning 39: Denne betragtning præciserer mulighederne for at gennemføre en
konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling (indført ved henholdsvis
artikel 29, stk. 4, og artikel 30, stk. 4) i flere på hinanden følgende faser og for i hver
fase at reducere antallet af tilbud, der skal drøftes eller forhandles.
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Betragtning 43: Denne nye betragtning introducerer artikel 52 (ændret for at tage
hensyn til ændringsforslag 153) vedrørende officielle lister over godkendte
økonomiske aktører og attestering foretaget af offentligretlige eller privatretlige
organer. Det præciseres navnligt, hvordan en økonomisk aktør, der indgår i en
koncern, kan påberåbe den formåen, der er til stede hos andre virksomheder i
koncernen, til støtte for sin anmodning om optagelse på en liste eller opnåelse af
attestering.

Betragtning 44: Denne betragtning omformulerer betragtning 29 og 30 i det
oprindelige forslag vedrørende tildelingskriterier. Den styrker og tydeliggør,
hvorledes miljømæssige og social- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn kan indgå i de
tildelingskriterier, der anvendes for at finde frem til det økonomisk mest fordelagtige
tilbud. Navnligt gøres det klart, at en ordregivende myndighed, når den opstiller sine
behov og udvælgelseskriterier, kan tage hensyn til behovene i det lokalsamfund, hvis
interesser den varetager. Disse behov og kriterier til evaluering af resultatniveauet
behøver ikke udelukkende at være af økonomisk art.

Artikel 1: Generelt er der byttet om på de forskellige stykkers rækkefølge, så de er i
overensstemmelse med de definerede begrebers forekomst i direktivet.

Artikel 1, stk. 2: Dette stykke ændrer artikel 1, stk. 2 og 3 i det oprindelige forslag.
Ændringerne vedrører definitionen af offentlige kontrakter, idet det tilføjes, at
kontrakten kan indgås af "flere ordregivende myndigheder", samt definitionerne af
offentlige vareindkøbskontrakter - "andre offentlige kontrakter end dem, der er
omhandlet i litra b)" - og tjenesteydelseskontrakter - "bortset fra offentlige bygge- og
anlægskontrakter og vareindkøbskontrakter". Den første ændring er nødvendig for at
tage hensyn til nødvendigheden af at forenkle procedurerne, f.eks. i tilfælde af
samarbejde mellem ordregivende myndigheder om opfyldelsen af det samme mål.
De andre ændringer understreger forløbet ved vedtagelsen af basisdirektiverne.

Artikel 1, stk. 11, afsnit 1, 2 og 4: Teksten fra det oprindelige forslag er taget med,
idet ordet "nationale", dog er blevet slettet. Denne sletning har ingen juridiske
konsekvenser.

Artikel 1, stk. 14, bilag I (fodnote 1 tilføjet) og bilag II (fodnote 1 tilføjet): Disse
ændringer er foretaget for at gøre det klart, at direktivets anvendelsesområde ikke
kan ændres som følge af anvendelsen af "Det Fælles glossar for offentlige
kontrakter" (CPV-nomenklaturen).

Artikel 1, stk. 15, litra d): Her gøres det klart, at radio- og tv-spredning ikke er
teletjenester.

Artikel 2: Denne artikel styrker anvendelsen af principperne om ligebehandling,
gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, der indgik i artikel 2 i det oprindelige
forslag, idet de ordregivende myndigheder direkte pålægges forpligtelser i denne
henseende.

Artikel 3: Denne artikel ændrer artikel 55 i det oprindelige forslag. Formuleringen
"uanset retlig form" er blevet slettet, fordi den var overflødig. Forpligtelsen til at
overholde traktatens bestemmelser og forpligtelser er blevet erstattet af en
forpligtelse til at "overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund
af nationalitet", således som der er truffet bestemmelse om i artikel 2, andet afsnit, i
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direktiv 93/36/EØF, som er gældende i øjeblikket. Da de forpligtelser, som følger af
traktaten under alle omstændigheder er gældende på den måde, som de fortolkes af
Domstolen, har Kommissionen, der dog beklager ændringen, som ikke giver udtryk
for Domstolens retspraksis, accepteret Rådets enstemmige holdning med hensyn til
dette punkt.

Artikel 4: Denne artikel omformulerer og ændrer artikel 3 i det oprindelige forslag
vedrørende grupper af økonomiske aktører. Muligheden for at anmode om angivelse
af de personer, som skal levere ydelserne, indgår også i tilfælde af bygge- og
anlægskontrakter og indkøbskontrakter, der kræver monterings- og
installationsarbejde. Dette begrundes med den tillid til knowhow, effektivitet,
erfaring og pålidelighed, som er nødvendig ved denne type ydelser, og afspejler den
ændring, der er foretaget i artikel 48, stk. 5.

Artikel 7: Denne artikel ændrer og ajourfører artikel 8 i det oprindelige forslag. Den
præciserer yderligere undtagelsen af visse kontrakter og tilpasser tærskelværdierne til
de værdier, der er gældende i perioden 2002-2004, og som er beregnet i henhold til
den toårlige revisionsmekanisme for tærskelværdierne, der blev indført for at tilpasse
disse til udviklingen inden for de europæiske valutaer/SDR. Forhøjelsen af
tærskelværdierne i den fælles holdning i forhold til værdierne i det oprindelige
forslag er et resultat af, at tærskelværdierne er udtrykt i SDR (særlige
trækningsrettigheder) i henhold til Aftalen om offentlige indkøb.

For visse teletjenester, som ikke er underlagt Aftalen om offentlige indkøb, er der
fastlagt en højere tærskelværdi, hvilket er en tilbagevenden til situationen i henhold
til nugældende ret. Kommissionens forslag om kun at have en tærskelværdi for
tjenesteydelseskontrakter for at forenkle de juridiske rammer, er således ikke blevet
accepteret, fordi den indebar en betydelig reduktion af tærskelværdien.

Artikel 8: Denne artikel omformulerer artikel 9 i det oprindelige forslag og tilpasser -
af samme grunde - tærskelværdierne til værdierne fastlagt i artikel 7.
Omformuleringen indebærer ingen ændringer i direktivets anvendelsesområde, som
skal svare til anvendelsesområderne for de nugældende direktiver om "bygge- og
anlægsarbejder" og "tjenesteydelser". Den er nødvendig for give udtryk for CPC- og
NACE-nomenklaturernes forrang, som fastsat i artikel 1, stk. 14, og i bilag I og II, i
tilfælde af afvigende fortolkninger af disse nomenklaturer og CPV-nomenklaturen.

Artikel 10: Denne artikel er en omskrivning af artikel 7 i det oprindelige forslag
vedrørende kontrakter inden for forsvarsområdet, uden dog at ændre dennes
rækkevidde, idet den er knyttet til traktatens artikel 296.

Artikel 17: Denne nye artikel undtager udtrykkeligt koncessionskontrakter om
tjenesteydelser fra direktiv 92/50/EØF's anvendelsesområde for at gøre gældende ret
på dette område klart.

Artikel 24 og bilag VII, udbudsbekendtgørelse, punkt 9: Her tydeliggøres
formuleringen fra artikel 25 i det oprindelige forslag vedrørende alternative tilbud,
som bygger på gældende ret, således at de økonomiske aktører med sikkerhed ved,
om alternative tilbud er tilladt eller ej (i begge tilfælde obligatorisk angivelse i
udbudsbekendtgørelsen) og på hvilke betingelser, deres alternative tilbud accepteres
(udelukkende hensyntagen til alternative tilbud, der opfylder de angivne
mindstekrav).
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Artikel 25: Artikel 26 i det oprindelige forslag er blevet ændret, idet det er blevet
gjort klart, at medlemsstaterne kan forpligte de ordregivende myndigheder til at
fremsætte deres krav med hensyn til underentrepriser. Erstatningen af formuleringen
"hvilke underentreprenører han har udvalgt" med formuleringen "hvilke
underentreprenører han foreslår" giver de økonomiske aktører en vis fleksibilitet,
således at der kan tages hensyn til situationer, hvor en definitiv angivelse af
underentreprenører vil kunne udgøre en hindring for afgivelsen af tilbud.

Artikel 28: Denne artikel er en omskrivning, der gør det klart, at de ordregivende
myndigheder anvender deres nationale procedurer, ligesom den tager hensyn til
ændringen af den konkurrenceprægede dialog til en fuldgyldig procedure.

Artikel 32: Denne artikel omskriver artikel 32 i det oprindelige forslag vedrørende
rammeaftaler, idet den maksimale varighed af sådanne aftaler ændres (jf.
bemærkningerne til betragtning 10), og idet der indføres en mulighed for at indgå en
rammeaftale med en enkelt økonomisk aktør. Det præciseres, at beslutningen om at
tillade rammeaftaler eller begrænse omfanget af visse typer af kontrakter hører ind
under medlemsstaternes kompetence, idet det er direktivets mål at garantere, at deres
gennemførelse sker under overholdelse af princippet om ligebehandling.

Artikel 35: Denne artikel medtager teksten fra artikel 34 i det oprindelige forslag
vedrørende bekendtgørelser, idet den tilpasses det forhold, at den
konkurrenceprægede dialog er blevet ændret til en fuldgyldig procedure, og til
indførelsen af dynamiske indkøbssystemer. Der er blevet indført to grundlæggende
ændringer. Den første vedrører muligheden for at offentliggøre en
forhåndsmeddelelse om den ordregivende myndigheds køberprofil. Denne mulighed
kompletteres af en forpligtelse til at offentliggøre en "meddelelse til Kommissionen
om, at der offentliggøres en forhåndsmeddelelse i en køberprofil". Denne ændring
styrker de elektroniske midlers rolle i offentlige indkøb, samtidig med at den gør det
muligt at sikre alle potentielle tilbudsgivere lige adgang ved hjælp af en
bekendtgørelse.

Den anden ændring vedrører en begrænsning af forpligtelsen til at offentliggøre en
sådan bekendtgørelse alene til de tilfælde, hvor den ordregivende myndighed vil
benytte sig af nedsættelsen fristen for modtagelse af tilbud, som er fastlagt i
artikel 38, stk. 4. Kommissionen har accepteret denne løsning, selv om det er et
tilbageskridt i forhold til det oprindelige forslag, i hvilket der blev foreslået
obligatoriske forhåndsmeddelelser, fordi medlemsstaterne er nået til enighed på dette
grundlag.

Artikel 43: Denne artikel tilpasses det oprindelige forslag vedrørende rapporter til
indførelsen af dynamiske indkøbssystemer og præciseres med hensyn til
forpligtelserne i forbindelse med rammeaftaler. Desuden indeholder den
bestemmelser om en forpligtelse, der skal styrke gennemsigtigheden af procedurer
indgået ved brug af elektroniske midler, idet de ordregivende myndigheder pålægges
en forpligtelse til at dokumentere afviklingen af de udbudsprocedurer, der er foregået
elektronisk.

Artikel 49: Artikel 50 i det oprindelige forslag vedrørende kvalitetsstandarder ændres
i samme ånd som ændringen ved ændringsforslag 97 omhandlet i punkt 3.3.1
ovenfor.
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Artikel 53: I teksten vedrørende tildelingskriterier er stk. 1 blevet omstruktureret, og
der er foretaget ændringer i stk. 2.

I stk. 1 er rækkefølgen af de to tildelingskriterier blevet ændret, idet det økonomisk
mest fordelagtige bud nu er det første kriterium. Dette er sket for modvirke den
almindelige opfattelse af, at der i offentlige kontrakter udelukkende anvendes en
budgetmæssig indfaldsvinkel. Desuden er formuleringen "direkte forbundet med
genstanden for den pågældende offentlige kontrakt" blevet udskiftet med "begrundet
i genstanden for den pågældende offentlige kontrakt", der skal give udtryk for, at
dette kriterium, der anvendes til at vurdere tilbud, nødvendigvis skal være forbundet
med kontraktens genstand, uden at det dog er nødvendigt at betegne denne
forbindelse som "direkte".

Stk. 2 er blevet ændret som følger: Første og tredje afsnit er blevet slået sammen i et
første afsnit, som er blevet tilpasset til ændringen af den konkurrenceprægede dialog
til en fuldgyldig procedure. Muligheden for i opfordringen til at afgive tilbud/indgå i
en dialog/forhandle at angive vægtningen eller kriterierne i prioriteret rækkefølge
med de vigtigste først er blevet slettet for at gøre lovteksten kortere (bestemmelsen
indgår allerede i artikel 40, stk. 5, litra e)). Muligheden for at udtrykke vægtningen
ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving er blevet bedre
reguleret. Det forekom hensigtsmæssigt at anerkende, at den ordregivende
myndighed i visse tilfælde ikke har mulighed for at angive en vægtning, hvilket skal
kunne påvises. I sådanne tilfælde udelukkende kan vægtningen erstattes af en
angivelse den prioritering kriterierne tillægges, med de vigtigste først.

Artikel 56: Denne artikel ændrer artikel 64 i det oprindelige forslag, idet den bringer
tærskelværdien for koncessionskontrakter om offentlige bygge- og anlægsarbejder på
linje med den nye tærskelværdi for kontrakter om offentlige bygge- og
anlægsarbejder, og det præciseres, at koncessionskontrakternes værdi skal beregnes i
henhold til reglerne for offentlige kontrakter.

Artikel 57: Denne artikel forenkler artikel 65 i det oprindelige forslag vedrørende
undtagelse fra anvendelsesområdet for reglerne om koncessionskontrakter med
henvisning til bestemmelserne vedrørende offentlige kontrakter. For så vidt angår
koncessionskontrakter, der tildeles af ordregivende myndigheder, der udøver en af de
aktiviteter, der er omfattet af "forsyningsvirksomhedsdirektivet", er teksten udformet
på samme måde som artikel 12 gældende for offentlige kontrakter.

Artikel 58: Denne artikel er en forenkling af artikel 66, idet den for så vidt angår
offentliggørelse af bekendtgørelsen om koncession henviser til bestemmelserne
gældende for offentlige kontrakter.

Artikel 59: Med denne artikel indsættes der i artikel 67 i det oprindelige forslag
vedrørende fristen for indsendelse af ansøgninger om koncessionskontrakter en
mulighed for at forkorte denne frist, hvis der anvendes de elektroniske midler, der er
omhandlet i artikel 38, stk. 5, for offentlige kontrakter. Desuden fastlægges en
forpligtelse til at forlænge denne frist, som omhandlet i stk. 7 i samme artikel.
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Artikel 63: Denne artikel svarer til artikel 71, idet tærskelværdien for offentlige
kontrakter indgået af koncessionshavere, der ikke er ordregivende myndigheder, dog
tilpasses til den nye tærskelværdi for offentlige bygge- og anlægskontrakter, og der
tilføjes i stk. 1 et tredje afsnit, som præciserer reglerne for beregning af kontrakternes
værdi.

Artikel 65: Artikel 73 kompletteres af andet afsnit, der giver mulighed for at forkorte
fristen for modtagelse af tilbud, hvis der anvendes elektroniske midler (artikel 38,
stk. 5 og 6), og pålægger en forlængelse af denne frist, hvis tilbud først kan
udarbejdes efter en besigtigelse på stedet (artikel 38, stk. 7).

Artikel 67: Artikel 57, stk. 1, i det oprindelige forslag ændres for at tilpasse
tærskelværdierne for projektkonkurrencer til de værdier, der finder anvendelse på
offentlige tjenesteydelseskontrakter. Stk. 2, andet og tredje afsnit, præciserer,
hvorledes værdien for projektkonkurrencer skal beregnes.

Artikel 68: Denne artikel forenkler artikel 58 i det oprindelige forslag vedrørende
undtagelse fra anvendelsesområdet for reglerne om projektkonkurrencer med
henvisning til bestemmelserne vedrørende offentlige kontrakter. For så vidt angår
projektkonkurrencer, der arrangeres af ordregivende myndigheder, der udøver en af
de aktiviteter, der er omfattet af "forsyningsvirksomhedsdirektivet", er teksten
udformet på samme måde som artikel 12 gældende for offentlige kontrakter.

Artikel 69 og 70: Artikel 59, stk. 2, andet og tredje afsnit, og stk. 3, samt artikel 60
tilpasses i form af henvisninger til de tilsvarende artikler vedrørende offentlige
kontrakter, der finder anvendelse på projektkonkurrencer om tjenesteydelser.

Artikel 73: Af hensyn til klarheden er bestemmelserne i artikel 63 i det oprindelige
forslag blevet adskilt: artikel 73 vedrører bedømmelseskomitéens sammensætning,
mens bestemmelserne vedrørende bedømmelseskomitéens afgørelser er samlet i
artikel 74.

Artikel 74: Bestemmelserne i artikel 63, stk. 2, i det oprindelige forslag er blevet
ændret for i højere grad at præcisere forpligtelserne med hensyn til anonymitet, for at
øge gennemsigtigheden af bedømmelseskomitéens arbejde ved at gøre udarbejdelsen
af en rapport obligatorisk og endelig for at gøre det muligt for bedømmelseskomitéen
at foretage en bedre vurdering ved at give den mulighed for i givet fald at råde over
yderligere oplysninger om de planlægnings- og projekteringsarbejder, som
deltagerne har udarbejdet.

Artikel 76: De statistiske forpligtelser, der indgår i artikel 75, stk. 1, andet afsnit, litra
b), i det oprindelige forslag er blevet forenklet, idet den statistiske opgørelse over
tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder - således som det allerede er bestemt for
indkøb - udarbejdes udelukkende ved anvendelse af CPV-nomenklaturen.

Artikel 77: I den oprindelige artikel 76 vedrørende det rådgivende udvalg er der
foretaget en rent sproglig ændring af stk. 2. Stk. 3 er tilpasset reglerne om
udvalgsprocedure.
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Artikel 78: Artikel 77 i det oprindelige forslag vedrørende revisionen af
tærskelværdier er medtaget med en præcisering i stk. 1 (første afsnit: automatisk
kontrol hvert andet år og revision, herunder ændring, udelukkende efter behov, det
vil sige, når variationen i omvekslingsforholdet mellem euro og SDR begrunder det)
og en ændring vedrørende afrundingen af tærskelværdierne i forbindelse med en
revision ("til nærmeste tusinde euro" i stedet for "til nærmeste titusinde euro")

Artikel 79: Der er tale om en delvis omskrivning af artikel 78 i det oprindelige
forslag vedrørende de ændringer, der kan foretages på grundlag af
udvalgsproceduren, for at skabe større klarhed, og der tilføjes et litra i) for at tage
hensyn til det nye bilag X.

Artikel 80: Fristen for direktivets gennemførelse ændres til 21 måneder efter dets
ikrafttræden.

Artikel 81: Teksten vedrørende virkningerne af ophævelsen af de nugældende
direktiver indeholder en tilføjelse ("og anvendelsesfrister"), hvilket giver udtryk for
medlemsstaternes forpligtelser som følge af direktiverne.

Artikel 82: Der er tale om en ny artikel, der præciserer direktivets
ikrafttrædelsesdato.

Bilag III (fortegnelse over offentligretlige organer); Bilag IV (fortegnelse over
centrale regeringsmyndigheder) og bilag IX (Registre): Disse bilag er blevet tilpasset
udviklingen i medlemsstaterne.

Bilag VII A (bekendtgørelse om offentliggørelse af en vejledende forhånds-
meddelelse i en køberprofil): følger af ændringer foretaget i artikel 35.

3.3.2. Nye materielle bestemmelser

Betragtning 12, artikel 1, stk. 6, artikel 33 og bilag VII A "Forenklet
udbudsbekendtgørelse inden for et dynamisk indkøbssystem": Med disse
bestemmelser indføres et nyt fuldt ud elektronisk instrument, idet dynamiske
indkøbssystemer er beregnet til almindelige indkøb. Der er tale om et instrument, der
indgår som et led i moderniseringen af reglerne for koordinering på fællesskabsplan
med henblik på fuldt ud at kunne udnytte de muligheder for forenkling og
effektivitet, som den ny informationsteknologi giver. Formålet er at kunne sikre en
åben konkurrence ved hver kontrakt, der indgås inden for systemets rammer: enhver
aktør, som deltager, opfordres automatisk til at afgive et tilbud, og samtidig kan nye
aktører indsende tilbud.

Ifølge dette instrument skal der oprettes en liste med økonomiske aktører, der
automatisk opfordres til at afgive et endeligt tilbud ved udbydelsen af hver enkel
kontrakt. Optagelsen på denne liste er dog åben under i hele systemets varighed, som
højst må være 4 år. Kendskabet til systemets eksistens sikres ved en offentliggørelse
af en bekendtgørelse ved systemets oprettelse og ved en forenklet
udbudsbekendtgørelse for hver enkel kontrakt.
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Optagelsen på listen foretages på grundlag af "vejledende" tilbud, som enhver
økonomisk aktør kan afgive på ethvert tidspunkt efter offentliggørelsen af
bekendtgørelsen om oprettelsen af det dynamiske indkøbssystem. Med henblik herpå
stiller den ordregivende myndighed lige fra starten udbudsbetingelserne og
eventuelle andre dokumenter elektronisk til rådighed for interesserede aktører.

Dette system skal ses i lyset af Parlamentets ændringsforslag 78, hvor der blev
foreslået en kvalifikationsordning i det klassiske direktiv. Kommissionen afviste
dette forslag, fordi en sådan ordning i uacceptabel grad ville gå ud over
gennemsigtigheden, idet det kun ville være virksomheder, der på forhånd var
kvalificerede, der ville modtage henvendelse om indgåelse af kontrakter.
Kommissionen anførte i derimod i det ændrede forslag, at hvis en sådan ordning
omfattede en passende form for udbydelse og sikrede gennemsigtighed og
ligebehandling, ville den være positivt indstillet. Der blev også gjort opmærksom på
muligheden for i denne forbindelse at anvende elektroniske midler. På denne
baggrund har Kommissionen vurderet, at det dynamiske indkøbssystem, som det
indgår i den fælles holdning, opfylder ovennævnte krav og vil kunne udgøre en
passende imødekommelse af Parlamentets ønsker, som formuleret i
ændringsforslag 78.

Artikel 1, stk. 4: Denne artikel indeholder en definition af "koncessionskontrakter om
tjenesteydelser" med henblik på den undtagelse, der er udtrykkeligt fastsat i den nye
artikel 17. Denne definition svarer til definitionen af koncessionskontrakter om
offentlige bygge- og anlægsarbejder, og den har til formål at tydeliggøre undtagelsen
af koncessionskontrakter om tjenesteydelser.

Artikel 31: Med denne artikel indføres nye tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af
udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Det drejer sig om
leverancer af varer, der noteres og købes på en varebørs (stk. 2, litra c)), som allerede
fastlagt i direktiv 77/62/EØF, og om indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår
som følge af situationer, som der findes klare regler om i nationale love og forskrifter
(stk. 2, litra d)).

Bilag X: Dette nye bilag vedrører kravene til anordninger til elektronisk modtagelse
af tilbud, ansøgninger om deltagelse eller af planer og projekter i forbindelse med
konkurrencer. Den imødekommer det ønske om fortrolighed, der kom til udtryk i
Parlamentets ændringsforslag 117, som ikke blev accepteret af Kommissionen
udelukkende fordi det ikke var ledsaget af et ændringsforslag til direktivets
dispositive del om indførelse af det foreslåede bilag, og ikke ud fra materielle
betragtninger.

4- KONKLUSION

Kommissionen er af den opfattelse, at teksten i den fælles holdning medtager de væsentligste
elementer fra dens oprindelige forslag og fra Europa-Parlamentets ændringsforslag, således
som disse var medtaget i det ændrede forslag. Når Kommissionen ikke støtter Rådets fælles
holdning, som det enstemmigt har vedtaget, er det på grund af forholdene omkring de
finansielle tjenesteydelser. Hvad angår de øvrige aspekter tager den fælles holdning højde for
målsætningerne med hensyn til klarere udformning, forenkling og modernisering som fastsat i
Kommissionens oprindelige forslag.
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Erklæringer til Rådets mødeprotokol af 21. maj 2002

Kommissionens erklæring til betragtning 13 og artikel 18; litra d) (i den fælles holdning
henholdsvis betragtning 26 og artikel 16, litra d)

"Kommissionen finder, at direktiverne om offentlige indkøb er omfattet af EF-forpligtelserne i
aftalen om statslige indkøb, og tolker derfor disse direktiver på en måde, som er i
overensstemmelse med denne aftale. Kommissionen mener derfor, at betragtning 13 og
artikel 18, litra d), ikke kan udlægges som en undtagelse af bl.a. offentlige kontrakter
vedrørende ordregivende myndigheders lån, navnlig lokale myndigheder, bortset fra lån til
"emission, køb, salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter".

Kommissionen gentager desuden, at i hvert tilfælde, hvor direktiverne ikke finder anvendelse,
f.eks. når tærskelværdien er for lav, skal traktatens bestemmelser og principper overholdes. I
overensstemmelse med Domstolens retspraksis medfører det navnlig, at der er en forpligtelse
til gennemsigtighed, som går ud på at sikre tilstrækkelig offentlighed til, at der kan blive
konkurrence om kontrakterne."

Erklæring fra Kommissionen ad koncessionskontrakter om tjenesteydelser og partnerskab
mellem den offentlige og den private sektor (artikel 1, stk. 3a, og artikel 18) (18a) (i den
fælles holdning henholdsvis artikel 1, stk. 4, og artikel 17)

"Kommissionen finder, at spørgsmålene vedrørende koncessionskontrakter om tjenesteydelser
og partnerskab mellem den offentlige og den private sektor bør drøftes yderligere med
henblik på at vurdere behovet for et specifikt lovgivningsmæssigt instrument, så økonomiske
aktører får bedre adgang til koncessionskontrakter og til de forskellige former for
partnerskab mellem den offentlige og den private sektor, og det således sikres, at disse
aktører fuldt ud kan benytte deres rettigheder i henhold til traktaten."
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