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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til et direktiv om indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020). Det er et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå Europa 2020-målene, ved at 
forbedre erhvervslivets innovationsmuligheder og ved at fremme brugen af grønne indkøb, 
som støtter overgangen til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi. Samtidig understreger 
Europa 2020-strategien, at politikken for offentlige indkøb skal sikre den mest effektive brug 
af offentlige midler, og at indkøbsmarkederne skal være åbne i hele EU (og i endnu højere 
grad i en tid med økonomisk krise). 

Offentlige indkøb er et vigtigt markedsbaseret instrument, der er gearet til samfundets behov, 
som, ud over at opfylde andre mål, kan spille en rolle med hensyn til at fremme bæredygtig 
beskæftigelse, arbejdsvilkår, innovation for virksomheder og især SMV'er, fremme af social 
integration, og med hensyn til at tackle sårbare og udsatte sociale gruppers 
beskæftigelsesbehov, og de kan yde et vigtigt bidrag til opfyldelse af Europa 2020-målene. 
Offentlige indkøb er et vigtigt markedsbaseret instrument, der er gearet til samfundets behov, 
som, ud over at opfylde andre mål, kan spille en rolle med hensyn til at fremme bæredygtig 
beskæftigelse, arbejdsvilkår, innovation især for virksomheder, og især SMV'er, fremme af 
social integration, og med hensyn til at tackle sårbare og udsatte sociale gruppers 
beskæftigelsesbehov og kan yde et vigtigt bidrag til opfyldelse af Europa 2020-målene. 

Moderniseringen af direktiverne om offentlige indkøb bør skabe en ligevægt mellem en 
forenkling af reglerne på den ene side og sunde effektive procedurer knyttet til innovative 
bæredygtige tildelingskriterier på den anden side. Samtidig skal det sikres, at flere SMV'er 
deltager, og at der sker en generel udbredelse af elektronisk baserede indkøbsprocedurer. 

Målet bør være fuldt ud at udnytte potentialet i offentlige indkøb på det indre marked for at 
fremme bæredygtig vækst, et højt beskæftigelsesniveau og social integration. En vellykket 
revision og håndhævelse af reglerne for offentlige indkøb vil i betydelig grad bidrage til sætte 
gang i investeringerne i realøkonomien og overvinde den krise, der har ramt den europæiske 
økonomi. 

Ordføreren for udtalelsen glæder sig over Kommissionens forslag, der indeholder interessante 
nye principper og ideer. Det lovgivningsmæssige forslag bør resultere i enklere og mere 
fleksible udbudsprocedurer for de ordregivende myndigheder og give lettere adgang for 
virksomheder, navnlig SMV'er.

Da det drejer sig om offentlige midler, er der et særligt stort ansvar for ikke at bruge disse 
penge på kortsigtede mål, men betragte dem som en langsigtet investering i samfundet.

Offentlige indkøb kan, hvis de bruges effektivt, være en sand drivkraft for fremme af 
kvalitetsbeskæftigelse, lige muligheder, udvikling af færdigheder, uddannelse, fremme af 
miljøpolitikker og incitamenter til forskning og innovation. Således bliver de omkostninger, 
som virksomhederne skal afholde i forbindelse med tilbudsgivning ved offentlige udbud, 
minimeret med henblik på at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og sætte gang i 
beskæftigelsen.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb og sætte indkøbere i 
stand til bedre at udnytte offentlige indkøb 
til støtte for fælles samfundsmål. Der er 
også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. I denne forbindelse skal de 
nuværende udbudsregler, der er vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål, der 
fører til skabelsen af nye bæredygtige 
jobs. Der er også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
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aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat en meget begrænset 
grænseoverskridende dimension i kraft af 
deres art, dvs. såkaldte personlige 
tjenesteydelser, som f.eks. visse 
tjenesteydelser på social-, uddannelses- og 
sundhedsområdet. Disse tjenesteydelser 
leveres inden for særlige rammer, der 
varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne på grund af forskellige 
kulturelle traditioner. Der bør derfor
fastlægges en særlig ordning for 
kontrakter vedrørende disse 
tjenesteydelser, der omfatter en 
maksimumstærskel på 1 000 000 EUR. I 
forbindelse med indkøb i disse sektorer er 
personlige tjenesteydelser, der har en værdi 
under denne tærskel, typisk ikke af
interesse for leverandører fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
indikationer for det modsatte, som f.eks. 
EU-finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter vedrørende 
personlige tjenesteydelser over denne 
tærskel skal være gennemsigtige på EU-
plan. I betragtning af betydningen af den 
kulturelle sammenhæng og disse 
tjenesteydelsers følsomhed bør 
medlemsstaterne i vid udstrækning frit 
kunne tilrettelægge udvælgelsen af 
tjenesteydere på den måde, de finder 
passende. Direktivets regler bør tage højde 
for dette krav og kun kræve overholdelse af 
de grundlæggende principper om 

(17) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat en meget begrænset 
grænseoverskridende dimension i kraft af 
deres art, dvs. såkaldte personlige 
tjenesteydelser, som f.eks. visse 
tjenesteydelser på social-, uddannelses- og 
sundhedsområdet. Disse tjenesteydelser 
leveres inden for særlige rammer, der 
varierer betydeligt mellem 
medlemsstaterne på grund af forskellige 
kulturelle traditioner. For at sikre en bedre 
kvalitet af disse tjenesteydelser i 
kontrakter, bør der fastlægges en særlig 
ordning, der omfatter en 
maksimumstærskel på 1 000 000 EUR. I 
forbindelse med indkøb i disse sektorer er 
personlige tjenesteydelser, der har en værdi 
under denne tærskel, typisk ikke af 
interesse for leverandører fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
indikationer for det modsatte, som f.eks. 
EU-finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter vedrørende 
personlige tjenesteydelser over denne 
tærskel skal være gennemsigtige på EU-
plan. I betragtning af betydningen af den 
kulturelle sammenhæng og disse 
tjenesteydelsers følsomhed bør 
medlemsstaterne i vid udstrækning frit 
kunne tilrettelægge udvælgelsen af 
tjenesteydere på den måde, de finder 
passende. Den vigtige rolle og de vide 
skønsbeføjelser, som nationale, regionale 
og lokale myndigheder har med hensyn til 
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gennemsigtighed og ligebehandling, idet 
det sikres, at ordregivere kan anvende
særlige kvalitetskriterier ved udvælgelsen 
af tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, der 
er fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
ordregivere kan selv levere disse ydelser 
eller tilrettelægge sociale tjenesteydelser på 
en måde, der ikke omfatter indgåelse af 
offentlige kontrakter, f.eks. ved blot at 
finansiere sådanne ydelser eller udstede 
licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som ordregiveren på forhånd 
har fastlagt, uden grænser eller kvoter, 
såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

at levere, udlægge og tilrettelægge 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse er også i overensstemmelse med 
protokol nr. 26 om tjenesteydelser af 
almen interesse, artikel 14 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og artikel 36 i chartret om grundlæggende 
rettigheder. Direktivets regler bør tage 
højde for dette krav og kun kræve 
overholdelse af de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed og 
ligebehandling, idet det sikres, at 
ordregivere anvender særlige 
kvalitetskriterier ved udvælgelsen af 
tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, der er 
fastlagt i den frivillige European Quality 
Framework for Social Services, der er 
udarbejdet af EU's Udvalg for Social 
Beskyttelse. Medlemsstater og/eller 
ordregivere kan selv levere disse ydelser 
eller tilrettelægge sociale tjenesteydelser på 
en måde, der ikke omfatter indgåelse af 
offentlige kontrakter, f.eks. ved blot at 
finansiere sådanne ydelser eller udstede 
licens eller godkendelse til alle 
økonomiske aktører, der opfylder de 
betingelser, som ordregiveren på forhånd 
har fastlagt, uden grænser eller kvoter, 
såfremt et sådant system sikrer 
tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
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gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Der bør derfor indføres bestemmelser om 
reduktion af minimumsfristerne, når der 
bruges elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne. 

gennemsigtighed. Det er nødvendigt, at de
som standard anvendes til kommunikation 
og informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Der bør derfor indføres bestemmelser om 
reduktion af minimumsfristerne, når der 
bruges elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
indkøbere, sikrer, at der skabes muligheder 
for konkurrence i forbindelse med 
offentlige indkøb. Derfor bør det være 
muligt at afgive tilbud, der afspejler mange 
forskellige tekniske løsningsmuligheder, så 
der skabes tilstrækkelig konkurrence. 
Tekniske specifikationer bør derfor 
udformes, så der undgås kunstig 
indsnævring af konkurrencen gennem krav, 
der begunstiger en bestemt økonomisk 
aktør, fordi de afspejler centrale kendetegn 
for de varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, som den pågældende 
økonomiske aktør normalt tilbyder. 
Udformning af de tekniske specifikationer 
med hensyn til funktionsdygtighed og 
funktionelle krav er generelt den bedste 

(35) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
indkøbere, sikrer, at der skabes muligheder 
for konkurrence i forbindelse med 
offentlige indkøb. Derfor bør det være 
muligt at afgive tilbud, der afspejler mange 
forskellige tekniske løsningsmuligheder, så 
der skabes tilstrækkelig konkurrence. De
tekniske specifikationer bør derfor 
udformes og anvendes i overensstemmelse 
med principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder, så kunstig indsnævring af 
konkurrence undgås gennem krav, der 
begunstiger en bestemt økonomisk aktør, 
fordi de afspejler centrale kendetegn for de 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, som den pågældende 
økonomiske aktør normalt tilbyder. 
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metode til at opfylde dette mål, som 
samtidig styrker innovation. Hvis der 
refereres til en europæisk standard – eller 
hvor en sådan ikke findes, til en national 
standard – skal ordregivere tage tilbud i 
betragtning, der er baseret på tilsvarende 
løsningsmuligheder, som opfylder
ordregivernes behov, og som 
sikkerhedsmæssigt er tilsvarende. Det kan 
kræves, at tilbudsgiverne godtgør, at der er 
tale om en tilsvarende løsning, ved at 
fremlægge attest fra tredjemand. Enhver 
anden passende dokumentation, såsom 
teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør 
dog også accepteres, når den økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne attester 
eller prøvningsrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de relevante tidsfrister. 

Udformning af de tekniske specifikationer 
med hensyn til funktionsdygtighed og 
funktionelle krav er generelt den bedste 
metode til at opfylde dette mål, som 
samtidig styrker innovation. Hvis der 
refereres til en europæisk standard – eller 
hvor en sådan ikke findes, til en national 
standard – skal ordregivere tage tilbud i 
betragtning, der er baseret på tilsvarende 
løsningsmuligheder, som opfylder 
ordregivernes behov, og som 
sikkerhedsmæssigt er tilsvarende. Det kan 
kræves, at tilbudsgiverne godtgør, at der er 
tale om en tilsvarende løsning, ved at 
fremlægge attest fra tredjemand. Enhver 
anden passende dokumentation, såsom 
teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør 
dog også accepteres, når den økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne attester 
eller prøvningsrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de relevante tidsfrister.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Ordregivere, der ønsker at indkøbe 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser med specifikke 
miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber bør kunne henvise til særlige 
mærker, som f.eks. EF-miljømærket, 
(multi)nationale miljømærker eller 
eventuelle andre miljømærker, hvis 
kravene til mærket vedrører kontraktens 
genstand, som f.eks. beskrivelsen af 
produktet og dets præsentation, herunder 
emballagekrav. Det er endvidere 
afgørende, at disse krav er udformet og 
vedtaget på grundlag af objektivt 

(36) Ordregivere, der ønsker at indkøbe 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser med specifikke 
miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber bør kunne henvise til særlige 
mærker, som f.eks. EF-miljømærket, 
(multi)nationale miljømærker eller 
eventuelle andre miljømærker, hvis 
kravene til mærket vedrører kontraktens 
genstand, som f.eks. beskrivelsen af 
produktet og dets præsentation, herunder 
emballagekrav. Det er endvidere 
afgørende, at disse krav er udformet og 
vedtaget på grundlag af objektivt 
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verificerbare kriterier gennem en proces, i
hvilken interessenter, såsom 
regeringsorganer, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage, og hvis mærket er tilgængeligt og 
til rådighed for alle interessenter. 

verificerbare kriterier gennem en proces, i 
hvilken interessenter, såsom 
regeringsorganer, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere, sociale organisationer og 
miljøorganisationer, kan deltage, og hvis 
mærket er tilgængeligt og til rådighed for 
alle interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er blevet 
fundet skyldige i bestikkelse eller svig til 
skade for EU's økonomiske interesser eller 
i hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller sociale bidrag bør 
også sanktioneres gennem obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Da ordregivere, 
der ikke er ordregivende myndigheder, 
måske ikke har adgang til uomtvistelige 
beviser i sagen, er det hensigtsmæssigt at 
overlade det til disse ordregivere, om de vil 
anvende udelukkelseskriterierne i direktiv 
[2004/18/EF]. Pligten til at anvende artikel 
55, stk. 1 og 2, i direktiv [2004/18] bør 
derfor begrænses til ordregivere, der er 
ordregivende myndigheder. Ordregivere 
bør endvidere kunne udelukke ansøgere 
eller tilbudsgivere, der har misligholdt 
deres miljømæssige eller sociale 
forpligtelser, herunder regler om adgang 
for handicappede eller andre former for 
alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen 
af deres erhverv, som f.eks. krænkelse af 
konkurrenceregler eller intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

(40) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er blevet 
fundet skyldige i bestikkelse eller svig til 
skade for EU's økonomiske interesser eller 
i hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller sociale bidrag bør 
også sanktioneres gennem obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Da ordregivere, 
der ikke er ordregivende myndigheder, 
måske ikke har adgang til uomtvistelige 
beviser i sagen, er det hensigtsmæssigt at 
overlade det til disse ordregivere, om de vil 
anvende udelukkelseskriterierne i direktiv 
[2004/18/EF]. Pligten til at anvende artikel 
55, stk. 1 og 2, i direktiv [2004/18] bør 
derfor begrænses til ordregivere, der er 
ordregivende myndigheder. Ordregivere 
bør endvidere kunne udelukke ansøgere 
eller tilbudsgivere, der har misligholdt 
deres miljømæssige eller sociale 
forpligtelser, herunder regler om adgang 
for handicappede, arbejdsmiljøregler eller 
andre former for alvorlige fejl i forbindelse 
med udøvelsen af deres erhverv, som f.eks. 
krænkelse af konkurrenceregler eller 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Når ordregiverne vælger at tildele en 
kontrakt til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal 
de fastlægge tildelingskriterierne ud fra det 
grundlag, de vil benytte til at vurdere 
tilbuddene for at udpege det tilbud, der 
sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris. Disse kriterier fastsættes ud fra 
kontraktgenstanden, idet de skal gøre det 
muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

(44) Når ordregiverne vælger at tildele en 
kontrakt til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal 
de fastlægge tildelingskriterierne ud fra det 
grundlag, de vil benytte til at vurdere 
tilbuddene for at udpege det tilbud, der 
sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris og økonomisk og social 
bæredygtighed. Disse kriterier fastsættes 
ud fra kontraktgenstanden, idet de skal 
gøre det muligt at vurdere de enkelte 
tilbuds resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de vedrører 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 

(50) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de vedrører 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
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udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
navnlig have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed eller beskytte miljø eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om – ved udførelsen af 
kontrakten – at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), 
hvis de ikke er gennemført i national ret 
samt til at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
navnlig have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed eller beskytte miljø eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om – ved udførelsen af 
kontrakten – at ansætte langtidsledige, 
unge arbejdsløse eller handicappede eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), 
hvis de ikke er gennemført i national ret 
samt til at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed bør 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes med 
en anden økonomisk aktør uden fornyelse 
af konkurrencen. Den valgte tilbudsgiver, 
som udfører kontrakten, kan dog gennemgå 
visse strukturændringer under udførelsen af 
kontrakten, f.eks. intern omorganisering, 
fusion, opkøb eller insolvens. Sådanne 
strukturændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye udbudsprocedurer for 
alle kontrakter, den pågældende 
virksomhed udfører.

(55) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling, objektivitet og 
gennemsigtighed bør den valgte 
tilbudsgiver ikke erstattes med en anden 
økonomisk aktør uden fornyelse af 
konkurrencen. Den valgte tilbudsgiver, 
som udfører kontrakten, kan dog gennemgå 
visse strukturændringer under udførelsen af 
kontrakten, f.eks. intern omorganisering, 
fusion, opkøb eller insolvens. Sådanne 
strukturændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye udbudsprocedurer for 
alle kontrakter, den pågældende 
virksomhed udfører.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Ikke alle ordregivere har den interne 
ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. Dette 
mål kan på den ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, ikke 
mindst små og mellemstore virksomheder, 
få gavn af administrativ assistance, navnlig 
når de deltager i grænseoverskridende 
udbudsprocedurer.

(59) Ikke alle ordregivere har den interne 
ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. Dette 
mål kan på den ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, 
navnlig små og mellemstore virksomheder, 
få gavn af administrativ assistance, navnlig 
når de deltager i grænseoverskridende 
udbudsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
og/eller sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

(22) "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
og/eller sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, installation, 
anvendelse og vedligeholdelse, i løbet af 
levetiden for varer eller tjenesteydelser 
eller under leveringen af en tjenesteydelse, 
fra anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der skal sikres beskyttelse af 
tilbudsgivernes intellektuelle ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt 
vareindkøbskontrakter, der også vedrører 
tjenesteydelser eller monterings- og
installationsarbejde, kan det imidlertid 
forlanges af juridiske personer, at de i 
tilbuddet eller ansøgningen om deltagelse 
opgiver navn og relevante faglige 
kvalifikationer for de personer, der skal 
opfylde den pågældende kontrakt.

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt 
vareindkøbskontrakter, der også vedrører 
tjenesteydelser eller monterings- og 
installationsarbejde, kan det imidlertid 
forlanges af juridiske personer, at de i 
tilbuddet eller ansøgningen om deltagelse 
opgiver relevante faglige kvalifikationer 
for de personer, der skal opfylde den 
pågældende kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Ordregivere 
må ikke fastsætte specifikke betingelser for 
sådanne gruppers deltagelse i 
udbudsprocedurer, som ikke fastsættes for 

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Grupper af 
økonomiske aktører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), kan 
optræde som et konsortium af 
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individuelle ansøgere. I forbindelse med 
afgivelse af et tilbud eller indgivelse af en 
ansøgning om deltagelse kan ordregiverne 
ikke kræve, at grupper af økonomiske 
aktører antager en bestemt retlig form. 

virksomheder. Ordregivere må ikke 
fastsætte specifikke betingelser for sådanne 
gruppers deltagelse i udbudsprocedurer, 
som ikke fastsættes for individuelle 
ansøgere. I forbindelse med afgivelse af et 
tilbud eller indgivelse af en ansøgning om 
deltagelse kan ordregiverne ikke kræve, at 
grupper af økonomiske aktører antager en 
bestemt retlig form.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere. 

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt: 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
de skal udføres i forbindelse med
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
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hvis hovedparten af de beskæftigede er 
handicappede, som på grund af arten eller 
omfanget af deres handicap ikke kan 
udøve erhvervsmæssig beskæftigelse på 
normale betingelser eller let kan finde 
beskæftigelse på det almindelige marked 

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 31– stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sociale virksomheder og programmer, 
hvis vigtigste mål er social og faglig 
integration af handicappede, forudsat at 
mere end 30 % af arbejdstagerne hos de 
pågældende økonomiske operatører eller i 
de pågældende programmer er 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal sikres beskyttelse af 
tilbudsgivernes intellektuelle ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordregiveren må ikke i andre 
konkurrerende procedurer anvende de 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
har fremsendt i forbindelse med en 
tidligere udbudsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger. Tildelingen af en 
kontrakt sker udelukkende på grundlag af 
kriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud i overensstemmelse 
med artikel 76, stk. 1, litra a).

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger. Tildelingen af en 
kontrakt sker udelukkende på grundlag af 
kriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud i overensstemmelse 
med artikel 76, stk. 1, litra a), og artikel 
76, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
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specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige 
omstændigheder.

specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige 
omstændigheder, som skal anføres i 
udbudsbekendtgørelsen og 
udbudsmaterialet.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle 
interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
detailhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage 

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle 
interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
detailhandlere, sociale organisationer og 
miljøorganisationer, kan deltage

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Ordregivere tager hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem 
i betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Hvis alternative 
tilbud godtages, skal de også sikre, at de 
valgte tildelingskriterier reelt kan anvendes 
på alternative tilbud, der opfylder disse 
mindstekrav, og på overensstemmende 
tilbud, der ikke er alternative tilbud.

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive de mindstekrav, der skal opfyldes i 
de alternative tilbud, og hvilke særlige krav 
der stilles i forbindelse med deres afgivelse
og sikre, at de valgte tildelingskriterier 
reelt kan anvendes på alternative tilbud, der 
opfylder disse mindstekrav, og på 
overensstemmende tilbud, der ikke er 
alternative tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne kan i udbudsbetingelserne 
angive, at alternative tilbud ikke vil blive 
taget i betragtning, og de specifikke 
grunde hertil. 

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 
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ordregivere, der har givet tilladelse til 
alternative tilbud, ikke forkaste et 
alternativt tilbud alene med den 
begrundelse, at der, såfremt det antages, 
enten vil blive tale om en 
tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
vareindkøbskontrakt eller omvendt.

ordregivere ikke forkaste et alternativt 
tilbud alene med den begrundelse, at der, 
såfremt det antages, enten vil blive tale om 
en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
vareindkøbskontrakt eller omvendt.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

5. Ordregivere må ikke tildele en kontrakt 
til den tilbudsgiver, der har indgivet det 
bedste tilbud, hvis de afgør, at tilbuddet 
ikke opfylder forpligtelserne på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet, som 
fastlagt i EU-lovgivningen eller i national 
lovgivning eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller ikke 
opfylder forpligtelserne på området for 
intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ordregivere vurderer 
omkostningerne ved hjælp af en tilgang 
baseret på livscyklusomkostninger, skal de 
i udbudsdokumenterne angive den metode, 
der anvendes til beregning af 
livscyklusomkostningerne. Metoden skal 

2. Hvis ordregivere vurderer
omkostningerne ved hjælp af en tilgang 
baseret på livscyklusomkostninger, skal de 
i udbudsdokumenterne angive den metode, 
der anvendes til beregning af 
livscyklusomkostningerne. Metoden skal 
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mindst opfylde følgende betingelser: forenkles, så den bliver mere tilgængelig 
for SMV'er, og den skal mindst opfylde 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller andre 
bestemmelser, der sikrer tilsvarende 
beskyttelse, hvis dette ikke er relevant

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen og i national lovgivning på 
social-, arbejdsmarkeds- eller miljøområdet 
eller af de internationale arbejdsmarkeds-
og miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiveren må kun forkaste tilbuddet, 
hvis dokumentationen ikke begrunder det 
lave pris- eller omkostningsniveau, under 
hensyntagen til de elementer, der er nævnt 
i stk. 3.

Myndigheden kan kun afvise tilbuddet, 
hvis pris- eller omkostningsniveauet ikke 
kan begrundes ud fra dokumentationen, 
efter at de i stk. 3 nævnte elementer er 
taget i betragtning, eller hvis den 
modtagne dokumentation ikke er 
tilstrækkelig.

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen og i national lovgivning på 
social-, arbejdsmarkeds- eller miljøområdet 
eller i de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at 
sikre fuld overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af alle økonomiske aktører 
og give ordregiverne mulighed for at tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i 
forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser. 

1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at 
sikre fuld overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
af alle økonomiske aktører og give 
ordregiverne mulighed for at tage hensyn 
til de særlige omstændigheder i forbindelse 
med de pågældende tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation. 
Medlemsstaterne kan også fastlægge, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre høj 
kvalitet, sikkerhed, kontinuitet, 
adgangsmuligheder, prismæssig 
overkommelighed, tilgængelighed og 
omfang for tjenesteydelserne, de specifikke 
behov for forskellige brugergrupper, 
herunder udsatte og sårbare grupper, 
behovet for at fremme SMV'ers 
deltagelse, inddragelse og bemyndigelse af 
brugere og innovation. Medlemsstaterne 
kan også fastlægge, at valget af 
tjenesteyder ikke alene sker på grundlag af 
prisen for leveringen af tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal inddrage 
denne i deres beslutninger eller forklare, 
hvorfor den tilsidesættes, hvis analysen 
ikke følges

f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder samt fra fagorganisationer 
eller lignende organer vedrørende 
anvendelsen af regler om offentlige indkøb
i specifikke tilfælde og videresende 
analysen til de kompetente ordregivere, 
som skal inddrage denne i deres 
beslutninger eller forklare, hvorfor den 
tilsidesættes, hvis analysen ikke følges

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 8 a (nyt)
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8a. Den årlige rapport skal også 
indeholde en årlig sammenligning mellem 
de fremlagte priser og de faktiske 
omkostninger for kontrakter, der allerede 
er udført, og den potentielle indflydelse på 
antallet af medarbejdere hos 
leverandørerne.

Or. en


