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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Kommissionen betragter offentlige indkøb som en vigtig del af at 
opfylde målene i Europa 2020-strategien;

2. understreger, at der er et stort besparelsespotentiale i at tage mere hensyn til miljøet i 
forbindelse med offentlige indkøb, idet man dermed tager mere hensyn til 
livscyklusomkostninger;

3. glæder sig over den omfattende vilje fra lokale, regionale og statslige aktører til at 
gennemføre indkøb, som fremmer bæredygtig udvikling; bemærker, at der er mange tegn 
på, at direktivet og dets gennemførelse vanskeliggør dette;

4. mener, at miljøhensyn bør inddrages i alle offentlige kontrakter; understreger, at direktivet 
om offentlige indkøb skal ændres, så det bliver tydeligere, at det både er ønskværdigt og 
muligt for offentlige aktører at stille miljøkrav og tage hensyn til indvirkningen på miljøet 
i forbindelse med tildeling af kontrakter; 

5. foretrækker at tilskynde og gøre det lettere for offentlige aktører at gennemføre 
bæredygtige indkøb frem for at fastsætte obligatoriske kvotaer for dette i forbindelse med 
mindre kontrakter; mener imidlertid, at obligatoriske kvoter bør anvendes ved større 
kontrakter; mener stadig, at den største forhindring for mere miljøvenlige offentlige 
indkøb ikke er så meget manglen på vilje, men snarere uklar og ufleksibel lovgivning; 

6. fastholder, at direktivet bør ændres for at gøre det klarere, at det både er muligt og 
hensigtsmæssigt at tage hensyn til indvirkningen på miljøet af kontraktens genstand 
gennem hele dens livscyklus, herunder hele produktionsprocessen og dens betingelser;

7. mener, at tildelingskriteriet "laveste pris" kun bør anvendes, hvis det kan begrundes med, 
at miljøkrav ikke er relevante i det særlige tilfælde, eller at der er stillet høje miljøkrav i 
de tekniske specifikationer; 

8. bemærker navnlig behovet for at præcisere, at det er muligt at fastsætte miljø- og 
dyrebeskyttelseskrav, som er højere end de fælles EU-regler;

9. fremhæver, at øget anvendelse af proceduren med forhandling både vil fremme 
innovationer og bæredygtige løsninger;

10. understreger betydningen af, at medlemsstaterne og Kommissionen fremmer udviklingen 
af internationale klima- og miljøstandarder, som er baseret på livscyklusperspektivet, for 
at det bliver lettere for den offentlige sektor at foretage miljøvenlige indkøb og for 
virksomhederne at konkurrere om kontrakter i forskellige lande;

11. fremhæver forbindelsen mellem miljøvenlige indkøb og fremme af innovationer; 
understreger, at dette er endnu klarere, når man kombinerer miljøkrav i tekniske 
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specifikationer med at give flere point i tildelingsfasen til bud, som opfylder visse 
avancerede miljøkrav;

12. erkender, at det kan være vanskeligt at beregne CO2-fodaftrykket af et produkt eller en 
tjenesteydelse, f.eks. i forbindelse med fødevarer; mener, at det udtrykkeligt bør tillades at 
kræve, at transporten af fødevarer til en køber ikke må medføre mere end et vist antal 
gram CO2-emissioner; mener, at kravet om at anvende skattemidler effektivt sammen med 
andre krav og regler, som vedrører indkøb, vil afholde valgte repræsentanter fra at 
fremsætte sådanne krav, når det ikke er berettiget.


