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Indledning 

Ifølge ordføreren bør moderniseringen af direktiverne om offentlige indkøb skabe en ligevægt 
mellem 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 offentlige 
indkøbsprocedurer. 

Målet bør være fuldt ud at udnytte potentialet i offentlige indkøb på det indre marked for at 
fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse og social integration. I betragtning af at markederne 
for offentlige indkøb udgør en væsentlig del af økonomien (ca. 19 % af EU's BNP), ville en 
vellykket revision og håndhævelse af reglerne for offentlige indkøb i betydelig grad bidrage 
til sætte gang i investeringerne i realøkonomien og overvinde den krise, der har ramt den 
europæiske økonomi. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og mener, at forslagene indeholder 
interessante nye principper og ideer. De bør imidlertid forbedres, således at det bedst mulige 
resultat kan opnås. 

I dette dokument vil ordføreren dele sine første reaktioner på forslagene med henblik på at 
indlede debatten med medlemmerne. Med dette for øje agter ordføreren at tilrettelægge sit 
arbejde tematisk på grundlag af de ti nedenstående fokusområder, hvoraf fokusområderne 1, 
2, 5 og 4 prioriteres højest (jf. listen over fokusområder i bilaget).

Punkter til drøftelse

I det følgende fremlægges der inden for hvert fokusområde centrale punkter til drøftelse eller 
"problématiques", som ordføreren ønsker at forelægge og/eller undersøge nærmere.  

Fokusområde 1: Større udvalg af procedurer

Forslagene sigter på at gøre indkøbsprocesserne mere fleksible ved at give de ordregivende 
myndigheder et større udvalg af procedurer. De letter især anvendelsen af "udbud med 
forhandling" (tidligere kendt som "udbud med forhandling med forudgående underretning"). 
Ansøgningsgrundlaget udvides og sidestilles med den konkurrenceprægede dialog. "Udbud 
med forhandling" bliver imidlertid ikke en standardprocedure. Endvidere indføres der en ny 
procedure ved navn "innovationspartnerskab", som er udbud i flere faser, således at der kan 
udarbejdes tekniske specifikationer og efterfølgende indkøbes innovative varer eller 
tjenesteydelser. Andre værktøjer til offentlige indkøb styrkes, således at der gøres brug af
elektroniske kommunikationsmidler og teknikker til samlet indkøb (jf. fokusområde 4 og 6). 

 Udvikling af beskyttelsesforanstaltninger, der skal ledsage udvidelsen af udbud 
med forhandling, med henblik på at beskytte gennemsigtighed, sikre effektivitet og
skabe ensartede vilkår for alle økonomiske aktører.
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 Afskaffelse af kriteriet om vurdering udelukkende på grundlag af den laveste 
pris/fastlæggelse af MEAT-tildelingskriterier for alle procedurer: Udvidelse af 
tilgangen ved navn "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" (MEAT) således at alle 
procedurer omfattes heraf (ikke kun innovationspartnerskab og konkurrencepræget 
dialog som det foreslås nu).  I betragtning af at der ligeledes tages højde for prisen 
inden for rammerne af MEAT, ville dette give de ordregivende myndigheder mulighed 
for at træffe hensigtsmæssige valg i forhold til deres individuelle behov og samtidig 
tage hensyn til strategiske samfundsmæssige aspekter (jf. fokusområde 2).  

Fokusområde 2: Strategisk brug af offentlige indkøb 

Ifølge forslaget skal anvendelsen af det tildelingskriterium, som har at gøre med 
bæredygtighed og samfundsmæssige hensyn, præciseres og udvides, på den betingelse at 
forbindelsen med kontraktens genstand bevares. Nærmere bestemt indføres koncepterne 
beregning af livscyklusomkostninger og eksterne virkninger ved produktionsprocessen. 
Således kan de kriterier, der har at gøre med produktionsprocessen, nu godkendes som en del 
af tildelingen og sammenholdes med andre faktorer. Endvidere kan transportrelaterede 
eksterne virkninger (f.eks. CO2-fodaftryk) tages i betragtning, forudsat at visse 
vurderingsbetingelser er opfyldt (navnlig en anerkendt metode der giver mulighed for en 
objektiv og verificerbar sammenligning, hvor der også tages hensyn til pengeværdien).

 Udvikling af et mere omfattende livscykluskoncept inden for rammerne af 
MEAT, herunder kriterier for både miljømæssig og social bæredygtighed.
Livscyklusomkostningerne bør vurderes med hensyn til bæredygtighed i forhold til 
både miljø- og klimaændringsmålsætninger samt sociale mål. Sådanne sociale mål bør 
omfatte overholdelse og forbedring af sociale rettigheder og arbejdsbetingelser, 
sundhed og sikkerhed på arbejdet, foreneligheden med sociale sikringsordninger, som 
defineret i europæisk og national lovgivning, samt kollektive overenskomster. Der bør 
udarbejdes en ny definition inden for det livscykluskoncept, som Kommissionen har 
fremlagt. 

 Udelukkelsesgrunde på grundlag af manglende overholdelse af social lovgivning, 
arbejdsret eller miljølovgivning bør være obligatoriske. Bilag XI bør fuldstændiggøres 
med en tilføjelse af en specifik henvisning til ILO-konvention nr. 94. Disse elementer 
betragtes som en vigtig del af evalueringsprocessen.

 Udvikling af ovenstående koncepter i forhold til vilkårene for udførelse af 
kontrakter. Vilkårene for udførelse af en kontrakt bør ikke udelukkende gælde for de 
unormalt lave tilbud, men bør også knyttes til vurderingen af den unormalt lange 
underleverandørkæde. Underentreprenørers brug af underentreprenører (den såkaldte 
"kaskademodel") bør forbydes, idet det kan være skadeligt for sociale og 
miljømæssige målsætninger samt for kvaliteten og effektiviteten af de tildelte varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder.

 Udvidelse af betingelserne for miljømæssig og social bæredygtighed til også at 
omfatte underentreprenører: Med henblik på at sikre at reglerne for 
underleverandørkæden overholdes, bør hovedentreprenøren i tilfælde af overtrædelser 
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eller misligholdelse fra underentreprenørens side drages til ansvar i henhold til 
princippet om solidarisk hæftelse.

 Videreudvikling af mærkninger og certificeringer til sociale koncepter med 
henblik på at indarbejde dem i tekniske specifikationer, i lighed med hvad der 
findes inden for miljøkriterier og -mærkninger, således at der bliver mulighed for at 
udarbejde en vurdering af opfyldelsen. Definitionen og certificeringen af mærkninger 
kan udarbejdes i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaternes 
kompetente nationale myndigheder. 

 Særlig ordning for sociale tjenesteydelser: Med udgangspunkt i den foreslåede 
særlige ordning for sociale tjenesteydelser bør principperne for tildelingen af sådanne 
kontrakter styrkes yderligere og udvides med en henvisning til prisoverkommelighed 
og udsatte brugere. Listen over kategorier, der er omfattet af denne særlige ordning, 
bør omhyggeligt vurderes.

Fokusområde 3: Lempelse af dokumentkravene

Forslaget tager sigte på at lempe de krav, som de ordregivende myndigheder pålægger 
økonomiske aktører, for at de kan bevise deres berettigelse til at deltage i en given 
udbudsprocedure. Dette skal gennemføres ved at præcisere og tilskynde til anvendelsen af 
egenerklæringer og elektroniske attester. Endvidere indføres det europæiske udbudspas. 

 Ordføreren glæder sig over dette forslag, som i betydelig grad vil forenkle alle 
økonomiske aktørers og navnlig SMV'ers adgang til markederne for offentlige indkøb.

 Nærmere definition af et europæisk udbudspas. Kriterierne i bilag XVIII bør 
videreudvikles og integreres, således at de også omfatter overholdelse af de sociale, 
miljømæssige og juridiske kriterier, som er fastlagt i afsnittet om udelukkelse og tildeling. 
Der bør være en klar forpligtelse til at overholde relevant europæisk og national 
lovgivning samt kollektive overenskomster for at opnå og beholde et sådant europæisk 
udbudspas. Passystemet bør udarbejdes således, at det motiverer økonomiske aktører til at 
overholde kravene og hæmmer konkurrencefordrejning på markederne for offentlige 
indkøb.

Fokusområde 4: elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer 

I forslagene underbygges og udvides de eksisterende bestemmelser for elektronisk baserede 
offentlige indkøbsprocedurer. Endvidere fastlægges det i særdeleshed, at alle transaktioner i 
forbindelse med indkøb skal udføres elektronisk to år efter det nye direktivs ikrafttræden. De 
værktøjer, der gør brug af elektroniske kommunikationsmidler, styrkes og forbedres (f.eks. 
omvendte elektroniske auktioner, dynamiske indkøbssystemer og elektroniske kataloger). 
Reglerne vedrørende anvendelsen af e-signaturer præciseres også. 

 Præcisering af databeskyttelsesaspekter. 
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 Revision af de investeringsomkostninger/tilpasningsomkostninger, som pålægges 
virksomheder og især SMV'er, således at de kan tilpasse sig de nye e-procedurer.

 Revision af den forkortede frist for elektronisk indsendelse af tilbud og dens indvirkning 
på SMV'ers deltagelse.

Fokusområde 5: SMV'ers adgang

Direktivet tager sigte på at fremme SMV'ers deltagelse ved at kræve inddeling i delkontrakter 
på grundlag af princippet om at "følge eller forklare" samt ved at definere forpligtelser 
vedrørende et omsætningsloft og muliggøre direkte betaling til underentreprenører. 

 Nærmere definition af den foreslåede praksis for inddeling i delkontrakter med henblik på 
at skåne ordregivende myndigheder for en administrativ byrde. 

 Fastsættelse af andre måder hvorpå det kan sikres, at SMV'er rent faktisk deltager, f.eks. 
grupper af SMV'er, der deltager som en enkelt økonomisk aktør, eller oprettelsen af 
konsortier. 

 Revision af de bestemmelser, der har at gøre med elektronisk baserede offentlige 
indkøbsprocedurer og det europæiske udbudspas, i lyset af SMV'ers særlige karakter. 

 Ordføreren støtter direkte betaling af underentreprenører for at øge gennemsigtigheden og 
forhindre dårlig forvaltning i underleverandørkæden. 

 Yderligere revision af hvilken finansiel og økonomisk kapacitet ordregivende 
myndigheder kræver af SMV'er og oprettelsen af et omsætningsloft.

Fokusområde 6: Aggregering af efterspørgslen

I forslaget formaliseres flere instrumenter til aggregering af indkøbskravene, hvilket dermed 
afspejler en stigende tendens inden for offentlige indkøb. Ud over en præcisering af hvordan 
rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer (jf. fokusområde 4) skal anvendes, styrkes de 
centrale indkøbsorganers status, og der gives udtrykkelig tilladelse til grænseoverskridende 
fælles indkøb. Alle instrumenter er frivillige, og deres anvendelse kan reguleres yderligere af 
den nationale lovgiver. 

 Ordføreren glæder sig over, at der indføres bestemmelser om fælles indkøb, og 
opfordrer i almindelighed til, at der bliver udviklet metoder, som giver mulighed for 
en sund aggregering af efterspørgslen.

Fokusområde 7: Andre proceduremæssige krav (offentliggørelse, alternative tilbud, 
projektkonkurrencer)

Ifølge forslaget skal meddelelser om offentlige indkøb og udbudsmateriale offentliggøres på 
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internettet. Dette indebærer, at nogle proceduremæssige frister (f.eks. vedrørende 
offentliggørelsen af meddelelser om offentlige indkøb i EUT og indsendelse af tilbud eller 
anmodninger om at deltage) forkortes i overensstemmelse med de krav, som er gældende i 
dag, såfremt internettilgangen anvendes. 

 Undersøgelse af tidsfristen for indsendelse af tilbud således at SMV'er ikke forhindres i at 
deltage. 

Fokusområde 8: Sunde procedurer

Forslaget tager sigte på at forbedre den proceduremæssige forvaltning ved at styrke de 
nuværende sikkerhedsforanstaltninger mod usund forretningspraksis. Det indeholder navnlig 
en definition af og regler for, hvordan interessekonflikter, ulovlig adfærd og indledende 
markedshøringer skal behandles i EU. Forslaget tager overordnet sigte på at følge en 
afbalanceret tilgang (f.eks. ingen umiddelbar udelukkelse). Medlemsstaterne kan gå længere 
på nationalt plan. Derudover præciseres reglerne for en kontrakts udførelse (ændring af 
kontrakter i deres løbetid, opsigelse af kontrakter). 

 Ordføreren lægger særlig vægt på sunde procedurer, da forenkling og fleksibilitet ved 
offentlige indkøb bør gå hånd i hånd med sund forvaltning. 

 Yderligere revision af den foreslåede definition af interessekonflikt.

 Etablering/præcisering af forbindelsen mellem ulovlig adfærd, interessekonflikt og 
udelukkelsesgrunde.

Fokusområde 9: Forvaltning

Med henblik på at indføre en mere systematisk kontrol med ordregivende myndigheders 
overholdelse af EU-reglerne skal medlemsstaterne ifølge forslaget oprette/udpege et nationalt 
tilsynsorgan med visse minimumsrettigheder og -opgaver. I lighed med nationale 
konkurrenceorganer bør dette medføre et netværk af tilsynsorganer, som også kunne fungere 
som kontaktpunkter for den nationale overvågning af og rapportering om anvendelse af 
reglerne for offentlige indkøb. 

 Ordføreren mener, at håndhævelse og tilsyn er af central betydning for en korrekt 
gennemførelse af de reviderede direktiver. 

 Yderligere udvikling og afgrænsning af konceptet offentligt tilsyn og af definitionen af 
de kompetente myndigheder, der skal udpeges eller oprettes, og de opgaver som disse 
myndigheder skal have. Det overordnede tilsynsprincip bør være, at EU's og 
medlemsstaternes procedurer omhyggeligt skal gennemføres og overholdes, og især 
det (nye) strategiske kriterium.

Fokusområde 10: Definitioner og anvendelsesområde
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Forslaget har til formål at præcisere direktivets vigtigste definitioner og vigtigste 
anvendelsesområde på baggrund af Domstolens seneste praksis. Dette omfatter i særdeleshed 
definitionen af samarbejdssituationer mellem offentlige instanser ("samarbejde mellem 
offentlige instanser") og af betingelserne for, hvornår disse samarbejdssituationer ikke 
omfattes af EU's regler for offentlige indkøb. Den nuværende skelnen mellem såkaldte A- og 
B-tjenesteydelser afskaffes. Det er udelukkende de sociale tjenesteydelser, der i fremtiden vil 
drage nytte af en særlig ordning (højere tærskelværdier samt en bagatelgrænse under hvilken 
der ikke formodes at være en grænseoverskridende interesse, dvs. at principperne i traktaten 
ikke finder anvendelse). I lyset af de gældende internationale forpligtelser i henhold til GPA 
foreslår Kommissionen at fastholde og udvide de tærskelværdier, der i øjeblikket gælder for 
A-tjenesteydelser, således at de gælder for alle tjenesteydelser. Der foreslås en udløbsklausul, 
der skal kontrollere disse tærskelværdiers relevans senest medio 2017. 

 Revision af definitionen af samarbejde mellem offentlige instanser med en 
omhyggelig vurdering af en begrænset privat deltagelse. 

 Privat deltagelse i forbindelse med almennyttige enheder, som har klare målsætninger af 
offentlig interesse, bør tages i betragtning for at sikre, at den nuværende succesfulde 
praksis inden for samarbejde mellem offentlige instanser fortsat er mulig.

 I bestemmelserne vedrørende samarbejdet mellem offentlige instanser bør det tilstræbes at 
opnå omfattende retssikkerhed for at undgå, at EU-domstolen skal behandle for mange 
sager.

 Yderligere præcisering af visse koncepter og definitioner, navnlig vedrørende 
beregning af livscyklusomkostninger.

 Ordføreren støtter de nuværende tærskelværdier. 

 Der bør tages behørigt hensyn til aftalen om offentlige indkøb (GPA): Gensidigheden 
mellem EU og tredjelande bør understreges i direktiverne om offentlige indkøb for at sikre 
retfærdig behandling af og respekt for europæiske standarder og kriterier. 
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Liste over tematiske fokusområder – offentlige indkøb –

(Ordførerens prioriterede fokusområder er angivet i fed for at lette drøftelserne)

Fokusområde 1 "Valg af procedurer"

Fokusområde 2 "Strategisk brug"

Fokusområde 3 "Lempelse af dokumentkravene"

Fokusområde 4 "Elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer "

Fokusområde 5 "SMV'ernes adgang"

Fokusområde 6 "Aggregering af efterspørgslen"

Fokusområde 7 "Andre proceduremæssige krav (offentliggørelse, alternative tilbud, 
projektkonkurrencer)"

Fokusområde 8 "Sunde procedurer"

Fokusområde 9 "Forvaltning"

Fokusområde 10 "Anvendelsesområde/grundlæggende bestemmelser"

NB Fokusområderne er udarbejdet på grundlag af de fokusområder, der anvendes i Rådets 
arbejdsgruppe.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


