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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har for nylig foreslået en modernisering af direktivet om offentlige indkøb 
(direktiv 2004/18/EF) og direktivet om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden 
for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (direktiv 2004/17/EF). Der blev 
desuden fremsat et forslag til et nyt direktiv, der sigter mod at regulere området vedrørende 
koncessioner, og først senere et forslag til forordning om adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og om procedurer for støtte til 
forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder 
for offentlige indkøb. På internationalt plan udgør offentlige indkøb en betydelig andel af 
verdenshandelen.  

Offentlige indkøb tegner sig nemlig for 15-20 % af BNP i de udviklede lande. På trods af sin 
betydning forbliver markedet for offentlige indkøb imidlertid et af de mest lukkede områder 
(Kommissionen skønner, at mere end halvdelen af verdensmarkedet for offentlige indkøb er 
lukket for udenlandsk konkurrence) og et af de mindst regulerede områder inden for 
international handel.

På multilateralt plan er den relevante lovgivningsmæssige ramme den internationale aftale om 
offentlige indkøb (Government Procurement Agreement – GPA), der for nylig har 
gennemgået en revisionsproces, som blev afsluttet i marts 2012. Formålet med denne revision 
var dels at øge gennemsigtigheden og omfanget af åbenheden af de internationale markeder 
for offentlige indkøb, og dels at forenkle procedurerne. I denne forbindelse hilser ordføreren 
denne revisionsproces velkommen og opfordrer til, at EU hurtigt godkender den. Ordføreren 
konstaterer samtidig, at kun 42 stater, der er medlemmer af WTO (hvoraf hele 27 er EU's 
medlemsstater) i øjeblikket har tilsluttet sig denne internationale aftale, og han udtrykker et 
stærkt ønske om, at mange flere lande tilslutter sig (navnlig de mest udviklede lande og 
vækstøkonomierne) for at udvide aftalens geografiske dækning og på denne måde nå frem til 
et fælles og universelt gyldigt regelsæt på dette vigtige område af den internationale handel. 

Specifikke bestemmelser vedrørende området offentlige indkøb findes også i en anden WTO-
aftale, nemlig den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

På bilateralt plan er EU desuden bundet af forpligtelser i medfør af nogle allerede indgåede 
bilaterale aftaler (med Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 
CARIFORUM, Chile, Kroatien, Mexico, Montenegro, Sydkorea og Schweiz). Offentlige 
indkøb udgør en vigtig og ofte følsom del af de igangværende forhandlinger med henblik på 
at indgå mulige nye handelsaftaler med yderligere internationale partnere.   

Ordføreren understreger i en sådan international sammenhæng vigtigheden af den 
internationale dimension af området offentlige indkøb og konstaterer behovet for en gradvis 
åbning af de internationale markeder for offentlige indkøb, som bygger på et fælles regelsæt 
kendetegnet ved gensidighed, lighed og overholdelse af de internationale standarder med 
hensyn til miljøet og de sociale og arbejdsmæssige aspekter. EU sikrer i øjeblikket de 
internationale aktører en væsentlig åbning af sit marked for offentlige indkøb – en åbning, der 
ofte ikke gengældes af andre vigtige internationale handelspartnere. 
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Ordføreren opfordrer derfor til en mere effektiv indsats fra EU's side (gennem 
lovgivningsmæssige tiltag og en konsekvent fremfærd i forbindelse med forhandlingerne) 
med henblik på at genoprette holdbare vilkår og opbygge reelle og ensartede spilleregler på 
internationalt plan.  

I denne henseende beklager ordføreren Kommissionens beslutning om ikke at foretage en 
standardisering af den "ydre dimension" af området offentlige indkøb. Beslutningen om ikke 
at videreføre bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF om tilbud, der omfatter udenlandske varer 
og tjenesteydelser, og den efterfølgende fremsættelse af et supplerende lovgivningsmæssigt 
initiativ, der (også hvad angår lovgivningsprocessen) er helt selvstændigt, risikerer nemlig 
(selv om den hilses velkommen, for så vidt angår det foreslåede indhold) at skabe et farligt 
retligt tomrum, idet den fratager den europæiske lovgivning bestemmelser, der sigter mod at 
regulere adgangen for tredjelandes varer, tjenesteydelser og virksomheder til det europæiske 
marked for offentlige indkøb. 

Af denne grund finder ordføreren det yderst vigtigt at genindføre specifikke regler, der sigter 
mod en organisk og omfattende regulering af betingelserne for at afvise tilbud med en høj 
forekomst af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af internationale aftaler. Til dette 
formål agter ordføreren at tilpasse den lovgivningsmæssige mekanisme, som Kommissionen 
selv har foreslået i sit nylige forslag til forordning.

Det forekommer desuden vigtigt at skærpe den lovgivning om de såkaldte "unormalt lave 
tilbud", som Kommissionen har foreslået, dels ved at indføre muligheden for en automatisk 
udelukkelsesmekanisme for tilbud, der er betydeligt lavere end de øvrige, og dels ved at 
udvide minimumskravene for at anmode de økonomiske aktører om supplerende oplysninger.

Til slut har man fundet det på sin plads at stille nogle ændringsforslag for på mere 
fyldestgørende vis at understrege den internationale sammenhæng, de europæiske direktiver 
opererer i. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan 
for tildeling af koncessionskontrakter. Det 
skaber juridisk usikkerhed og barrierer for 
den frie udveksling af tjenesteydelser og 
fører til konkurrenceforvridning, der 
hindrer det indre marked i at fungere 
tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber 
de økonomiske aktører, især små og 
mellemstore virksomheder (herefter 
"SMV'er"), deres rettigheder på det indre 
marked og går glip af vigtige 
forretningsmuligheder, og de offentlige 
myndigheder har ikke altid mulighed for at 
anvende offentlige midler således, at 
borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj 
kvalitet til fordelagtige priser. En passende 
retlig ramme for tildeling af koncessioner 
kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende 
adgang til markedet for alle EU's 
økonomiske aktører og retssikkerhed og 
dermed fremme offentlige investeringer i 
infrastrukturer og strategiske 
tjenesteydelser for borgerne. En sådan 
retlig ramme ville desuden give de 
internationale økonomiske aktører større 
retssikkerhed og kunne være et grundlag 
og et redskab til at gøre de internationale 
markeder for offentlige indkøb mere åbne 
og styrke den internationale samhandel.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af 
en koncession, der er foretaget af 
internationale organisationer på egne vegne 

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af 
en koncession, der er foretaget af 
internationale organisationer på egne vegne 
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og for egen regning. Det skal dog afklares, 
i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at 
dette direktiv finder anvendelse for 
koncessionstildeling, der er underlagt 
særlige internationale regler.

og for egen regning. Det skal dog
undersøges, i hvilket omfang det er 
hensigtsmæssigt, at dette direktiv finder 
anvendelse for koncessionstildeling, der er 
underlagt særlige internationale regler, for 
at opnå større retssikkerhed for de 
økonomiske aktører. Det indre marked og 
de internationale markeder er i stigende 
grad indbyrdes forbundne, og derfor bør 
EU-værdier som f.eks. gennemsigtighed, 
en principholdning imod korruption, 
gensidighedsprincippet og fremme af 
sociale rettigheder og 
menneskerettigheder fremmes behørigt i 
indkøbspolitikkerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør 
endvidere have mulighed for at udelukke 
ansøgere eller tilbudsgivere som følge af 
alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning 
eller national lovgivning, som tager sigte 
på at beskytte samfundsmæssige 
interesser, der er forenelige med 
traktaten, eller hvis den økonomiske aktør 
har udvist betydelige eller vedvarende 
mangler ved udførelsen af en eller flere 
tidligere koncessioner af samme art, som er 
tildelt af den samme ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver.

(33) Koncessioner bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger, samt andre alvorlige 
overtrædelser af EU-lovgivning eller 
national lovgivning, som tager sigte på at 
beskytte samfundsmæssige interesser, der 
er forenelige med traktaten, bør ligeledes 
pålægges sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere bør 
endvidere have mulighed for at udelukke 
ansøgere eller tilbudsgivere, hvis den 
økonomiske aktør har udvist betydelige 
eller vedvarende mangler ved udførelsen af 
en eller flere tidligere koncessioner af 
samme art, som er tildelt af den samme 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner, hvis værdi er 
mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
følgende koncessioner:

a) koncessioner indgået af ordregivere med 
henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III

a) koncessioner indgået af ordregivere med 
henblik på udførelse af aktiviteter 
omhandlet i bilag III

b) koncessioner indgået af ordregivende 
myndigheder.

b) koncessioner indgået af ordregivende 
myndigheder.

Dette direktiv finder anvendelse på 
koncessioner, hvis værdi er mindst:
a) 2 500 000 EUR for 
tjenesteydelseskoncessioner (med 
undtagelse af sociale tjenesteydelser)
b) 5 000 000 EUR for bygge- og 
anlægskoncessioner.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når koncessionerne finansieres fuldt ud 
af en international organisation eller en 
international finansieringsinstitution.

udgår

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af 
at en koncession i vidt omfang 
samfinansieres af en international 
organisation eller en international 
finansieringsinstitution, aftaler parterne 
relevante procedurer for 
koncessionstildeling, som skal være i 
overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

udgår

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver eller for andre juridiske 
personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

b) den væsentligste del af den juridiske 
persons aktiviteter udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed
henholdsvis ordregiver eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler de principper, som er fastslået i Domstolens praksis, som 
henviser til "[aktiviteternes] væsentlighed", hvilket ikke nødvendigvis betyder, at der bør være 
tale om en andel af aktiviteter, som er større end de andre. 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder henholdsvis 
ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller 
andre juridiske personer, der kontrolleres 

b) den væsentligste del af den juridiske 
persons aktiviteter udføres for de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, 
nr. 1), eller andre juridiske personer, der 
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af den pågældende ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiver

kontrolleres af den pågældende 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiver

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder henholdsvis ordregivere 
udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er 
relevante for aftalen, målt i omsætning på 
det åbne marked 

udgår

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) social- og miljølovgivning.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) andre alvorlige overtrædelser af EU-
lovgivning eller national lovgivning, som 
tager sigte på at beskytte 
samfundsmæssige interesser, der er 
forenelige med traktaten
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
52 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

1. Når de ordregivende myndigheder og 
andre ordregivere anvender en koncession, 
må fristen for indgivelse af 
koncessionsansøgninger ikke være under
70 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af koncessionsbekendtgørelsen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan 
reduceres med fem dage, hvis ordregiveren 
accepterer, at tilbud kan indgives via 
elektroniske midler i overensstemmelse 
med artikel 25.

2. Fristen for indgivelse af ansøgninger 
om en koncession kan reduceres med fem 
dage, hvis ordregiveren accepterer, at
ansøgninger kan indgives via elektroniske 
midler i overensstemmelse med artikel 25.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af de forpligtelser, der er 
fastsat i EU-retten eller international ret 
på området for arbejdsret og miljø. 
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