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KORT BEGRUNDELSE

Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020) er 
baseret på tre sammenhængende og gensidigt forstærkende prioriteter: udvikling af en viden-
og innovationsbaseret økonomi, fremme af en kulstoffattig, ressourceeffektiv og 
konkurrencedygtig økonomi og fremme af en økonomi med høj beskæftigelse og social og 
geografisk samhørighed.

Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå disse mål ved at forbedre 
erhvervsklimaet og forholdene for virksomheder, der ønsker at innovere, og ved at fremme 
brugen af grønne offentlige 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 midler, og at indkøbsmarkeder skal 
være åbne i hele EU.

Offentlige indkøb spiller en vigtig rolle for EU's økonomiske resultater som helhed. I Europa 
bruger de offentlige myndigheder ca. 18 % af BNP på vareindkøb, tjenesteydelser og bygge-
og anlægsarbejder. I betragtning af kontrakternes omfang kan offentlige indkøb bruges som 
en stærk løftestang for at skabe et indre marked, der fremmer intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Sammen med det nye forslag til et direktiv om offentlige indkøb skal forslaget erstatte 
direktiv 2004/17/EF og direktiv 2004/18/EF som de centrale elementer i EU's 
lovgivningsmæssige ramme for offentlige kontrakter. Direktivet suppleres af yderligere 
elementer af den pågældende lovgivningsmæssige ramme: direktiv 2009/81/EF, som 
fastsætter specifikke regler for kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, og direktiv 
92/13/EØF, som fastsætter fælles standarder for nationale klageprocedurer med henblik på at 
sikre, at der findes et hurtigt og effektivt klagesystem i alle EU-lande, hvis tilbudsgivere 
finder, at kontrakter er blevet tildelt på uretfærdig vis.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
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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.

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 sætte indkøbere i stand 
til bedre at udnytte offentlige indkøb til 
støtte for en bæredygtig udvikling og 
andre fælles samfundsmål og således øge 
effektiviteten af de offentlige budgetter, 
idet man sikrer det bedst mulige resultat 
med hensyn til cost-benefit-forholdet, 
reducerer omkostningerne for såvel 
offentlige myndigheder som virksomheder 
og fremmer navnlig små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb, og på at sætte indkøbere i stand til 
bedre at udnytte offentlige indkøb til støtte 
for fælles samfundsmål. Der er også behov 
for at forenkle EU-bestemmelserne, 
navnlig med hensyn til, hvordan målene 
om bæredygtighed kan indarbejdes i 
offentlige indkøb, og for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til artikel 11 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal miljøbeskyttelseskrav integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Dette direktiv præciserer, 
hvordan ordregiverne kan bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav 
og de begreber, der ligger til grund for 
"socialt bæredygtige" 
produktionsprocesser, integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling og i hele forsyningskæden 
beskytte sundhed og offentlig sikkerhed 
samt sikre overholdelse af sociale 
standarder og national og europæisk 
arbejdsmarkedsret. Dette direktiv 
præciserer, hvordan myndighederne
bidrager til miljøbeskyttelse og til fremme 
af bæredygtig udvikling og bruger de 
skønsmæssige beføjelser, der er tillagt 
dem, til at vælge de tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier, som 
med størst sandsynlighed fører til socialt 
bæredygtige offentlige indkøb, samtidig 
med at man opretter den nødvendige 
relation til genstanden for kontrakten, og
at de sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Indkøb, der foretages med henblik 
på posttjenester og andre tjenester end 
posttjenester, bør dog udelukkes, da denne 
sektor beviseligt er underlagt et sådant 
konkurrencepres, at der ikke længere er 
behov for den indkøbsdisciplin, som EU-
indkøbsregler sikrer.
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Begrundelse

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale 
forhandlinger i Uruguay-rundens regi 
(1986-1994), for så vidt angår de områder, 
der hører under Fællesskabets kompetence, 
godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt 
"WTO-aftalen"). WTO-aftalen har til 
formål at opstille en multilateral ramme af 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter med 
henblik på at liberalisere og skabe vækst i 
verdenshandelen. For kontrakter, der er 
omfattet af WTO-aftalen og af andre 
relevante internationale aftaler, som EU er 
bundet af, opfylder ordregivere 
forpligtelserne i henhold til disse aftaler 
ved at anvende dette direktiv over for 
økonomiske aktører fra tredjelande, der har 
undertegnet disse aftaler.

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale 
forhandlinger i Uruguay-rundens regi 
(1986-1994)25, for så vidt angår de 
områder, der hører under Fællesskabets 
kompetence, godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt 
"WTO-aftalen"). Som led i denne 
multilaterale ramme af afbalancerede 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med offentlige kontrakter sikres der lige 
muligheder for økonomiske aktører i 
Unionen og tredjelande, så de kan 
konkurrere på lige fod på markederne i 
Unionen og i tredjelande, med henblik på 
at lette integrationen af små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
fremme beskæftigelse og innovation i 
Unionen.  For kontrakter, der er omfattet 
af WTO-aftalen og af andre relevante 
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internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder ordregivere forpligtelserne i 
henhold til disse aftaler ved at anvende 
dette direktiv over for økonomiske aktører 
fra tredjelande, der har undertegnet disse 
aftaler.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Unionen har brug for et effektivt 
instrument, som på den ene side kan 
benytte til at fremme overholdelsen af 
princippet om gensidighed og balance i 
forhold til tredjelande, som ikke giver 
tilsvarende adgang for europæiske 
økonomiske aktører, navnlig gennem en 
vurdering af betydelig gensidighed, der 
skal gennemføres af Kommissionen, og 
som på den anden side kan sikre fair 
konkurrence og lige vilkår på 
verdensplan.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Med henblik på behovet for at 
fremme Unionens økonomiske 
operatørers deltagelse i 
grænseoverskridende offentlige udbud, er 
det vigtigt, at medlemsstaterne rettidigt og 
på fyldestgørende vis gennemfører 
servicedirektivets bestemmelser i national 
lovgivning.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tids-, 
omkostnings- og ressourcebesparende. 
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.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Brugen af offentlige e-indkøb skal 
fremmes for at sikre, at mindst 50 % af 
både EU-institutionernes og 
medlemsstaternes offentlige indkøb 
foretages elektronisk i tråd med tilsagnet 
fra medlemsstaternes regeringer på 
ministerkonferencen om e-forvaltning i 
Manchester i 2005. Fremover skal 
offentlige e-indkøb, der spiller en positiv 
rolle ved at reducere omkostningerne ved 
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og øge tilgængeligheden af 
indkøbsprocedurerne, være den normale 
procedure. Det er nødvendigt at bevare 
åbne standarder og teknologineutralitet 
for at sikre de forskellige systemers 
interoperabilitet og undgå fastlåsning til 
en enkelt leverandør samt at sikre reel 
interoperabilitet mellem de forskellige 
platforme for e-indkøb, der allerede 
eksisterer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Elektroniske kommunikationsmidler 
er især velegnede til at støtte centrale 
indkøbsmetoder og -værktøjer, fordi de 
giver mulighed for genanvendelse og 
automatisk behandling af data og for at 
minimere informations- og 
transaktionsomkostningerne. Brugen af 
sådanne elektroniske 
kommunikationsmidler bør derfor i første 
omgang gøres obligatorisk for 
indkøbscentraler, samtidig med at praksis 
tilnærmes på tværs af EU's medlemsstater. 
Dette bør efterfølges af en generel 
forpligtelse til at bruge elektroniske 
kommunikationsmidler i forbindelse med 
alle udbudsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

(33) Elektroniske kommunikationsmidler 
er især velegnede til at støtte centrale 
indkøbsmetoder og -værktøjer, fordi de 
giver mulighed for genanvendelse og 
automatisk behandling af data og for at 
minimere informations- og 
transaktionsomkostningerne og sikre 
gennemsigtighed. Brugen af sådanne 
elektroniske kommunikationsmidler bør 
derfor i første omgang gøres obligatorisk
for indkøbscentraler, samtidig med at 
praksis tilnærmes på tværs af EU's 
medlemsstater. Dette bør efterfølges af en 
generel forpligtelse til at bruge elektroniske 
kommunikationsmidler i forbindelse med 
alle udbudsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud bør der fastsættes 

(38) For at gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud skal "tænk småt først"-
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udtrykkelige bestemmelser om, at 
kontrakter kan opdeles i delkontrakter, 
både homogene og heterogene. Hvis 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan 
ordregivere – f.eks. for at bevare 
konkurrencen eller sikre 
forsyningssikkerheden – begrænse det 
antal delkontrakter, en økonomisk aktør 
kan give tilbud på. De kan også begrænse 
det antal delkontrakter, der kan tildeles den 
samme tilbudsgiver.

princippet finde anvendelse, og 
medlemsstaterne skal fuldt ud 
implementere den europæiske kodeks for 
bedste praksis, der letter SMV'ers adgang 
til offentlige indkøbskontrakter.
Endvidere bør der fastsættes udtrykkelige 
bestemmelser om, at kontrakter kan 
opdeles i delkontrakter, både homogene og 
heterogene. Hvis kontrakter opdeles i 
delkontrakter, kan ordregivere – f.eks. for 
at bevare konkurrencen eller sikre 
forsyningssikkerheden – begrænse det 
antal delkontrakter, en økonomisk aktør 
kan give tilbud på. De kan også begrænse 
det antal delkontrakter, der kan tildeles den 
samme tilbudsgiver.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, også når ordregivere 
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"de laveste omkostninger", såfremt de i 
sidstnævnte tilfælde kan fastsætte
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, idet det sikres, at
ordregivere kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, der fuldt ud opfylder deres 
behov, og som omfatter faktorer, der er 
forbundet med kriterierne for en socialt 
bæredygtig produktionsproces. Det 
betyder, at ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"de laveste omkostninger", idet de i 
sidstnævnte tilfælde bør henvise til
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Det er afgørende, at potentialet ved 
offentlige indkøb udnyttes fuldt ud, for at 
opfylde målene i Europa 2020-strategien 
for bæredygtig vækst. Som følge af de 
betydelige forskelle mellem de enkelte 
sektorer og markeder bør der dog ikke 
fastlægges generelle obligatoriske krav om 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU's lovgiver har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opfylde specifikke mål inden for 
sektorerne for køretøjer til vejtransport 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og kontorudstyr (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr ). Desuden er der sket store 
fremskridt med hensyn til fastlæggelsen af 
fælles metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger. Det forekommer 
derfor hensigtsmæssigt at fortsætte ad 
denne vej, så obligatoriske målsætninger 
og mål fastlægges i sektorspecifik 
lovgivning i overensstemmelse med de 
særlige politikker og forhold, der gør sig 
gældende i den enkelte sektor, og 
udviklingen og anvendelsen af en 
europæisk tilgang til 
livscyklusomkostninger som en yderligere 
understøtning af anvendelsen af offentlige 
indkøb til støtte for bæredygtig vækst 
fremmes.

(45) Det skal tilsigtes, at potentialet ved 
offentlige indkøb udnyttes, for at opfylde 
målene i Europa 2020-strategien for 
bæredygtig vækst uden at gribe ind i 
ordregivernes kompetencer. Som følge af 
de betydelige forskelle mellem de enkelte 
sektorer og markeder bør der dog ikke 
fastlægges generelle obligatoriske krav om 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at nå specifikke mål på områderne for 
køretøjer til vejtransport (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og for kontorudstyr 
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr). Desuden er der sket store 
fremskridt med hensyn til fastlæggelsen af 
fælles metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger. Det forekommer 
derfor hensigtsmæssigt at fortsætte ad 
denne vej, så obligatoriske målsætninger 
og mål fastlægges i sektorspecifik 
lovgivning i overensstemmelse med de 
særlige politikker og forhold, der gør sig 
gældende i den enkelte sektor, og 
udviklingen og anvendelsen af en 
europæisk tilgang til 
livscyklusomkostninger som en yderligere 
understøtning af anvendelsen af offentlige 
indkøb til støtte for bæredygtig vækst 
fremmes.

Ændringsforslag 13
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – 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 og produktionssted, 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.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Begrundelse

Som følge af liberaliseringsprocessen i postsektoren, indførelsen af en fuldt udbygget 
sektorspecifik forordning og markedsudviklingen er det ikke længere nødvendigt at regulere 
indkøb, der foretages af ordregivere i postsektoren. Følgelig er tiden moden til at udelukke 
posttjenester og især ”andre tjenester end posttjenester” fra dette direktivs 
anvendelsesområde og give alle ordregivere, som foretager indkøb i sektoren, mulighed for at 
basere deres beslutninger på rent økonomiske kriterier. Desuden er et stadig større antal 
posttjenester allerede udelukket fra forsyningsdirektivets anvendelsesområde, således som 
erfaringen med anvendelsen af proceduren i artikel 30 viser det. Dette var tilfældet med et 
antal markeder i Danmark, Finland, Italien, Sverige, Østrig og Ungarn.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gensidighed
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Den konkrete anvendelse af aftalen om 
offentlige indkøb (GPA) som led i EU's 
lovgivning om offentlige aftaler er baseret 
på en forudgående vurdering af den 
korrekte anvendelse af princippet om 
betydelig gensidighed for så vidt angår 
åbningen af markeder mellem EU og 
kontraherende tredjelande. Vurderingen 
af betydelig gensidighed finder tilsvarende 
anvendelse på tredjelande, som ikke er 
parter i aftalen om offentlige indkøb, men 
som har adgang til markedet.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne overholder principperne om 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
af virksomheder og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.

Ordregiverne overholder principperne om 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
af virksomheder og handler på en 
gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et hastetilfælde, der er behørigt 
begrundet af ordregiverne, bevirker, at 
fristen i stk. 1, andet afsnit, ikke kan 
overholdes, kan de fastsætte en frist på 
mindst 20 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

3. Hvis et hastetilfælde, der er behørigt 
begrundet af ordregiverne, bevirker, at 
fristen i stk. 1, andet afsnit, ikke kan 
overholdes, kan de fastsætte en frist på 
mindst 25 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

Et hastetilfælde må kun give anledning til 
en forkortelse af fristen, hvis denne 
situation ikke er forårsaget af 
ordregiverne selv.

Ændringsforslag 18
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Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregiveren kan forkorte fristen for 
modtagelse af tilbud fastsat i stk. 1, andet 
afsnit, med fem dage, hvis denne 
accepterer, at tilbud kan indgives 
elektronisk i overensstemmelse med artikel 
33, stk. 3, 4 og 5.

4. Ordregiveren kan forkorte fristen for 
modtagelse af tilbud fastsat i stk. 1, andet 
afsnit, med tre dage, hvis denne accepterer, 
at tilbud kan indgives elektronisk i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 3, 4 
og 5.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på otte år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Begrundelse

Den foreslåede varighed på fire år er for kort og nedsætter virkningen og eventuelle 
besparelser, der kan opnås på grundlag af en langvarig rammeaftale, for hvilke 
leverandørerne som regel afgiver mere fordelagtige tilbud. En af de vigtigste årsager til disse 
bestemmelser findes i ønsket om at udnytte omkostningseffektiviteten af de ordregivende 
myndigheders indkøbsudgifter bedst muligt. Den foreslåede varighed strider derfor mod dette 
formål, idet de længste aftaler giver mulighed for at opnå de mest fordelagtige 
prisbetingelser.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De tekniske specifikationer kan også, 
hvis det er relevant, omfatte krav til:

Ændringsforslag 21
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Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) resultater, herunder niveauer for miljø-
og klimamæssige resultater samt for 
resultater med hensyn til en socialt 
bæredygtig produktionsproces

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) livscyklussens karakteristika

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) socialt bæredygtig produktionsproces

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) organisation af samt kvalifikationer og 
erfaring hos det personale, der er 
tilknyttet gennemførelsen af den 
pågældende aftale

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra c a (nyt)



PE486.035v02-00 16/24 AD\911382DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en socialt bæredygtig 
produktionsproces

Ændringsforslag 26

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

Ændringsforslag 27

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.

udgår

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 
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.

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 
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.

Ændringsforslag 29

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 skal vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne i 
EU-lovgivningen, den nationale 
lovgivning eller de kollektive 
overenskomster, der gælder, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leveringen 
skal gennemføres, på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag XI, 
eller forpligtelserne angående 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis sådan lovgivning ikke finder 
anvendelse, danner overtrædelser af 
anden lovgivning, som finder anvendelse 
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på tilbudsgiveren, og som sikrer et 
tilsvarende beskyttelsesniveau, også 
grundlag for udelukkelse.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er tale om bygge- og 
anlægskontrakter, tjenesteydelseskontrakt 
samt vareindkøbskontrakter, der vedrører 
monterings- og installationsarbejde, kan 
ordregiverne kræve, at visse opgaver 
udføres direkte af tilbudsgiveren selv, 
eller af en deltager i gruppen, hvis et 
tilbud indgives af en gruppe af 
økonomiske aktører som omhandlet i 
artikel 30.

udgår

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, 
tilgængelighed, energieffektivitet, design 
for samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en socialt bæredygtig 
produktionsproces
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af regler og standarder 
inden for sundhed og sikkerhed samt af 
social- og arbejdsmarkedslovgivningen 
som fastlagt i EU-lovgivningen, den 
nationale lovgivning og de kollektive 
overenskomster, der gælder, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen
skal gennemføres

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) opfyldelse af de i artikel 81 
omhandlede krav til underentreprise

Ændringsforslag 36

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 den nationale lovgivning 
samt i de kollektive overenskomster, der 
gælder, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
eller leveringen skal gennemføres, på 
social-, arbejdsmarkeds- eller miljøområdet 
eller i de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan ordregiveren 
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 
denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

1. I udbudsdokumenterne er tilbudsgiveren 
forpligtet til over for ordregiveren i 
tilbuddet at angive, hvor stor en del af 
kontrakten denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
betalinger til underentreprenøren for 
tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren, kan udføres straks, 
når og for så vidt som

a) ordregiveren helt eller delvis har 
opfyldt sine forpligtelser over for
hovedentreprenøren
b) ordregiveren har accepteret 
tjenesteydelserne, varerne eller bygge- og 
anlægsarbejderne som værende fuldt ud 
leveret, eller
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c) ordregiveren uden held har fastsat en 
passende tidsfrist for levering af 
oplysninger om de i litra a) og b) 
omhandlede forhold.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, 
og er under 5 % af prisen på den 
oprindelige kontrakt, såfremt ændringen 
ikke ændrer indkøbets overordnede 
karakter. I tilfælde af flere efterfølgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulative værdi af de efterfølgende 
ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi er under 10 % af prisen på 
den oprindelige kontrakt, såfremt 
ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger ét uafhængigt 
organ med ansvar for tilsyn med og 
koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

Medlemsstaterne sikrer, at et uafhængigt 
organ med ansvar for tilsyn med og 
koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet") er 
nedsat. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 93 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93a
Kommissionen fremlægger inden 
udgangen af 2013 en rapport om de
forskellige praksisser for tildeling af 
kontrakter, hvis værdi er lavere end 
tærsklerne i artikel 12, navnlig for så vidt 
angår tjenesteydelser, som hidtil ikke er 
blevet prioriteret.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 103 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer de økonomiske 
virkninger for det indre marked som følge 
af anvendelse af tærskelværdierne i artikel 
12 og aflægger beretning herom for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2017.

Kommissionen reviderer de økonomiske 
virkninger for det indre marked som følge 
af anvendelse af tærskelværdierne i artikel 
12 og aflægger beretning herom for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den
30. juni 2015.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag VIII – nr. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med tjenesteydelses- eller 
vareindkøbskontrakter en specifikation, der 
indeholdes i et dokument, som fastlægger 
krævede egenskaber for et produkt eller en 
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, udformning 
efter alle behov (herunder adgang for 
handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 

a) i forbindelse med tjenesteydelses- eller 
vareindkøbskontrakter en specifikation, der 
indeholdes i et dokument, som fastlægger 
krævede egenskaber for et produkt eller en 
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, udformning 
efter alle behov (herunder adgang for 
handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
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og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning, produktionsprocesser og 
-metoder i alle livscyklusfaser for 
produktet eller tjenesteydelsen samt 
procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering
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Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo 
Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, 
Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Robert Goebbels, 
Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe 
Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio 
Prodi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, 
Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 
Brempt

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, 
Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner 
Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor


