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KORT BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb spiller en central rolle for opnåelsen af målene i Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Kommissionens forslag til et nyt direktiv om 
offentlige indkøb skal føre til en modernisering af den europæiske lovgivning på dette 
område. Det giver mulighed for at forenkle de nuværende procedurer, udvide deres 
gennemsigtighed og tage behørigt hensyn til vigtigheden af aspekter, der er relateret til 
energieffektivitet, når der indkøbes produkter og tjenester.

Ordførerens ændringsforslag tilskynder til omfattende anvendelse af elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler i de forskellige faser i offentlige indkøb – fra 
licitation til overvågning af kontraktens udførelse. Anvendelsen af it skal både føre til 
nedbringelse af omkostninger og øget deltagelse af små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). For at undgå den modsatte effekt som følge af begrænset it-viden anmodes 
medlemsstaterne om at skabe muligheder for den nødvendige uddannelse med henblik på at 
erhverve de nødvendige færdigheder til at gennemføre den elektroniske procedure for 
offentlige indkøb.

Ordføreren foreslår at udvide overvågningen af kontraktens udførelsesfase og at etablere en 
mulighed for at indføre fremtidige sanktioner mod den pågældende kontrahent i tilfælde af 
grov misligholdelse af kontrakten. Præstationsovervågningen og muligheden for at indføre 
sanktioner kan i væsentlig grad forbedre indkøbskulturen og sikre den mest effektive 
anvendelse af de offentlige midler.

Eftersom den finansielle byrde, der er forbundet med offentlige indkøbsprocedurer, er blevet 
identificeret som en alvorlig hindring for SMV'ers adgang til offentlige licitationer, foreslår 
ordføreren, at Kommissionen udarbejder en EU-dækkende opgørelse over alle gebyrer med 
relation til offentlige indkøb, da en tydelig identifikation af sådanne gebyrer vil kunne 
muliggøre en gennemgang af dem, som er urimeligt besværlige. Med henblik på at give 
mulighed for en omfattende adgang til offentlige licitationer anmodes medlemsstaterne om at 
etablere objektive, effektive og billige klageprocedurer. Under hensyntagen til dette mener 
ordføreren, at det mest fordelagtige er at bruge de eksisterende kompetente myndigheder, som 
har ansvaret for offentlige kontrakter, frem for at etablere nye tilsynsorganer.

Sidst, men ikke mindst lægges der en særlig vægt på grønne indkøb og nødvendigheden af at 
indarbejde dem i vurderingskriterierne for produkter og tjenester, der indkøbes via offentlig 
licitation. Udvælgelseskriterierne skal således indarbejde omkostningseffektivitet baseret på 
en analyse af hele livscyklen, der behørigt tager hensyn til energieffektiviteten af de 
pågældende produkter eller tjenester gennem hele deres livscyklus.

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:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er et stort behov for yderligere 
fleksibilitet og især bredere adgang til en 
indkøbsprocedure, der fastsætter 
bestemmelser om forhandlinger, som det er 
udtrykkeligt beskrevet i aftalen, hvor 
forhandling er tilladt i alle procedurer. 
Medmindre andet er bestemt i den berørte 
medlemsstats lovgivning, bør de 
ordregivende myndigheder kunne anvende 
udbud med forhandling i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv i 
forskellige situationer, hvor offentlige 
eller begrænsede udbud uden forhandling 
ikke med sandsynlighed vil føre til et 
tilfredsstillende resultat. Denne procedure 
bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Dette 
vil give de ordregivende myndigheder 
større frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov. Det bør samtidigt øge 
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter indgået 
ved udbud efter forhandling med 
forudgående offentliggørelse er særligt 
succesfulde i forbindelse med 
grænseoverskridende tilbud.

(15) Der er et stort behov for yderligere 
fleksibilitet og især bredere adgang til en 
indkøbsprocedure, der fastsætter 
bestemmelser om forhandlinger, som det er 
udtrykkeligt beskrevet i aftalen, hvor 
forhandling er tilladt i alle procedurer. De
ordregivende myndigheder bør kunne 
anvende udbud med forhandling i henhold 
til bestemmelserne i dette direktiv. Denne 
procedure bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Dette 
vil give de ordregivende myndigheder 
større frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov. Det bør samtidigt øge 
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter indgået 
ved udbud efter forhandling med 
forudgående offentliggørelse er særligt 
succesfulde i forbindelse med 
grænseoverskridende tilbud.

Or. en

Begrundelse

Med henvisning til grønbogen om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb 
(COM(2011)0015 endelig) og Europa-Parlamentets betænkning om modernisering af 
offentlige indkøb (2011/2048(INI) skal der bruges udbud efter forhandling uden begrænsning 
for at opnå den kontrakt, der er bedst egnet til den ordregivende myndigheds specifikke 
behov, og for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Med henblik på at opnå det 
højest mulige niveau af gennemsigtighed skal der udarbejdes tilstrækkelige garantier for at 
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imødegå markedsforvridning – som følge af anvendelsen af denne procedure.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 
standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
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.

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 
standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
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 og udførelsesfasen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Energieffektivitet er et af de 
vigtigste aspekter i Europa 2020-
flagskibsinitiativet for et 
ressourceeffektivt Europa. Med henblik 
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på at sikre en høj grad af 
energieffektivitet inden for offentlige 
indkøb sikrer medlemsstaterne, at de 
køber produkter, systemer, tjenester og 
bygninger og udstyr navnlig på it-området 
med høj energieffektivitet under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet på 
baggrund af en analyse af hele 
livscyklussen.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til den vedtagne udgave af direktivet om energieffektivitet af ITRE 
(ITRE/7/06352).

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) For at gøre offentlige kontrakter -
selv under Unionens tærskel - så 
tilgængelige for SMV'er som muligt kan 
medlemsstaterne indføre yderligere 
foranstaltninger vedrørende offentlige 
indkøb.

Or. en

Begrundelse

Over halvdelen af de offentlige indkøb inden for EU hører ikke under direktivets 
anvendelsesområde, hvilket pålægger medlemsstaterne en vigtig rolle i forbindelse med hjælp 
til SMV'ernes deltagelse. Indkøbskontrakter på nationalt plan giver en bedre mulighed, da 
størrelsen af disse kontrakter er bedre egnet til SMV'er.



PA\896600DA.doc 7/22 PE486.034v01-00

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Deltagelse i offentlige 
indkøbsprocedurer udgør en betydelig 
økonomisk byrde for mange 
erhvervsdrivende. For at støtte SMV'ernes 
deltagelse skal de økonomiske byrder i 
indkøbsfasen, gennemførelsesfasen samt i 
retsmiddelfasen lettes i betydeligt omfang.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Kommissionen skal udarbejde og 
udgive en EU-dækkende opgørelse over 
alle gebyrer med relation til den offentlige 
indkøbsprocedure med fokus på 
klagegebyrer og andre omkostninger med 
relation til retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder og 
eventuelle andre berørte parter skal sikre 
beskyttelsen af fortrolige oplysninger og 
tage forholdsregler for at forhindre 
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ethvert misbrug af sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af de tekniske 
standarder for e-indkøbssystemer i 
henhold til artikel 19 skal Kommissionen 
arbejde tæt sammen med Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) for at 
sikre de højeste standarder for 
fortrolighed.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det valgte kommunikationsmiddel skal 
være alment tilgængeligt og må ikke 
begrænse de økonomiske aktørers adgang 
til indkøbsproceduren.

Det valgte kommunikationsmiddel skal 
være alment tilgængeligt og må ikke 
begrænse de økonomiske aktørers adgang 
til indkøbsproceduren.

I forbindelse med al kommunikation, 
informationsudveksling og 
informationslagring sørger de ordregivende 
myndigheder for, at dataintegriteten og 
fortroligheden af tilbuddene og 
ansøgningerne om deltagelse beskyttes. De 
undersøger indholdet af tilbuddene og 
ansøgningerne om deltagelse, når fristen 
for indgivelse heraf er udløbet.

I forbindelse med al kommunikation, 
informationsudveksling og 
informationslagring sørger de ordregivende 
myndigheder for, at dataintegriteten og 
fortroligheden af tilbuddene og 
ansøgningerne om deltagelse samt 
oplysningerne, der er nævnt i artikel 18, 
beskyttes. De undersøger indholdet af 
tilbuddene og ansøgningerne om 
deltagelse, når fristen for indgivelse heraf 
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er udløbet.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sørger i tide for at skabe 
muligheder for at opnå den viden og de 
færdigheder, som er nødvendige for at 
gennemføre den elektroniske procedure 
for offentlige indkøb.

Denne forpligtelse gælder ikke, hvis 
brugen af elektroniske midler kræver 
særlige værktøjer eller filformater, der ikke 
er almindeligt tilgængelige i alle 
medlemsstaterne som defineret i stk. 2. 
Ordregivende myndigheder, som bruger 
andre kommunikationsmidler til indgivelse 
af tilbud, er ansvarlig for i 
udbudsdokumenterne at godtgøre, at 
brugen af elektroniske midler kræver 
særlige værktøjer eller filformater, som 
ikke er almindeligt tilgængelige i alle 
medlemsstaterne, på grund af den særlige 
karakter af de oplysninger, der skal 
udveksles med de økonomiske aktører.

Denne forpligtelse gælder ikke, hvis 
brugen af elektroniske midler kræver 
særlige værktøjer eller filformater, der ikke 
er almindeligt tilgængelige i alle 
medlemsstaterne som defineret i stk. 3. 
Ordregivende myndigheder, som bruger 
andre kommunikationsmidler til indgivelse 
af tilbud, er ansvarlig for i 
udbudsdokumenterne at godtgøre, at 
brugen af elektroniske midler kræver 
særlige værktøjer eller filformater, som 
ikke er almindeligt tilgængelige i alle 
medlemsstaterne, på grund af den særlige 
karakter af de oplysninger, der skal 
udveksles med de økonomiske aktører.

De ordregivende myndigheder skal have 
legitime grunde til ikke at anmode om 
elektroniske kommunikationsmidler i 
udbudsprocessen, når følgende gælder:

De ordregivende myndigheder skal have 
legitime grunde til ikke at anmode om 
elektroniske kommunikationsmidler i 
udbudsprocessen, når følgende gælder:

a) beskrivelsen af de tekniske a) beskrivelsen af de tekniske 
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specifikationer kan på grund af udbuddets 
særlige art ikke fremsendes ved hjælp af 
filformater, som generelt understøttes af 
almindeligt anvendte programmer

specifikationer kan på grund af udbuddets 
særlige art ikke fremsendes ved hjælp af 
filformater, som generelt understøttes af 
almindeligt anvendte programmer

b) de programmer, der understøtter 
filformater, som er egnede til beskrivelsen 
af de tekniske specifikationer, er omfattet 
af en licensordning og kan ikke 
downloades eller fjernanvendes af den 
ordregivende myndighed

b) de programmer, der understøtter 
filformater, som er egnede til beskrivelsen 
af de tekniske specifikationer, er omfattet 
af en licensordning og kan ikke 
downloades eller fjernanvendes af den 
ordregivende myndighed

c) de programmer, der understøtter 
filformater, som er egnede til beskrivelsen 
af de tekniske specifikationer, anvender 
filformater, som ikke kan behandles af 
andre åbne programmer, som kan 
downloades.

c) de programmer, der understøtter 
filformater, som er egnede til beskrivelsen 
af de tekniske specifikationer, anvender 
filformater, som ikke kan behandles af 
andre åbne programmer, som kan 
downloades.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at indgå offentlige kontrakter anvender 
de ordregivende myndigheder de nationale 
procedurer, der er tilpasset i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
forudsat at der med forbehold af. artikel 30 
er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i 
overensstemmelse med dette direktiv.

For at indgå offentlige kontrakter anvender 
de ordregivende myndigheder de nationale 
procedurer, der er tilpasset i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
forudsat at der med forbehold af artikel 30 
er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Medlemsstaterne skal sørge for, at de 
ordregivende myndigheder kan anvende 
offentlige eller begrænsede udbud som 
omhandlet i dette direktiv.

Medlemsstaterne skal sørge for, at de 
ordregivende myndigheder kan anvende 
offentlige eller begrænsede udbud som 
omhandlet i dette direktiv.

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 
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dialog, i nedenstående tilfælde: dialog, hvis de garanterer lige muligheder 
og forhindrer konkurrenceforvridning.

a) ved bygge- og anlægsarbejder, hvis 
bygge- og anlægskontraktens genstand 
omfatter både projektering og udførelse af 
bygge- og anlægsarbejder, jf. artikel 2, 
stk. 8, eller hvis det er nødvendigt med 
forhandling for at fastlægge projektets 
juridiske eller finansielle opbygning
b) ved offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, hvis der er tale om 
bygge- og anlægsarbejder, der udføres 
udelukkende med henblik på forskning 
eller innovation, prøvning eller udvikling, 
og ikke med det formål at sikre indtjening 
eller opnå dækning af omkostninger til 
forskning og udvikling
c) ved tjenesteydelser eller vareindkøb, 
hvis de tekniske specifikationer ikke kan 
fastlægges tilstrækkeligt præcist med 
henvisning til standarder, europæiske 
tekniske godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer eller tekniske referencer, 
jf. punkt 2-5 i bilag VIII
d) i tilfælde af ukorrekte eller uacceptable 
tilbud, jf. artikel 30, stk. 2, litra a), i 
forbindelse med et offentligt eller 
begrænset udbud
e) hvis kontrakten som følge af særlige 
omstændigheder med hensyn til 
arbejdernes, leverancernes eller 
tjenesternes art og kompleksitet og risici i 
forbindelse med dem ikke kan tildeles 
uden forudgående forhandling.
Medlemsstaterne kan bestemme ikke at 
omsætte procedurerne med udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog 
eller innovationspartnerskaber til national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Med henvisning til grønbogen om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb 



PE486.034v01-00 12/22 PA\896600DA.doc

DA

(COM(2011)0015 endelig) og Europa-Parlamentets betænkning om modernisering af 
offentlige indkøb (2011/2048(INI) skal der bruges udbud efter forhandling uden begrænsning 
for at opnå den kontrakt, der er bedst egnet til den ordregivende myndigheds specifikke 
behov, og for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Med henblik på at opnå det 
højest mulige niveau af gennemsigtighed skal der udarbejdes tilstrækkelige garantier for at 
imødegå markedsforvridning – som følge af anvendelsen af denne procedure.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med bygge- og 
anlægskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og monterings-
og installationsarbejde under en aftale om 
vareleverancer kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at visse centrale 
opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren 
selv eller, hvis et tilbud indgives af en 
sammenslutning af økonomiske aktører 
som omhandlet i artikel 6, af en deltager i 
sammenslutningen.

2. I forbindelse med bygge- og 
anlægskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og monterings-
og installationsarbejde under en aftale om 
vareleverancer kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at visse centrale 
opgaver - der er afgørende for rettidig 
udførelse i henhold til de 
kvalitetskriterier, der er fastlagt i 
kontrakten - udføres direkte af 
tilbudsgiveren selv eller, hvis et tilbud 
indgives af en sammenslutning af 
økonomiske aktører som omhandlet i 
artikel 6, af en deltager i 
sammenslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal 
indføre passende fremgangsmåder til 
præstationsovervågning og 
kvalitetssikring i forbindelse med 
kontraktens gennemførelse og angive 
disse fremgangsmåder i 
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udbudsbekendtgørelsen. Med henblik på 
at øge effektiviteten og 
gennemsigtigheden af overvågningen af 
kontraktens gennemførelse skal 
elektronisk indkøb understøtte disse 
overvågningsfremgangsmåder.

Or. en

Begrundelse

Manglende overvågning af kontraktens udførelse kan resultere i situationer, der efterfølgende 
skal udbedres. Med henblik på så hurtigt som muligt at kaste lys over manglende overholdelse 
i forbindelse med kontraktens gennemførelse skal udførelsen og gennemførelsen af kontrakten 
overvåges. Dette skal sikre den mest effektive anvendelse af offentlige midler. Der kan også 
bruges elektroniske indkøb for at forhindre, registrere og rette fejl i gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 70 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakten skal indeholde en klar 
procedure i tilfælde af manglende 
overholdelse i forbindelse med 
kontraktens udførelse og gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 70 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give mulighed for, at så mange 
markedsaktører som muligt kan deltage i 
offentlige indkøb, skal medlemsstaterne 
sikre objektive, effektive og billige 
klageprocedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 70 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 d
Hvis kontrahenten udviser grov 
misligholdelse eller manglende 
overholdelse, kan den ordregivende 
myndighed indføre sanktioner over for 
kontrahenten for at forhindre manglende 
overholdelse eller grov misligholdelse i 
forbindelse med fremtidige kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at indføre fremtidige sanktioner over for kontrahenter, der udviser grov 
misligholdelse eller manglende overholdelse, kan i væsentlig grad forbedre indkøbskulturen 
og sikre den mest effektive anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Titel III – kapitel I a (nyt) – artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel Ia
Grønne offentlige indkøb

Artikel 76 a
Når offentlige organer køber produkter, 
systemer, tjenester og bygninger, skal 
medlemsstaterne sikre, at de køber 
produkter, systemer, tjenester og 
bygninger og udstyr navnlig på it-området 
med høj energieffektivitet som nævnt i 
bilag III i direktivet om energieffektivitet 
under hensyntagen til 
omkostningseffektivitet baseret på en 
analyse af hele livscyklussen som nævnt i
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artikel 67. Offentlige organer bør så vidt 
muligt tage hensyn til energieffektivitet 
ved indkøb af produkter, der ikke er 
dækket af bilag III i direktivet om 
energieffektivitet.
Medlemsstaterne skal fastlægge regler for 
at anvende bestemmelserne i stk. 1 og 
bilag III i direktivet om energieffektivitet 
på offentlige organer, der leaser eller 
udlejer produkter, systemer og tjenester 
undtagen for kortvarige kontrakter.
Medlemsstaterne skal sikre, at ved udbud 
af servicekontrakter vurderer offentlige 
organer muligheden for at indgå 
langsigtede kontrakter om energiydelser 
som omhandlet i artikel 14 b i direktivet 
om energieffektivitet.
Med forbehold af artikel 5 i direktivet om 
energieffektivitet bør den samlede 
energieffektivitet i forbindelse med køb 
eller leje af en samling eller gruppe af 
produkter, systemer, tjenester eller 
bygninger gå forud for 
energieffektiviteten for et enkeltstående 
indkøb under hensyntagen til teknisk 
formålstjenlighed og tilsigtet anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til den vedtagne udgave af direktivet om energieffektivitet af ITRE 
(ITRE/7/06352).

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Titel III – kapitel I a (nyt) – artikel 76 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 b
Den ordregivende myndighed bør have 
tilstrækkelig ekspertise til at udføre hele 
den grønne offentlige indkøbsprocedure. 
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Medlemsstaterne sørger i tide for at skabe 
muligheder for at opnå den viden og de 
færdigheder, som er nødvendige for at 
gennemføre den grønne procedure for 
indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med 
og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet").
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.

Medlemsstaterne sikrer tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger. Alle 
ordregivende myndigheder er underlagt et 
sådant tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:

De kompetente myndigheders opgaver 
omfatter følgende:

a) at overvåge de ordregivende a) at overvåge de ordregivende 
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myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde

myndigheders og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde

b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde

b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde

c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis

c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis

d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder

d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder

e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer

e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer

f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes

f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes

g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 

g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
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fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.

fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.

De opgaver, der er nævnt i litra e), berører 
ikke udøvelsen af appelrettigheder i 
henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til direktiv 
89/665/EØF.

De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder under 
national lovgivning eller det system, der er 
indført på grundlag af direktiv 
89/665/EØF.

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, vedrørende 
en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.

Medlemsstaterne bemyndiger de 
kompetente myndigheder til at henvende 
sig til den domsmyndighed, som er 
kompetent i henhold til national 
lovgivning, vedrørende en klage over de 
ordregivende myndigheders afgørelser, 
hvis det har konstateret en overtrædelse i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning.

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 

Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer de kompetente 
myndigheder som kontaktpunkt for 
Kommissionen, når den overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivning og 
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budget på grundlag af artikel 17 i traktaten 
om Den Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter enhver 
overtrædelse af dette direktiv til 
Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.

gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter enhver 
overtrædelse af dette direktiv til 
Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.

Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overstrædelser 
af EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i medfør 
af stk. 4, bevarer den retten til at gribe ind i 
overensstemmelse med de beføjelser, som 
traktaten tillægger Kommissionen.

De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som de 
kompetente myndigheder træffer for at 
sikre, at de ordregivende myndigheders 
afgørelser er i overensstemmelse med dette 
direktiv og traktatens principper, erstatter 
eller foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i medfør 
af stk. 4, bevarer den retten til at gribe ind i 
overensstemmelse med de beføjelser, som 
traktaten tillægger Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder tilsender det 
nationale tilsynsorgan den fulde tekst til 
alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end

De ordregivende myndigheder tilsender de 
kompetente myndigheder den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end

a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge- b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
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og anlægskontrakter. og anlægskontrakter.

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af national ret med hensyn 
til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet efter skriftlig anmodning 
give ubegrænset og fuld direkte gratis 
adgang til de indgåede kontrakter, der er 
omhandlet i stk. 6. Adgang til vise dele af 
kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 
ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private - legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

Med forbehold af national ret med hensyn 
til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
de kompetente myndigheder efter skriftlig 
anmodning give ubegrænset og fuld direkte 
gratis adgang til de indgåede kontrakter, 
der er omhandlet i stk. 6. Adgang til vise 
dele af kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 
ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private – legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 45 
dage efter datoen for anmodningen.

Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 45 
dage efter datoen for anmodningen.

Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.

Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt, behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.

Or. en
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Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde et sammendrag af alle de 
foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde et sammendrag af alle de 
foranstaltninger, de kompetente 
myndigheder har gennemført i henhold til 
stk. 1-7.

Or. en

Begrundelse

Da overvågningen og reguleringen af offentlige indkøb allerede finder sted i 
medlemsstaterne, skal de myndigheder, der allerede er ansvarlige for disse funktioner, 
fremlægge oplysninger, udarbejde den årlige rapport og rapportere til Kommissionen. I en tid 
med økonomisk krise er det vigtigt at harmonisere de administrative opgaver og udnytte de 
eksisterende ordninger og offentlige midler effektivt.


