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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 
territorial 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 indkøbsmarkederne 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 kraftig løftestang for at skabe et indre marked, der fremmer intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Sammen med det nye forslag til direktiv om offentlige indkøb erstatter forslaget 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 i denne 
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 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 

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

og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tids- og 
omkostningsbesparende. 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.

Or. en

Ændringsforslag 2

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 
og øge tilgængeligheden af 
indkøbsprocedurerne, være den vigtigste 
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 
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interoperabilitet mellem de forskellige 
platforme for e-indkøb, der allerede er 
indført i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 3

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.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Offentlige indkøb skal følge "tænk 
småt først"-princippet, og 
medlemsstaterne skal i fuldt omfang 
gennemføre den europæiske kodeks for 
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bedste praksis, der letter SMV'ers adgang 
til offentlige indkøbskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I offentlige udbud kan alle interesserede 
økonomiske aktører indgive et tilbud som 
svar på en udbudsbekendtgørelse. Fristen 
for modtagelse af tilbud skal være mindst 
40 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen. Tilbuddet skal 
være ledsaget af de krævede oplysninger 
for at opfylde kravene med hensyn til 
kvalitativ udvælgelse.

1. I offentlige udbud kan alle interesserede 
økonomiske aktører indgive et tilbud som 
svar på en udbudsbekendtgørelse. Fristen 
for modtagelse af tilbud skal være mindst 
52 dage regnet fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen. Tilbuddet skal 
være ledsaget af de krævede oplysninger 
for at opfylde kravene med hensyn til 
kvalitativ udvælgelse.

2. Når ordregivere har offentliggjort en 
vejledende periodisk bekendtgørelse, der 
ikke bruges som udbudsbekendtgørelse, 
kan fristen for modtagelse af tilbud, jf. stk. 
1, andet afsnit i denne artikel, forkortes til 
20 dage, hvis følgende to betingelser begge 
er opfyldt:

2. Når ordregivere har offentliggjort en 
vejledende periodisk bekendtgørelse, der 
ikke bruges som udbudsbekendtgørelse, 
kan fristen for modtagelse af tilbud, jf. stk. 
1, andet afsnit i denne artikel, forkortes til 
36 dage, hvis følgende to betingelser begge 
er opfyldt:

a) den vejledende periodiske 
bekendtgørelse har, foruden de 
oplysninger, der kræves i bilag VI, del A, 
afdeling I, indeholdt alle de oplysninger, 
der kræves i bilag VI, del A, afdeling II, i 
det omfang sidstnævnte oplysninger 
foreligger ved bekendtgørelsens 
offentliggørelse 
b) bekendtgørelsen er blevet sendt til 

offentliggørelse mindst 45 dage og højst 12 
måneder inden datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen.

a) den vejledende periodiske 
bekendtgørelse har, foruden de 
oplysninger, der kræves i bilag VI, del A, 
afdeling I, indeholdt alle de oplysninger, 
der kræves i bilag VI, del A, afdeling II, i 
det omfang sidstnævnte oplysninger 
foreligger ved bekendtgørelsens 
offentliggørelse 
b) bekendtgørelsen er blevet sendt til 
offentliggørelse mindst 52 dage og højst 12 
måneder inden 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 

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 
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mindst 20 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

mindst 22 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

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 syv dage, hvis denne 
accepterer, at tilbud kan indgives 
elektronisk i overensstemmelse med artikel 
33, stk. 3, 4 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I begrænsede udbud kan alle 
interesserede økonomiske aktører ansøge 
om at deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse ved at indgive de 
oplysninger, der kræves i forbindelse med 
kvalitativ udvælgelse. Fristen for 
modtagelsen af ansøgninger om deltagelse 
fastsættes som regel til mindst 30 dage fra 
datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen 
eller opfordringen til at bekræfte en 
interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

1. I begrænsede udbud kan alle 
interesserede økonomiske aktører ansøge 
om at deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse ved at indgive de 
oplysninger, der kræves i forbindelse med 
kvalitativ udvælgelse. Fristen for 
modtagelsen af ansøgninger om deltagelse 
fastsættes som regel til mindst 37 dage fra 
datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen 
eller opfordringen til at bekræfte en 
interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 22 dage.

2. Kun økonomiske aktører, der modtager 
en opfordring dertil af ordregiveren efter 
dennes vurdering af de krævede 
oplysninger, kan indgive et tilbud. 
Ordregivere kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2.

2. Kun økonomiske aktører, der modtager 
en opfordring dertil af ordregiveren efter 
dennes vurdering af de krævede 
oplysninger, kan indgive et tilbud. 
Ordregivere kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2.

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud.

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud.

Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om 
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fristen for modtagelse af tilbud, fastsætter 
ordregiveren en frist, der under ingen 
omstændigheder må være kortere end 10 
dage fra datoen for afsendelsen af 
indkaldelsen af tilbud.

fristen for modtagelse af tilbud, fastsætter 
ordregiveren en frist, der ikke er kortere 
end 24 dage og under ingen 
omstændigheder må være kortere end 10 
dage fra datoen for afsendelsen af 
indkaldelsen af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forhandlede udbud med forudgående 
udbudsbekendtgørelse kan alle økonomiske 
aktører ansøge om at deltage som svar på 
en udbudsbekendtgørelse ved at indgive de 
oplysninger, der kræves i forbindelse med 
kvalitativ udvælgelse. Fristen for 
modtagelsen af ansøgninger om deltagelse 
fastsættes som regel til mindst 30 dage fra 
datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen 
eller, hvis en vejledende periodisk 
bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

1. I forhandlede udbud med forudgående 
udbudsbekendtgørelse kan alle økonomiske 
aktører ansøge om at deltage som svar på 
en udbudsbekendtgørelse ved at indgive de 
oplysninger, der kræves i forbindelse med 
kvalitativ udvælgelse. Fristen for 
modtagelsen af ansøgninger om deltagelse 
fastsættes som regel til mindst 37 dage fra 
datoen for afsendelsen af bekendtgørelsen 
eller, hvis en vejledende periodisk 
bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 22 dage.

2. Kun økonomiske aktører, der modtager 
en opfordring dertil af ordregiveren efter 
dennes vurdering af de krævede 
oplysninger, kan deltage i forhandlingerne. 
Ordregivere kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2. Fristen for 
modtagelsen af tilbud kan aftales indbyrdes 
mellem ordregiveren og de udvalgte 
ansøgere, når der gives alle ansøgere 
samme tid til at udarbejde og indsende 
tilbud. Hvis det ikke er muligt at opnå 
enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
under ingen omstændigheder må være 

2. Kun økonomiske aktører, der modtager 
en opfordring dertil af ordregiveren efter 
dennes vurdering af de krævede 
oplysninger, kan deltage i forhandlingerne. 
Ordregivere kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2. Fristen for 
modtagelsen af tilbud kan aftales indbyrdes 
mellem ordregiveren og de udvalgte 
ansøgere, når der gives alle ansøgere 
samme tid til at udarbejde og indsende 
tilbud. Hvis det ikke er muligt at opnå 
enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
ikke er kortere end 24 dage og under ingen 
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kortere end 10 dage fra datoen for 
afsendelsen af indkaldelsen af tilbud.

omstændigheder må være kortere end 10 
dage fra datoen for afsendelsen af 
indkaldelsen af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller på området for 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Ændringsforslag 9

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 

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 10 % 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 
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de efterfølgende ændringer. de efterfølgende ændringer.

Or. en


