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KORT BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb skal bidrage til opnåelsen af et indre marked og til at genetablere den 
økonomiske vækst i medlemsstaterne. De offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af EU's
BNP på varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder.

Ordføreren mener, at ajourføring af direktiverne om offentlige indkøb skal overholde 
følgende principper:
- at forenkle procedurerne til fordel for samtlige økonomiske aktører
- at lette SMV'ers deltagelse
- at garantere de bedst mulige resultater ud fra et omkostningseffektivitetssynspunkt
- at anvende offentlige midler effektivt og gennemsigtigt.

Ordføreren mener at Kommissionens forslag synes at gå i den rigtige retning, især hvad angår 
følgende:

- modernisering af fremgangsmåderne: de ordregivende myndigheder kan bestemme, i 
hvilken rækkefølge kriterierne skal undersøges (og f.eks. undersøge tildelingskriterierne før 
udvælgelseskriterierne), og som tildelingskriterium tage hensyn til tilrettelæggelsen og 
kvaliteten af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre kontrakten

- de ordregivende myndigheder vil være berettiget til at udelukke økonomiske aktører, som 
har udvist betydelige eller vedvarende mangler ved udførelsen af tidligere kontrakter.

de ordregivende myndigheder kan acceptere ansøgere eller tilbudsgivere trods 
tilstedeværelsen af en udelukkelsesgrund, hvis der er truffet passende foranstaltninger for at 
imødegå konsekvenserne af ulovlige handlinger og effektivt forhindre yderligere forekomster 
af illoyal adfærd.

Ordføreren for udtalelsen ønsker at forelægge ændringsforslag af retlig karakter til 
Kommissionens lovgivningsmæssige forslag for at styrke og ajourføre den gældende 
lovgivning om offentlige indkøb i Europa.  

Formålet med denne udtalelse er at synliggøre de kritiske punkter i den foreslåede tekst set ud 
fra et juridisk synspunkt og dermed bidrage til retssikkerheden.

Ordføreren fremhæver følgende kritiske punkter:

- Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse skal udgøre en undtagelse inden 
for den brede vifte af foreslåede procedurer i direktivet, og det foreslås som følge heraf at 
fastsætte maksimumsbeløb, der ikke må overskrides (500 000 EUR for bygge- og 
anlægsarbejder og 100 000 for tjenesteydelser).  

- Anvendelse af alternative tilbud: For at undgå misbrug af dette instrument er det nødvendigt 
at fastsætte en maksimumspris for alternative tilbud og at lade denne pris indgå i 
minimumskravene i udbudsdokumenterne.
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- Muligheden for at opdele offentlige kontrakter i delkontrakter er i overensstemmelse med de 
i direktiverne fastsatte mål om forenkling og effektivitet. For at denne mulighed konkret kan 
forenkle den offentlige administration og sideløbende tilgodese SMV'ers deltagelse i 
indkøbsprocedurer, bør der foretages en forudgående evaluering af behovet for at benytte 
denne mulighed.

- Inddragelsen af tredjepartsselskaber udelukkende med henblik på opfyldelse af materielle 
krav (økonomiske og finansielle krav) bør ligeledes begrænses. For at styrke retssikkerheden 
og den økonomiske sikkerhed bør solidarisk hæftelse mellem den økonomiske aktør, der 
ønsker at inddrage andre økonomiske aktører, og sidstnævnte styrkes. Hermed ville det være 
muligt at afhjælpe den usikkerhed omkring udførelsen af arbejdet, der er tæt forbundet med 
en sådan inddragelse. Da der er tale om offentlige arbejder, skal kontrollen med hensyn til den 
optimale brug af offentlige midler være maksimal.

- Den Europæiske Unions Domstol fandt i sin dom nr. 76/2004 af 7.oktober 2004, at 
fastsættelsen, i abstrakt og generel forstand, af ét enkelt tildelingskriterium ikke blot strider 
mod EU-retten, men fratager de ordregivende myndigheder muligheden for at tage hensyn til 
hver enkelt kontrakts særkender og for med hensyn til hver enkelt kontrakt at vælge det 
kriterium, der egner sig bedst til at sikre den frie konkurrence og således også sikre, at det 
bedste bud vælges. Som følge heraf er det ønskværdigt, at de ordregivende myndigheders 
tilgang er baseret på omkostningseffektivitet.

- For det tilfælde, at kontrakten indebærer anvendelse af underleverandører, bør der indføres 
krav om, at de ordregivende myndigheder skal betale underleverandørerne direkte. Således 
mindskes risikoen for manglende betaling af ydelser, hvilket især vil give SMV'er større 
økonomisk sikkerhed.   

- Hvis der foretages væsentlige ændringer af kontrakterne i deres løbetid, skal der iværksættes 
en ny udbudsprocedure. Tærsklen på 5 % af den oprindelige kontrakts pris kan vise sig ikke at 
være tilstrækkelig for så vidt angår vurderingen af den væsentlige ændring af kontrakten.  
Kommissionen angiver i sit forslag, at ændringen er væsentlig, hvis den overstiger 5 % af den 
oprindelige kontrakts pris og gør undtagelse fra denne regel, hvis en eventuel prisstigning 
ikke overstiger 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. Hertil bemærkes, at tærsklen bør 
hæves til 10 % af den oprindelige kontrakts pris.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til artikel 11 i traktaten om (5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 



AD\915474DA.doc 5/32 PE489.618v02-00

DA

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. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav 
med fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udelukkelse og et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed
integreres i udformningen og 
gennemførelsen af Unionens politikker og 
aktioner, med henblik på at fremme en 
socialt og miljømæssigt bæredygtig 
udvikling. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
benytte deres skønsbeføjelser ved 
udarbejdelse og tildeling af offentlige 
aftaler for at bidrage til miljøbeskyttelse, 
social velfærd og fremme af bæredygtig 
udvikling, samtidig med at de sikres 
mulighed for at opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge viste en særlig høj procentdel af 
grænseoverskridende aktivitet).

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed, som er kendetegnet ved 
en særlig høj procentdel af 
grænseoverskridende handel).

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser, som er helt baseret på tillid og knyttet til medlemsstaternes 
traditioner, må udelukkes fra forslaget til direktiv, fordi de kræver en vurdering af subjektive 
elementer, som vedrører ordregivers særlige behov.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Samarbejde mellem offentlige 
radio- og tv-stationer og mellem offentlige 
radio- og tv-stationer og deres 
datterselskaber bør undtages fra 
anvendelsesområdet for disse 
bestemmelser, såfremt de er omfattet af de 
specifikke EU-konkurrenceregler, for at 
hindre konkurrenceforvridning. Dette 
direktiv har til formål at sikre, at alt 
undtaget samarbejde mellem offentlige 
organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
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private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Begrundelse

Konkurrencelovgivningen skal her have forrang. Ifølge udbudsreglerne for in house-aftaler 
skal "den kontrollerede juridiske person" arbejde på basis af omkostningsdækning, hvilket 
ikke er foreneligt med principperne i EU's konkurrenceregler. Ifølge disse skal offentlige 
institutioners dattervirksomheder operere på gængse markedsvilkår. Og i kompromiset om 
støtte til radio- og tv-selskaber og deres dattervirksomheder er det fastlagt ved lov, at disse 
har forskellige formål.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af de negative
konsekvenser for konkurrencen bør udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
ganske særlige omstændigheder. Denne 
undtagelse bør begrænses til tilfælde, hvor 
offentliggørelse enten ikke er mulig som 
følge af force majeure i overensstemmelse 
med EU-Domstolens gældende retspraksis, 
eller hvor det fra begyndelsen er klart, at 
offentliggørelse ikke vil udløse mere 
konkurrence, ikke mindst fordi der 
objektivt kun er én økonomisk aktør, der 
kan udføre kontrakten. Kun situationer 
med objektiv eksklusivitet kan berettige 
anvendelsen af udbud med forhandling 
uden offentliggørelse, hvor situationen med 
eksklusivitet ikke er skabt af den 
ordregivende myndighed selv med henblik 
på den fremtidige indkøbsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

(18) I betragtning af de negative 
konsekvenser for konkurrencen bør udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
ganske særlige omstændigheder og med 
behørig begrundelse, der sendes til 
tilsynsorganet som defineret i artikel 84.
Denne undtagelse begrænses til tilfælde, 
hvor offentliggørelse enten ikke er mulig 
som følge af force majeure i 
overensstemmelse med EU-Domstolens
gældende retspraksis, eller hvor det fra 
begyndelsen er klart, at offentliggørelse 
ikke vil udløse mere konkurrence, ikke 
mindst fordi der objektivt kun er én 
økonomisk aktør, der kan udføre 
kontrakten. Kun situationer med objektiv 
eksklusivitet kan berettige anvendelsen af 
udbud med forhandling uden 
offentliggørelse, hvor situationen med 
eksklusivitet ikke er skabt af den 
ordregivende myndighed selv med henblik 
på den fremtidige indkøbsprocedure, og 
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hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

Begrundelse

For at undgå alvorlig konkurrenceforvridning må anvendelsen af udbud med forhandling 
uden forudgående offentliggørelse være en undtagelse. Der bør derfor fastsættes 
maksimumbeløb, og ved overskridelse af disse kan udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse ikke længere finde anvendelse.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring,
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at angive årsagerne 
til at gøre det eller til ikke at gøre det. Når 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

Begrundelse

Opdelingen af kontrakter i delkontrakter skal på forhånd vurderes systematisk af den 
ordregivende myndighed. Både opdeling i delkontrakter og manglende opdeling skal under 
alle omstændigheder begrundes. I den nuværende formulering er det kun afgørelsen om ikke 
at opdele i delkontrakter, der skal begrundes.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 42
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Tilbud, der forekommer at være 
unormalt lave i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller juridisk 
uforsvarlige antagelser eller 
fremgangsmåder. For at forhindre 
eventuelle ulemper under kontraktens 
gennemførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre 
tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse, 
kan den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk i 
tilfælde, hvor den ordregivende myndighed 
har konstateret, at den unormalt lave pris 
skyldes manglende overholdelse af 
obligatorisk EU-lovgivning på det sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige område 
eller overtrædelser af internationale 
arbejdsretlige bestemmelser.

(42) Tilbud, der forekommer at være 
unormalt lave i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller juridisk 
uforsvarlige antagelser eller 
fremgangsmåder. For at forhindre 
eventuelle ulemper under kontraktens 
udførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre 
tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse, 
bør den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk 
også i tilfælde, hvor den ordregivende 
myndighed har konstateret, at den unormalt 
lave pris skyldes manglende overholdelse 
af national, international og EU-
lovgivning, navnlig på det sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige område.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) For at sikre, at offentlige indkøb 
fungerer efter hensigten, skal 
underentrepriseinstrumentet være korrekt 
reguleret for at sikre, at det offentlige 
indkøb foregår i overensstemmelse med 
buddet.  Underentrepriser bør begrænses 
til højst tre på hinanden vertikalt følgende 
underentrepriser, dog med forbehold af 
mere restriktiv national lovgivning på 
dette område.

Ændringsforslag 8
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Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Ordregivende myndigheder bør 
respektere betalingsfristerne som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU af 16. februar 2011 om 
bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner1.
_______________
1 EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv påvirker ikke den ret, 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
har, til at beslutte, om og i hvilket omfang 
de ønsker at udføre offentlige funktioner 
selv. Offentlige myndigheder kan udføre 
opgaver af offentlig interesse med egne 
ressourcer uden at være forpligtet til at 
anvende eksterne økonomiske aktører.
Dette kan de gøre i samarbejde med andre 
offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "offentligretlige organer": organer med 
følgende karakteristika:

6. "offentligretligt organ": et organ med 
følgende karakteristika:

Ændringsforslag 11
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter; i henhold hertil et organ, der 
fungerer på normale markedsvilkår, har 
til formål at skabe indtjening og bærer tab 
forbundet med udøvelsen af sine 
aktiviteter, er det ikke oprettet med 
henblik på at imødekomme almenhedens 
behov, dvs. ikke har industriel eller 
kommerciel karakter.

a) det er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, der 
hverken er af ren industriel eller 
kommerciel karakter.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er en juridisk person b) det er en juridisk person

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "offentlige vareindkøbskontrakter":
offentlige kontrakter, som vedrører køb, 
leasing eller leje med eller uden forkøbsret 
af varer; en offentlig vareindkøbskontrakt 
kan accessorisk omfatte monterings- og 
installationsarbejde

10. "offentlige vareindkøbskontrakter":
offentlige kontrakter, som vedrører køb, 
leasing eller leje med eller uden forkøbsret 
af varer; en offentlig vareindkøbskontrakt 
kan omfatte uddeling, forstået som 
levering i flere dele; en 
vareindkøbskontrakt kan accessorisk 
omfatte monterings- og installationsarbejde
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Særlige undtagelser inden for andre 

tjenester end posttjenester
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
offentlige kontrakter, som hovedsagelig 
har til formål at sætte de ordregivende 
myndigheder i stand til at levere andre 
tjenester end posttjenester.
I dette direktiv forstås ved "andre 
tjenester end posttjenester" tjenester, der 
leveres på følgende områder:
i) forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, såsom forvaltning af 
»mail room«-tjenester)
ii) værdiforøgende tillægstjenester, der 
har forbindelse med og som udelukkende 
udføres med elektroniske hjælpemidler 
(herunder sikret fremsendelse af kodede 
dokumenter ad elektronisk vej, 
adressestyring og fremsendelse af 
rekommanderet elektronisk post)
iii) tjenester vedrørende postforsendelser, 
som ikke er omfattet af artikel 10, stk. 2, 
litra a) i forsyningsvirksomhedsdirektivet, 
såsom uadresserede reklameforsendelser
iv) finanstjenester som defineret i CPV-
referencenumrene 66100000-1 til 
66720000-3 og i artikel 19, litra c), 
herunder især postanvisninger og 
gireringer
v) filatelitjenester
vi) logistiske tjenester (tjenester, der 
kombinerer fysisk omdeling og/eller 
oplagring med funktioner, der ikke 
omfatter posttjenester).

Ændringsforslag 15
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om indkøb, udvikling, produktion eller 
samproduktion af programmateriale, der er 
beregnet til audiovisuelle medietjenester, 
og som tildeles af radio- og tv-selskaber, 
eller kontrakter om sendetid, der tildeles 
udbydere af audiovisuelle medietjenester

b) om indkøb, udvikling, produktion eller 
samproduktion af programmateriale, der er 
beregnet til audio- og audiovisuelle 
medietjenester, og som tildeles af radio- og 
tv-selskaber samt  tilhørende forberedende 
tjenesteydelser eller kontrakter om 
udsendelse eller distribution og 
transmission af medietjenester

Begrundelse

For at sikre teknologineutralitet bør det undtagne område også omfatte radio- og 
internettjenester.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om voldgifts- og 
mæglingstjenesteydelser

c) om juridiske tjenesteydelser og
voldgifts- og mæglingstjenesteydelser

Begrundelse

I betragtning af juridiske tjenesteydelsers særlige skønsmæssige og tillidsbetonede karakter 
bør disse tjenesteydelser udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om finansielle tjenesteydelser i 
forbindelse med udstedelse, salg, køb eller 
overførsel af værdipapirer eller andre 
finansielle instrumenter som nævnt i 

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, navnlig transaktioner med 
henblik på ordregivende myndigheders 
penge- eller kapitalanskaffelse, samt 
centralbankers tjenesteydelser og 
operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Begrundelse

Kommunernes låntagning bør ikke være omfattet af direktivets anvendelsesområde. Der er 
ikke noget behov for EU-lovgivning om udbudsprocedurer for kommunale lån, da nationale 
kommunale budgetregler indeholder klare bestemmelser om, hvornår en låntagning er lovlig.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De audiovisuelle medietjenester, der er 
nævnt i stk. 1, litra b), omfatter enhver 
transmission eller distribution via enhver 
form for elektronisk net.

De audio- og audiovisuelle medietjenester, 
der er nævnt i stk. 1, litra b), omfatter 
enhver transmission eller distribution via 
enhver form for elektronisk net.

Begrundelse

For at sikre teknologineutralitet, bør ikke kun audiovisuelle, men også audio-medietjenester 
anføres i dette stykke.

.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Detaljerne i offentlige kontrakter 
offentliggøres.

Ændringsforslag 20
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for 
offentliggørelse af kontrakter, når de er 
indgået, herunder alle efterfølgende 
ændringer.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5.

1. Medlemstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5. I så tilfælde skal de 
ordregivende myndigheder give det i 
artikel 84 omtalte tilsynsorgan en 
detaljeret redegørelse med behørig 
begrundelse.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan 
angive, at der kan afgives alternative bud.
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en forhåndsmeddelelse 
til at iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen, om de 
tillader alternative tilbud eller ej.
Alternative tilbud er ikke tilladt, uden at 
dette er anført.

1. De ordregivende myndigheder kan 
angive, at der kan afgives alternative bud, 
som ikke overstiger 1/6 af den samlede 
aftalte pris. De angiver i 
udbudsbekendtgørelsen eller, hvis der 
anvendes en forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen, om de 
tillader alternative tilbud eller ej.
Alternative tilbud er ikke tilladt, uden at 
dette er anført.

Begrundelse

Ukontrolleret brug af alternative bud kan skabe konkurrenceforvridning og problemer med 
retssikkerheden.  Derfor er det hensigtsmæssigt at indføre en særlig bestemmelse med henblik 
på at fastsætte en tilladt maksimumspris for alternative bud som et forud fastsat mindstekrav 
for ordregivende myndigheder. Den nationale lovgivning indeholder referenceparametre i så 
henseende, hvilket bekræfter effektiviteten af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter.
For kontrakter med en værdi, der svarer til
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed, hvis 
den finder det uhensigtsmæssigt at opdele 
kontrakten i delkontrakter, i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 

1. Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter.
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring på 
sine grunde til at opdele eller ikke at 
opdele kontrakten i delkontrakter.
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grundene herfor.

Begrundelse
Den ordregivende myndighed skal på forhånd systematisk vurdere opdelingen af kontrakter i 
delkontrakter for at forhindre vilkårlig anvendelse heraf.  Der skal derfor gives en forklaring 
på både opdeling og ikke-opdeling af kontrakter. I den nuværende formulering er det kun 
afgørelsen om ikke at opdele i delkontrakter, der skal forklares.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bekendtgørelser, som er nævnt i artikel 
46, stk. 2, og i artikel 47 offentliggøres i 
deres helhed på et af Den Europæiske 
Unions officielle sprog, som den 
ordregivende myndighed vælger, og kun 
denne sprogudgave er autentisk. Et resumé 
af hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på de øvrige officielle 
sprog.

3. Bekendtgørelser, som er nævnt i artikel 
46, stk. 2, og i artikel 47 offentliggøres i 
deres helhed på et af Den Europæiske 
Unions officielle sprog, som den 
ordregivende myndighed vælger, og kun 
denne sprogudgave er autentisk.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle tilbudsgivere, der har afgivet et 
antageligt tilbud, om gennemførelsen og 
forløbet af forhandlinger og dialog med 
tilbudsgiverne.

Udgår

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 om 
ændring af listen i bilag XI, når sådanne 
ændringer er nødvendige efter indgåelse af 
nye internationale aftaler eller ændring af 
eksisterende aftaler.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 om 
supplering af listen i bilag XI, når sådanne 
ændringer er nødvendige efter indgåelse af 
nye internationale aftaler eller ændring af 
eksisterende aftaler.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) deltagelse i udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde, som er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 
2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor1.
___________
1 EUT L 101 af 15.04.11, s. 1.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ordregivende myndighed kan
udelukke en økonomisk aktør fra deltagelse 
i en offentlig kontrakt, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

3. En ordregivende myndighed skal 
udelukke en økonomisk aktør fra deltagelse 
i en offentlig kontrakt, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De har ikke pligt til at stille alle de i stk. 2, De har ikke pligt til at stille alle de i stk. 2, 
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3 og 4 anførte betingelser, men må ikke
stille andre krav end de anførte.

3 og 4 anførte betingelser, og de kan stille 
andre krav end de anførte.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår teknisk og faglig formåen, kan
de ordregivende myndigheder kræve, at de 
økonomiske aktører besidder de 
nødvendige menneskelige og tekniske 
ressourcer og erfaringer til at gennemføre 
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard. De 
ordregivende myndigheder kan 
konkludere, at økonomiske aktører ikke vil 
gennemføre kontrakten i 
overensstemmelse med en passende 
kvalitetsstandard, hvis den ordregivende 
myndighed har fastslået, at de har 
modstridende interesser, som kan påvirke 
kontraktens opfyldelse i negativ retning.

Hvad angår teknisk og faglig formåen, skal
de ordregivende myndigheder kræve, at de 
økonomiske aktører besidder de 
nødvendige menneskelige og tekniske 
ressourcer og erfaringer til at gennemføre 
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard samt, hvis dette 
kræves af den ordregivende myndighed, i 
henhold til enhver klausul for kontraktens 
udførelse som fastsat i henhold til artikel 
70. De ordregivende myndigheder kan 
konkludere, at økonomiske aktører ikke vil
være i stand til at sikre den krævede 
gennemførelse, hvis den ordregivende 
myndighed har fastslået, at de har 
modstridende interesser, som kan påvirke 
kontraktens opfyldelse i negativ retning.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til kriterierne vedrørende 
økonomisk og finansiel formåen i henhold 
til artikel 56, stk. 3, og kriterierne 
vedrørende teknisk og faglig formåen i 
henhold til artikel 56, stk. 4, kan 
økonomiske aktører i givet fald og i 
forbindelse med en bestemt kontrakt basere 
sig på andre enheders kapacitet, uanset den 
retlige karakter af forbindelserne mellem 
dem. Aktøren skal i så fald godtgøre over 
for den ordregivende myndighed, at han 

1. Med hensyn til kriterierne vedrørende 
økonomisk og finansiel formåen i henhold 
til artikel 56, stk. 3, og kriterierne 
vedrørende teknisk og faglig formåen i 
henhold til artikel 56, stk. 4, kan 
økonomiske aktører i givet fald og i 
forbindelse med en bestemt kontrakt kun 
basere sig på andre enheders materielle 
kapacitet under hensyntagen til den retlige 
karakter af forbindelserne mellem dem.
Aktøren skal i så fald godtgøre over for 
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råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. 
ved at fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. Med 
hensyn til økonomisk og finansiel 
formåen kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at den økonomiske 
aktør og de pågældende enheder hæfter 
solidarisk for kontraktens gennemførelse.

den ordregivende myndighed, at han råder 
over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved 
at fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende.
Ordregiverne kræver, at den økonomiske 
aktør og de pågældende enheder hæfter 
solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Begrundelse

For at garantere retssikkerheden og den økonomiske sikkerhed i forbindelse med tildeling og 
gennemførelse af kontrakten er det nødvendigt at begrænse muligheden for, at flere 
virksomheder slår sig sammen og afgiver bud i fællesskab for at opfylde de materielle krav og 
skærpe det solidariske ansvar mellem den økonomiske aktør og de andre virksomheder, den 
slår sig sammen med, for at gennemføre kontrakten ved at gøre dette ansvar obligatorisk.
Ressourcer kan kun tilvejebringes i kraft af et juridisk forhold mellem hovedentreprenøren og 
de andre virksomheder.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kravene til sikkerhedsstillelse kan 
ikke anvendes i indbyrdes sammenhæng 
af sikkerhedsstiller og den, der er stillet 
sikkerhed for.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder et af følgende 
kriterier til grund for tildelingen af 
offentlige kontrakter:

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder kriteriet om det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for tildelingen af offentlige 
kontrakter.
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a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud

b) de laveste omkostninger.

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt
bestemmes ud fra kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende 
offentlige kontrakt.

2. Den ordregivende myndighed vurderer
det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, ud fra kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt.

Disse kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Disse kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger, andre kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende 
offentlige kontrakt.

Omkostninger kan vurderes gennem en 
tilgang baseret på omkostningseffektivitet, 
som f.eks. livscyklusomkostninger på de 
betingelser, som er anført i artikel 67.

Pris/omkostninger kan være det 
afgørende tildelingskriterium i forbindelse 
med standardiserede produkter og 
tjenester, hvis indhold i kraft af deres art 
kan bestemmes på forhånd.

Andre kriterier kan bl.a. omfatte:
a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige og sociale
karakteristika og innovativ karakter

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 

(b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
anlægsarbejder tages organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 
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kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring tages i betragtning, således at 
udskiftning af dette personale efter 
tildelingen af kontrakten kræver samtykke 
fra den ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring i betragtning, således at 
udskiftning af dette personale efter 
tildelingen af kontrakten kræver samtykke 
fra den ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato, leveringstid eller 
færdiggørelsestid

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato, leveringstid eller 
færdiggørelsestid

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af dens livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, nr. 22), for så vidt 
som kriterierne angives i 
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i disse 
processer, og karakteriserer den specifikke 
proces med fremstilling eller levering af de 
ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser.

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af dens livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, nr. 22), for så vidt 
som kriterierne angives i
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i disse 
processer, og karakteriserer den specifikke 
proces med fremstilling eller levering af de 
ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
visse typer kontrakter tildeles det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud som 
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2.

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der giver mulighed for en effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.
Derfor skal de ordregivende myndigheder 
på grundlag af de oplysninger og den 
dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier skal sikre muligheden 
for effektiv konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der giver mulighed for en 
effektiv kontrol af tilbudsgivernes 
oplysninger. Derfor skal de ordregivende 
myndigheder på grundlag af de oplysninger 
og den dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

5. I det i stk. 1, litra a), omhandlede 
tilfælde angiver den ordregivende 
myndighed i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, i 

5. Den ordregivende myndighed angiver i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
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udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk mest fordelagtige.

beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk mest fordelagtige.

Denne vægtning kan angives ved 
fastsættelse af en ramme med et passende 
maksimalt udsving.

Denne vægtning kan angives ved 
fastsættelse af en ramme med et passende 
maksimalt udsving.

Hvis vægtning ikke er mulig af objektive 
årsager, angiver den ordregivende 
myndighed kriterierne i prioriteret 
rækkefølge.

Hvis vægtning ikke er mulig af objektive
årsager, angiver den ordregivende 
myndighed kriterierne i prioriteret 
rækkefølge.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes denne, 
hvis beregning af livscyklusomkostninger 
indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes denne
i henhold til det i artikel 66, stk. 1, 
omhandlede tildelingskriterium.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 - 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, 
at økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. Den ordregivende myndighed bemærker 
i udbudsbekendtgørelsen, at den 
maksimalt forventelige nedsættelse ikke 
kan overstige 25 % af det beløb, der er 
anført til grund for udbuddet.

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger De ordregivende myndigheder kræver, at 
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er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.

økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis den 
anvendte pris eller de anvendte 
omkostninger er mere end 25 % lavere 
end gennemsnittet af de øvrige 
tilbudsgiveres pris eller omkostninger.

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.

c) Der er afgivet mindst fem tilbud.

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregivende myndigheder ligeledes 
anmode om sådanne redegørelser.

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, anmoder
ordregivende myndigheder ligeledes 
anmode om sådanne redegørelser.

3. De redegørelser, der henvises til i stk. 1 
og 2, kan disse især vedrøre:

3. De redegørelser, der henvises til i stk. 1 
og 2, vedrører:

a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne

a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne

b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne

b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne

c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser

c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, i henhold til EU's social-
og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre bestemmelser, 
der sikrer en tilsvarende beskyttelse

d) opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning 
eller miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre bestemmelser, 
der sikrer en tilsvarende beskyttelse

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren. e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

Ændringsforslag 37
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Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis kontraktens 
art giver mulighed herfor, overfører 
forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren.  I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger.  Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed, hvis 
underleverandøren anmoder om det, og 
hvis kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger.  Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Begrundelse

Direkte betaling bør først tages i betragtning efter anmodning fra underentreprenøren og ikke 
i alle tilfælde, hvor kontraktens art giver mulighed for det. Anmodning om, at ordregivende 
myndigheder indfører direkte betaling for alle underentreprenører, hvor kontraktens art giver 
mulighed for det, er en administrativ byrde, som ikke alle myndigheder kan klare.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 10 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.
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Begrundelse
For ikke at lægge for stramme bånd på de ordregivende myndigheder og bebyrde processen 
med nye kontrakttildelingsprocedurer for det samme arbejde eller den samme tjeneste, vil det 
være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse og fastsætte, at 
en ændring i kontrakten på under 10% af den oprindelige kontrakts pris ikke betragtes som 
væsentlig og derfor ikke kræver en ny kontrakttildelingsprocedure.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

Udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I.

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del I.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

Udgår
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt for at 
sikre innovation, forbrugerbeskyttelse og 
social inklusion.  Medlemsstaterne kan 
også fastsætte, at valget af tjenesteyderen 
ikke sker udelukkende på grundlag af 
prisen for leveringen af tjenesteydelsen.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder er helt 
solvente i forhold til de erhvervsdrivende, 
og sikrer, at disse myndigheder allerede 
har opstillet et egnet garantiinstrument 
for at beskytte den erhvervsdrivendes 
tilgodehavende.
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Begrundelse

Det kan ikke længere tolereres, at offentlige myndigheder i en længere periode er insolvente i 
forhold til private virksomheder for leverede bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser.
Oprettelsen af et garantiinstrument, der er egnet til at beskytte det tilgodehavende, som den 
erhvervsdrivende har ret til efter at have udført arbejderne, kan udgøre et uundværligt 
instrument for at sikre effektiv betaling.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Medlemsstaterne udpeger i 
overensstemmelse med deres nationale 
eller føderale struktur et eller flere
uafhængige organer, som er ansvarlige
for tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger ( i det 
følgende benævnt "tilsynsorganerne").
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

Medlemsstater, der allerede har 
uafhængige organer, kan bibeholde disse 
organer, så længe de varetager alle de 
opgaver, der er anført nedenfor.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udgår

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser har altid været og er stadig karakteriseret af et tillidsforhold til den 
erhvervsaktive jurist, som er baseret på juristens faktiske erhvervskompetence og garanteres 
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af strenge erhvervsetiske normer. Derfor kan de ikke overdrages til et offentligt tilsynsorgan 
eller falde ind under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 retningslinjer for 
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

Begrundelse

Den nye ordlyd, som foreslås, er mere i overensstemmelse med organets mandat, idet organet 
har til opgave at føre tilsyn med gennemførelse og anvendelse af den pågældende lovgivning.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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
advarsels- og overvågningssystemer ("red 
flagging") for at forhindre, opdage og på 
egnet vis rapportere tilfælde af 
udbudssvindel, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder samt specifikke 
overtrædelser af bestemmelser i artikel 54, 
55 og 71

Ændringsforslag 49
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Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at undersøge de rapporter, som den får 
tilsendt fra de ordregivende myndigheder, 
der har til hensigt at anvende udbud efter 
forhandling uden forudgående 
offentliggørelse

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
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 eller ved 
undersøgelsen af de rapporter, som de 
ordregivende myndigheder har forelagt i 
henhold til artikel 30.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer.  Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 

1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer.  Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
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rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.

rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål, især med hensyn til 
bestemmelserne i artikel 54, 55 og 71.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Bilag XI – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter
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