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KORT BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb skal bruges til at bidrage til gennemførelsen af det indre marked og til at 
sætte ny gang i den økonomiske vækst i medlemsstaterne. I Europa bruger de offentlige 
myndigheder ca. 18 % af BNP på vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Ordføreren for udtalelsen mener, at opdateringen af direktiverne om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester skal 
baseres på principperne om:
- at forenkle procedurerne til fordel for alle økonomiske aktører
- at fremme SMV'ers deltagelse
- at sikre de bedst mulige resultater hvad angår forholdet mellem kvalitet og pris
- at anvende offentlige midler på effektiv og gennemsigtig vis.

Ordføreren for udtalelsen glæder sig meget over formålet med Kommissionens 
lovgivningsmæssige forslag, som tager sigte på at styrke og opdatere de nugældende regler 
for fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester i Europa.

Navnlig glæder ordføreren sig over forslagets indhold hvad angår målsætningen om at styrke 
den retlige ramme for offentlige indkøb, således at anvendelsen af dette instrument kan 
fungere som et incitament for offentlige og private investeringer i strategiske infrastrukturer 
og tjenesteydelser. Desuden er ordføreren enig i, at det er nødvendigt at forny og forenkle 
fremgangsmåderne ved offentlige indkøb samt at skabe en retfærdig balance mellem prioriter, 
der er underkastet budgetmæssige begrænsninger, og i, at det må sikres, at offentlige indkøb 
er effektive.

Ordføreren for udtalelsen finder, at der fortsat bør ske regulering af offentlige indkøb i de 
sektorer, hvor der er tale om en delvis åbning af de markeder, hvor aktørerne arbejder, fordi 
medlemsstaterne tildeler særlige eller eksklusive rettigheder vedrørende levering, 
tilrådighedsstillelse eller drift af net til ydelse af den pågældende tjeneste.

Derimod mener ordføreren, at der må foretages visse ændringer for at nå det bedst mulige 
resultat hvad angår opfyldelsen af de foreslåede målsætninger:

- Juridiske tjenesteydelser, som typisk er omfattet af fortrolighed, er underkastet strenge etiske 
principper og er knyttet til medlemsstaternes traditioner, skal ikke være omfattet af direktivet, 
eftersom de kræver en vurdering af subjektive elementer, der er knyttet til ordregiverens 
særlige behov.

- Medtagelsen af sektoren for posttjenester i direktivforslaget tager ikke tilstrækkeligt hensyn 
til de ændringer, der er sket i de senere år i Europa, og navnlig ikke til 
konkurrenceudviklingen på markedet for disse tjenester, som allerede er omfattet af direktiv 
2004/17/EF. I overensstemmelse med rationalet bag det her omhandlede regelsæt og udviklingen 
i retspraksis bør denne sektor derfor udelukkes, eftersom der allerede er konstateret en reel 
konkurrence på grundlag af kriterier som f.eks. de pågældende varers og tjenesteydelsers 
karakteristika, eksistensen af alternativer, priserne og tilstedeværelsen af flere konkurrenter.
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- Under henvisning til de seneste afgørelser fra Domstolen for Den Europæiske Union (dom 
af 10. april 2008 i sag C-395/05, Fjerde Afdeling) kan definitionen af offentligretligt organ 
fortolkes som også omfattende statskontrollerede virksomheder. Den industrielle eller 
kommercielle karakter vedrører derfor de mål, der skal forfølges, og de behov, der skal 
opfyldes, snarere end hvilken type foretagende eller aktivitet der er tale om.

- Fastsættelsen af en maksimal varighed på fire år selv for særlige sektorer forekommer så 
restriktiv, at det i specifikke tilfælde (aftaler om assistance til og vedligeholdelse af anlæg) vil 
lægge hindringer i vejen for ordregiveres funktionsdygtighed.

- Forpligtelsen til at underrette de økonomiske aktører om udviklingen i forhandlingerne med 
tilbudsgiverne, hvis de økonomiske aktører anmoder herom, forekommer alt for byrdefuld for 
ordregiverne og er desuden en krænkelse af tilbudsgivernes ret til fortrolighed.

- Den obligatoriske og ikke længere frivillige etablering af ét enkelt organ med ansvar for 
tilsyn med og koordinering af foranstaltningerne til gennemførelse af direktiverne, jf. artikel
93, stk. 1, er afgjort af stor betydning. Et sådant tilsyn skal ikke være et mål i sig selv, men 
sikre forfølgelsen af direktivernes målsætninger om kvalitet, omkostningseffektivitet, 
effektivitet og gennemsigtighed og ikke forsinke eller lægge hindringer i vejen for de 
offentlige forvaltningers arbejde.

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 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er også passende at udelukke 
aftaler om andre tjenester end 
posttjenester, da det er blevet bemærket, at 
der er tilstrækkeligt med konkurrence i 
postsektoren til, at den ikke bør omfattes 
af dette direktivs anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Resultaterne af evalueringen viste, at 
udelukkelsen af visse ydelser fra 
direktivets fulde anvendelsesområde bør 
revideres. Fuld anvendelse af direktivet
udvides derfor til en række ydelser (f.eks.
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge er kendetegnet ved en særlig 
høj procentdel af grænseoverskridende 
handel).

(16) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af EU's 
lovgivning om offentlige indkøb viste, at 
udelukkelsen af visse ydelser fra 
direktivets fulde anvendelsesområde bør 
revideres. Fuld anvendelse af dette direktiv
udvides derfor til en række ydelser.

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser, som typisk er omfattet af fortrolighed og er knyttet til 
medlemsstaternes traditioner, skal ikke være omfattet af direktivet, eftersom de kræver en 
vurdering af subjektive elementer, der er knyttet til ordregiverens særlige behov. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) På grund af de skadelige virkninger 
for konkurrencen bør udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
særlige omstændigheder. Denne undtagelse 
bør begrænses til tilfælde, hvor 
offentliggørelse enten ikke er mulig på 
grund 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 set kun er én økonomisk aktør, 
der kan gennemføre kontrakten. Kun 
situationer med objektiv eksklusivitet kan 
begrunde anvendelsen af udbud med 
forhandling uden forudgående 

(26) På grund af de skadelige virkninger 
for konkurrencen kan udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
særlige omstændigheder og med passende 
begrundelse, som skal fremsendes til den 
nationale tilsynsorgan som fastsat i 
artikel 93. Denne undtagelse bør 
begrænses til tilfælde, hvor offentliggørelse 
enten ikke er mulig på grund 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 set kun er én økonomisk aktør, 
der kan gennemføre kontrakten. Kun 
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udbudsbekendtgørelse, hvis eksklusiviteten 
ikke er skabt af ordregiveren selv med 
henblik på den fremtidige 
udbudsprocedure, og hvis der ikke er 
tilstrækkelige alternativer, hvis 
tilgængelighed bør vurderes nøje.

situationer med objektiv eksklusivitet kan 
begrunde anvendelsen af udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, hvis eksklusiviteten 
ikke er skabt af ordregiveren selv med 
henblik på den fremtidige 
udbudsprocedure, og hvis der ikke er 
tilstrækkelige alternativer, hvis 
tilgængelighed bør vurderes nøje.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) 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 udførelsen af 
kontrakten bør ordregivere forpligtes til at 
anmode om en forklaring af den tilbudte 
pris, hvis et tilbud er væsentligt lavere end 
andre tilbudsgiveres tilbud. Hvis 
tilbudsgiveren ikke kan give en 
tilstrækkelig forklaring, bør ordregiveren
kunne forkaste tilbuddet. Forkastelse bør 
være obligatorisk, hvis ordregiveren har 
fastslået, at den unormalt lave pris skyldes 
manglende overensstemmelse med EU-
lovgivning på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af internationale 
arbejdsstandarder.

(49) 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 udførelsen af 
kontrakten bør ordregivere forpligtes til at 
anmode om en forklaring af den tilbudte 
pris, hvis et tilbud er væsentligt lavere end 
andre tilbudsgiveres tilbud. Hvis 
tilbudsgiveren ikke kan give en 
tilstrækkelig forklaring, bør ordregiveren 
forkaste tilbuddet. Forkastelse bør også
være obligatorisk, hvis ordregiveren har 
fastslået, at den unormalt lave pris skyldes 
manglende overensstemmelse med
national og international lovgivning samt 
EU-lovgivningen, navnlig på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 50 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) 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 under forbehold af mere 
restriktiv national lovgivning på området.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56a) Ordregivere bør overholde de 
betalingsforsinkelser, der er 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 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv påvirker ikke 
ordregiveres ret, jf. artikel 4, til at 
beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker 
at udføre offentlige funktioner selv. 
Ordregivere kan udføre offentlige opgaver 
med egne ressourcer uden at være 
forpligtet til at anvende eksterne 
økonomiske aktører. Det kan de gøre i 
samarbejde med andre ordregivere.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er oprettet specielt med henblik på 
at imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter. Med henblik herpå har et organ, 
der udøver sin virksomhed på normale 
markedsvilkår, som har til formål at skabe 
indtjening, og som selv bærer de tab, der 
er forbundet med virksomhedsudøvelsen, 
ikke til formål at imødekomme 
almenhedens behov, som ikke er af 
industriel eller kommerciel karakter.

a) der har status som juridisk person

b) der har status som juridisk person b) der er oprettet specielt med henblik på 
at imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af rent industriel eller 
kommerciel karakter

Begrundelse

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "Vareindkøbskontrakter" er kontrakter, 
som vedrører køb, leasing eller leje med 

10. "Vareindkøbskontrakter" er kontrakter, 
som vedrører køb, leasing eller leje med 
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eller uden forkøbsret af varer. En 
vareindkøbskontrakt kan accessorisk 
omfatte monterings- og 
installationsarbejde.

eller uden forkøbsret af varer. En 
vareindkøbskontrakt kan omfatte levering 
forstået som levering opdelt i flere 
leveringer. En vareindkøbskontrakt kan 
accessorisk omfatte monterings- og 
installationsarbejde.

Begrundelse

Denne definition af vareindkøbskontrakter bør også omfatte levering forstået som levering 
opdelt i flere leveringer. På denne måde fastsættes der en retlig ramme for visse stadig mere 
udbredte kontraktlige fremgangsmåder, hvorefter en levering opdeles i flere leveringer alt 
efter ordregivernes behov i løbet af kontraktens gyldighedsperiode. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for aktiviteter i 
forbindelse med tilrådighedsstillelse af:

1. Dette direktiv gælder for aktiviteter i 
forbindelse med tilrådighedsstillelse af 
posttjenester.

a) posttjenester

b) andre tjenester end posttjenester, hvis 
disse tjenester leveres af en enhed, der 
også leverer posttjenester som defineret i 
stk. 2, litra b), og når betingelserne i 
artikel 27, stk. 1, ikke er opfyldt med 
hensyn til de tjenester, der falder ind 
under stk. 2, litra b).
2. I forbindelse med dette direktiv og uden 
at det berører direktiv 97/67/EF forstås 
ved:

2. I forbindelse med dette direktiv og uden 
at det berører direktiv 97/67/EF forstås 
ved:

a) "postforsendelse": adresseret forsendelse 
i den endelige form, den har på 
indleveringstidspunktet, uanset vægt. Ud 
over brevforsendelser omfatter sådanne 
forsendelser bl.a. bøger, kataloger, aviser 
og tidsskrifter samt postpakker 
indeholdende varer med eller uden 
kommerciel værdi, uanset vægt

a) "postforsendelse": adresseret forsendelse 
i den endelige form, den har på 
indleveringstidspunktet, uanset vægt. Ud 
over brevforsendelser omfatter sådanne 
forsendelser bl.a. bøger, kataloger, aviser 
og tidsskrifter samt postpakker 
indeholdende varer med eller uden 
kommerciel værdi, uanset vægt

b) "posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 

b) "posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og
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omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF

omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF.

c) "andre tjenester end posttjenester":
tjenester på følgende områder:
i) forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, herunder 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 litra a), 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).

Begrundelse

Direktiv 2008/6/EF åbnede postsektoren for konkurrence, bl.a. takket være fjernelsen af de 
områder, der endnu var forbeholdt leverandøren af forsyningspligtydelsen. Det er derfor 
opfattelsen, at postsektoren gradvis har nået et tilfredsstillende liberaliseringsniveau, hvorfor 
"andre tjenester end posttjenester" leveret af postleverandører ikke bør være omfattet af de 
nye direktivers anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 19 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser b) juridiske tjenesteydelser og voldgifts-
og mæglingstjenesteydelser

Begrundelse

I betragtning af juridiske tjenesteydelsers diskretionære og fortrolige karakter bør de ikke 
være omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Detaljer om offentlige indkøbskontrakter 
offentliggøres.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis der ikke er afgivet antagelige tilbud 
eller ansøgninger om at deltage som svar 
på et udbud med en forudgående 
udbudsbekendtgørelse, såfremt de 
oprindelige kontraktbetingelser ikke 
ændres væsentligt.

a) hvis der ikke er afgivet antagelige tilbud 
eller ansøgninger om at deltage som svar 
på et udbud med en forudgående 
udbudsbekendtgørelse, såfremt de 
oprindelige kontraktbetingelser ikke 
ændres, og såfremt der gives en passende 
begrundelse herfor til den i artikel 93 
omtalte tilsynsmyndighed
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ordregivere kan tage hensyn til 
alternative tilbud fra tilbudsgiverne, når 
disse alternative tilbud opfylder de 
mindstekrav, der er fastsat af ordregiverne, 
og ikke overstiger en sjettedel af den 
samlede aftalte pris.

Begrundelse

En uhæmmet brug af alternative bud kan forvride konkurrencen og skabe problemer med 
retssikkerheden. Der bør indføres en særlig bestemmelse med henblik på fastlæggelse af en 
tilladt maksimumspris for alternative bud.  National lovgivning indeholder 
referenceparametre herfor, hvilket bekræfter denne bestemmelses effektivitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal i udbudsbekendtgørelsen, 
i opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til 
forhandling angive, om tilbud skal være 
begrænset til én eller flere delkontrakter.

Ordregivere skal i udbudsbekendtgørelsen, 
i opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til 
forhandling angive, om tilbud skal være 
begrænset til én eller flere delkontrakter, 
og hvis tilbuddene ikke er inddelt i 
delkontrakter, skal de give en specifik 
forklaring herfor.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. Et resumé af 
hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på de øvrige officielle 
sprog.

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. 

Begrundelse

At fastsætte en forpligtelse til at offentliggøre et resumé af hver bekendtgørelses hovedpunkter 
på alle Den Europæiske Unions officielle sprog forekommer uforsvarligt set ud fra et tids-, 
omkostnings- og retssikkerhedsmæssigt synspunkt. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 69 – 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 
tilbudsgivere.

udgår

Begrundelse

Forpligtelsen til at underrette de økonomiske aktører om udviklingen i forhandlingerne med 
tilbudsgiverne, hvis de økonomiske aktører anmoder herom, forekommer alt for byrdefuld for 
ordregiverne og er desuden en krænkelse af tilbudsgivernes ret til fortrolighed.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 om
ændring af listen i bilag XIV, når sådanne 
ændringer er nødvendige efter indgåelse af 
nye internationale aftaler eller ændring af 
eksisterende aftaler.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 om
supplering af listen i bilag XIV, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
indgåelse af nye internationale aftaler eller 
ændring af eksisterende aftaler.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, omfatter krav til den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle kapacitet eller dens tekniske og 
faglige formåen, kan den økonomiske aktør 
om nødvendigt basere sig på andre 
enheders kapacitet uanset den juridiske 
karakter af forbindelserne mellem den selv 
og disse enheder. Den økonomiske aktør 
skal i så fald godtgøre over for 
ordregiveren, at den råder over disse 
ressourcer i hele kvalitetsordningens 
gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge 
dokumentation for disse enheders tilsagn i 
denne forbindelse. Med hensyn til 
økonomisk og finansiel formåen kan
ordregiverne kræve, at den økonomiske 
aktør og disse enheder i fællesskab bærer 
ansvaret for kontraktens udførelse.

1. Hvis de objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, omfatter krav til den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle kapacitet eller dens tekniske og 
faglige formåen, kan den økonomiske aktør 
om nødvendigt kun basere sig på andre 
enheders materielle kapacitet uden at se 
bort fra den juridiske karakter af 
forbindelserne mellem den selv og disse 
enheder. Den økonomiske aktør skal i så 
fald godtgøre over for ordregiveren, at den 
råder over disse ressourcer i hele 
kvalitetsordningens gyldighedsperiode, 
f.eks. ved at fremlægge dokumentation for 
disse enheders tilsagn i denne forbindelse.
Ordregiverne kræver, at den økonomiske 
aktør og disse enheder i fællesskab bærer 
ansvaret for kontraktens udførelse.

Begrundelse

For at garantere retlig og økonomisk sikkerhed ved tildeling og udførelse af kontrakter skal 
brugen af tredjepart udelukkende med henblik på opfyldelse af materielle krav begrænses, og 
solidarisk hæftelse mellem den økonomiske aktør og de underleverandører, han benytter sig 
af med henblik på udførelsen af kontrakten, bør styrkes ved at gøre denne hæftelse 
obligatorisk. Ressourcernes tilgængelighed afhænger alene af et juridisk forhold mellem den 



AD\915659DA.doc 15/24 PE489.642v02-00

DA

økonomiske aktør og underentreprenøren.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Opfyldelse af kravene til anvendelse af 
andre enheder må ikke benyttes samtidigt 
af den enhed, der drager nytte af andre 
enheder, og disse andre enheder.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber kan omfatte
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri.

1. De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber omfatter
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv [.../.../EF][om offentlige indkøb]
på de vilkår og betingelser, som er fastsat 
deri.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ordregiveren er en ordregivende 
myndighed, omfatter disse kriterier og 
regler udelukkelseskriterierne i artikel 55, 

udgår
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stk. 1 og 2, i direktiv 2004/18/EF på de 
vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 76 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud
b) de laveste omkostninger.
Omkostninger kan efter ordregiverens 
valg vurderes udelukkende på grundlag af 
pris eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.
2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra 
ordregiverens synspunkt bestemmes ud 
fra kriterier i forbindelse med genstanden 
for den pågældende kontrakt.

2. Ordregiveren vurderer det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud omhandlet i stk. 1, 
ud fra kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende 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 kontrakt, 
som f.eks.:

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

Omkostninger kan vurderes med en 
tilgang baseret på omkostningseffektivitet, 
som f.eks. livscyklusomkostninger, på de 
betingelser, der er fastlagt i artikel 77.
Pris/omkostnings-kriteriet kan være det 
afgørende tildelingskriterium i forbindelse 
med standardiserede produkter og 
tjenesteydelser, hvis indhold kan 
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bestemmes af dets egen natur.
De andre kriterier kan bl.a. omfatte:

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

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

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun 
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende 
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun 
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende 
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato og -periode eller 
udførelsesperiode, forpligtelser med 
hensyn til reservedele og leveringsgaranti

c) kundeservice og teknisk bistand, 
leveringsdato og -periode eller 
udførelsesperiode, forpligtelser med 
hensyn til reservedele og leveringsgaranti

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret i 
disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer.

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret i 
disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer.

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, 
at bestemte kontrakttyper tildeles på 
grundlag af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud som anført i stk. 1, litra 
a), og stk. 2.
4. Tildelingskriterier må ikke give 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De
skal sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. Ordregivere 

4. Tildelingskriterier skal sikre muligheden 
for effektiv konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der muliggør effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.
Ordregivere kontrollerer effektivt på 
grundlag af oplysninger og dokumentation 
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kontrollerer effektivt på grundlag af 
oplysninger og dokumentation indgivet af 
tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

indgivet af tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne 
opfylder tildelingskriterierne.

5. I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a), angiver ordregiveren den relative 
vægtning af de valgte kriterier, denne 
anvender med henblik på at afgøre, hvilket 
tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

5. Ordregiveren angiver den relative 
vægtning af de valgte kriterier, denne 
anvender 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.

Når der af objektive grunde ikke kan 
foretages en vægtning, opstiller 
ordregiveren kriterierne med det vigtigste 
først.

Når der af objektive grunde ikke kan 
foretages en vægtning, opstiller 
ordregiveren kriterierne med det vigtigste 
først.

Denne relative vægtning eller prioritering 
angives alt efter behov i den 
bekendtgørelse, der anvendes til at 
iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte en interesse, i opfordringen til at 
afgive tilbud eller forhandle eller i 
udbudsbetingelserne.

Denne relative vægtning eller prioritering 
angives alt efter behov i den 
bekendtgørelse, der anvendes til at 
iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte en interesse, i opfordringen til at 
afgive tilbud eller forhandle eller i 
udbudsbetingelserne.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en 
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes den, 
når en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger er omfattet af
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 76, stk. 1.

Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en 
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes den i 
henhold til tildelingskriterierne som 
omhandlet i artikel 76, stk. 1.

Ændringsforslag 25
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Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi 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 
de efterfølgende ændringer.

Begrundelse

Forslaget begrænser de mulige ændringer i løbet af et projekts løbetid til 5 % af kontraktens 
værdi. Denne begrænsning synes for restriktiv. Det foreslås at hæve denne grænse til højst 
10 % af den samlede pris. 

Ændringsforslag 27
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Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation.
Medlemsstaterne kan også fastlægge, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation
samt forbrugerbeskyttelse og social 
inklusion. Medlemsstaterne kan også 
fastlægge, at valget af tjenesteyder ikke 
alene sker på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne udpeger afhængigt af 
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 bevare disse, så 
længe de opfylder alle nedenstående 
forpligtelser.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) gennemgå de rapporter, som de har 
modtaget fra ordregivere, der agter at 
anvende et udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yde juridisk rådgivning til ordregivere 
om fortolkningen af regler om og 
principper vedrørende offentlige indkøb 
og om anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb i særlige tilfælde

udgår

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser har altid været og er stadig forbundet med et stort tillidsforhold til 
de berørte jurister, et tillidsforhold, der bygger på juristernes professionelle kunnen, og som 
er garanteret ved strenge erhvervsetiske principper. Disse ydelser kan derfor ikke varetages 
af et offentligt kontrolorgan og endnu mindre henhøre under dette direktivs 
anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-

c) udarbejde retningslinjer om spørgsmål 
af almen interesse vedrørende 
fortolkningen og anvendelsen af regler om 
offentlige indkøb, om tilbagevendende 
spørgsmål og om systemiske 
vanskeligheder i forbindelse med 
anvendelsen af reglerne om offentlige 
indkøb, i lyset af bestemmelserne i dette 
direktiv og EU-Domstolens retspraksis
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Domstolens retspraksis

Begrundelse

Den nye foreslåede formulering passer bedre til organets mandat, som skal bestå i at føre 
tilsyn med gennemførelsen og anvendelsen af de fastsatte bestemmelser. 

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning har 
konstateret overtrædelser.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer 
støttestrukturer med henblik på at yde 
juridisk og økonomisk rådgivning, 
vejledning, uddannelse og assistance til 
ordregivere i forbindelse med 
udarbejdelse og gennemførelse af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne 
sikrer også, at hver ordregiver kan få 
kompetent assistance og rådgivning om 
individuelle spørgsmål.

udgår

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser har altid været og er stadig forbundet med et stort tillidsforhold til 
de berørte jurister, et tillidsforhold, der bygger på juristernes professionelle kunnen, og som 
er garanteret ved strenge erhvervsetiske principper.   Disse ydelser kan derfor ikke varetages 
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af et offentligt kontrolorgan og endnu mindre henhøre under dette direktivs 
anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter
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