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KORT BEGRUNDELSE

Gennemsigtige og troværdige offentlige kontrakter spiller en særlig vigtig rolle med hensyn 
til effektiviteten af offentlige udgifter og ligeledes hvad angår offentlige investeringers 
virkninger for økonomien, navnlig for bæredygtig vækst og innovation.

Ordningen for offentlige indkøb er i sig selv meget kompleks, især for små lokale 
myndigheder og SMV'er, og en bredere adgang til klar information og rådgivning om EU-
reglerne om offentlige indkøb for de ordregivende myndigheder, især på regionalt og lokalt 
plan, samt for SMV'er bør være en selvfølge. Målet med videreudviklingen af EU's 
indkøbslovgivning må være på en og samme tid at gøre indkøbsprocedurerne enklere, 
billigere, mere investeringsvenlige og lettere tilgængelige for SMV'erne.

Kommissionen og medlemsstaterne har et fælles stort ansvar for at sikre den uddannelse og 
rådgivning, der er nødvendig for at informere og bistå regionale og lokale myndigheder og 
SMV'er, og også til at inddrage andre interesserede parter for at sikre en velinformeret 
deltagelse i offentlige indkøb og dermed reducere hyppigheden af fejl og uregelmæssigheder 
samt udvikle den krævede ekspertise blandt de ordregivende myndigheder hos lokale og 
regionale myndigheder i forbindelse med offentlige indkøb.

SMV'erne har utvivlsomt et meget stort potentiale for jobskabelse, vækst og innovation, og 
for at drage maksimal nytte af SMV'ernes økonomiske og innovative potentiale i forbindelse 
med indkøbsprocedurerne bør de opfordres til at deltage i de offentlige indkøbsprocedurer, 
der organiseres af lokale og regionale myndigheder.

Som ordføreren, med Kommissionens støtte, har redegjort for i sin udtalelse om 
modernisering af offentlige indkøb, bør offentlige indkøb ikke følge princippet om laveste 
pris, men bør tage højde for det bud, som er mest fordelagtigt med hensyn til bæredygtighed 
og økonomi, herunder livscyklusomkostninger. Denne regel bør skærpes yderligere i XX.

Der bør dog ikke herske tvivl om, at effektiviteten og effekten af enhver regel vedtaget på 
europæisk plan om offentlige indkøb afhænger af en så god og enkel gennemførelse som
muligt af disse regler i medlemsstaternes lovgivning. Medlemsstaterne skal derfor med 
Kommissionens assistance og overvågning sikre, at der undgås opsplitning på det 
lovgivningsmæssige område i EU, og at forenklingen af ordningen ikke hæmmes som følge af 
de meget komplekse og detaljerede regler i de foreslåede direktiver.

Det er afgørende, at der sker en juridisk og praktisk afklaring af direktiverne for at undgå 
yderligere mangler i forbindelse med anvendelsen af reglerne om offentlige indkøb.
Ordføreren håber derfor, at Revisionsrettens gentagne påvisninger af alvorlige overtrædelser 
af reglerne om offentlige indkøb i forbindelse med gennemførelse af projekter finansieret af 
Den Europæiske Regionaludviklingsfond og Samhørighedsfonden, især på grund af de 
komplekse offentlige indkøbsprocedurer, den manglende overensstemmelse mellem disse 
regler og dem, som anvendelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden er baseret på, og 
den mangelfulde gennemførelse af EU-lovgivningen i national lovgivning, vil blive endeligt 
løst og taget i betragtning i forbindelse med rammen for fortolkning og anvendelse af de 
fremtidige regler om offentlige indkøb.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget 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 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre øget konkurrence ved 
offentlige kontrakter indgået af enheder 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester bør der 
udarbejdes bestemmelser om samordning 
af udbudsprocedurer ved kontrakter over 
en vis værdi. En sådan samordning er 
nødvendig for at sikre virkningen af 
principperne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. I betragtning af 
karakteren af de sektorer, der berøres af en 
sådan samordning, bør denne samordning, 
samtidig med at den sikrer anvendelsen af 
nævnte principper, danne grundlag for 
loyal handelspraksis og være så fleksibel 
som muligt.

(2) For at sikre øget konkurrence ved 
offentlige kontrakter indgået af enheder 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester bør der 
udarbejdes bestemmelser om samordning 
af udbudsprocedurer ved kontrakter over 
en vis værdi. En sådan samordning er 
nødvendig for at sikre virkningen af 
principperne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. I betragtning af 
karakteren af de sektorer, der berøres af en 
sådan samordning, bør denne samordning, 
samtidig med at den sikrer anvendelsen af 
nævnte principper, danne grundlag for 
loyal handelspraksis og være så fleksibel 
som muligt på alle niveauer af proceduren 
for offentlige indkøb, til gavn for især 
små og mellemstore virksomheder.
Reglerne for offentlige indkøb skal 
respektere den kompetencefordeling, som 
er fastsat i artikel 14 i TEUF og protokol 
nr. 26 dertil. Anvendelsen af disse regler 
bør ikke gribe ind i offentlige 
myndigheders frihed til at beslutte, 
hvordan de vil udføre deres offentlige 
serviceopgaver.
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Begrundelse

Tilpasning til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i
offentlige indkøb og sætte indkøbere i 
stand til bedre at udnytte offentlige indkøb 
til støtte for fælles samfundsmål. Der er 
også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, forenkle og opmuntre 
navnlig små og mellemstore virksomheders 
adgang til offentlige indkøbsprocedurer
og sætte indkøbere i stand til bedre at 
udnytte offentlige indkøb til støtte for 
fælles samfundsmål, uden at gribe ind i 
sidstnævntes ret til frit at beslutte, hvad de 
vil anskaffe og købe. Der er også behov for 
at afklare de grundlæggende begreber for 
at sikre gennemsigtighed, retfærdighed og 
øge den retlige sikkerhed og indarbejde 
visse aspekter af EU-Domstolens 
tilknyttede retspraksis.
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Begrundelse

Man bør ikke blande sig i indkøbernes frihed til selv at beslutte, hvad de vil købe.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren, kan 
føre til krænkelser af de grundlæggende 
principper i EU-lovgivningen og alvorlig 
konkurrenceforvridning. Det bør derfor 
kræves, at økonomiske aktører indgiver en 
erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter, og 
udelukkes, hvis denne erklæring viser sig 
at være falsk.

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren, kan 
føre til krænkelser af de grundlæggende 
principper i EU-lovgivningen og alvorlig 
konkurrenceforvridning. Det bør derfor 
kræves, at økonomiske aktører indgiver en 
erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter, og 
at de udelukkes fra både den aktuelle og 
de efterfølgende udbudsprocedurer i EU, 
hvis denne erklæring viser sig at være 
falsk.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt hoveddrivkræfterne for fremtidens 
vækst og spiller en central rolle i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Ordregivere skal 
strategisk udnytte offentlige indkøb til at 
anspore innovation bedst muligt. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en central rolle i indsatsen for at forbedre 
de offentlige tjenesters effektivitet og 
kvalitet og samtidig løse vigtige 

(25) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt hoveddrivkræfterne for fremtidens 
vækst og spiller en central rolle i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Ordregivere skal 
strategisk udnytte offentlige indkøb til at 
anspore forskning og innovation bedst 
muligt, navnlig på regionalt og lokalt 
plan. Indkøb af innovative varer og 
tjenesteydelser spiller en central rolle i 
indsatsen for at forbedre de offentlige 
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samfundsmæssige problemer. De bidrager 
til at opnå det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris samt bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
gennem udvikling af nye idéer, som 
omsættes til innovative produkter og 
tjenesteydelser og dermed fremmer 
bæredygtig økonomisk vækst. Dette 
direktiv bør bidrage til at lette indkøb af 
innovation og hjælpe medlemsstaterne med 
at opfylde målene for Innovations-EU. Der 
bør derfor fastlægges en særlig 
udbudsprocedure, der sætter ordregivere i 
stand til at indgå et langsigtet 
innovationspartnerskab med henblik på at 
udvikle og efterfølgende købe nye, 
innovative varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder, såfremt de kan 
leveres i overensstemmelse med aftalte 
niveauer for ydeevne og omkostninger. 
Partnerskabet skal struktureres, så det 
skaber det nødvendige "market pull" og 
incitament til at udvikle innovative 
løsninger uden at afskærme markedet.

tjenesters effektivitet og kvalitet og 
samtidig løse vigtige samfundsmæssige 
problemer. De bidrager til at opnå det 
bedste forhold mellem kvalitet og pris samt 
bredere økonomiske, miljømæssige og 
samfundsmæssige fordele gennem 
udvikling af nye idéer, som omsættes til 
innovative produkter og tjenesteydelser og 
dermed fremmer bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv bør bidrage til at lette 
indkøb af innovation og hjælpe 
medlemsstaterne med at opfylde målene 
for Innovations-EU. Der bør derfor 
fastlægges en særlig udbudsprocedure, der 
sætter ordregivere i stand til at indgå et 
langsigtet innovationspartnerskab med 
henblik på at udvikle og efterfølgende købe 
nye, innovative varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder, såfremt de kan 
leveres i overensstemmelse med aftalte 
niveauer for ydeevne og omkostninger. 
Partnerskabet skal struktureres, så det 
skaber det nødvendige "market pull" og 
incitament til at udvikle innovative 
løsninger uden at afskærme markedet.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Der bør derfor indføres bestemmelser om 
reduktion af minimumsfristerne, når der 
bruges elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 

(27) Navnlig elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed ved at begrænse 
reglernes kompleksitet. De bør som 
standard anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Der bør derfor indføres bestemmelser om 
reduktion af minimumsfristerne, når der 
bruges elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
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fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På tværs af EU's markeder for 
offentlige indkøb er der en stærk tendens til 
efterspørgselsaggregering blandt offentlige 
indkøbere, så de opnår stordriftsfordele, 
herunder lavere priser og 
transaktionsomkostninger, og så 
forvaltningen af indkøb forbedres og gøres 
mere professionel. Dette kan opnås ved at 
koncentrere indkøb enten efter antal 
involverede ordregivere eller efter mængde 
og værdi over tid. Aggregeringen og 
centraliseringen af indkøb bør dog 
overvåges nøje for at undgå 
uforholdsmæssig stor koncentration af 
købekraft og underhåndsaftaler og for at 
bevare gennemsigtighed, konkurrence og 
små og mellemstore virksomheders 
mulighed for at få adgang til markedet.

(28) På tværs af EU's markeder for 
offentlige indkøb er der en stærk tendens til 
efterspørgselsaggregering blandt offentlige 
indkøbere, så de opnår stordriftsfordele, 
herunder lavere priser og 
transaktionsomkostninger, og så 
forvaltningen af indkøb forbedres og gøres 
mere professionel. Dette kan opnås ved at 
koncentrere indkøb enten efter antal
involverede ordregivere eller efter mængde 
og værdi over tid. Aggregeringen og 
centraliseringen af indkøb bør dog 
overvåges nøje for at undgå 
uforholdsmæssig stor koncentration af 
købekraft og underhåndsaftaler og for at 
bevare gennemsigtighed, konkurrence og 
forbedre små og mellemstore 
virksomheders mulighed for at få adgang 
til markedet ved at fremme en større 
fleksibilitet og smidighed i forbindelse 
med offentlige indkøbsprocedurer.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Fælles tildeling af kontrakter, der (34) Fælles tildeling af kontrakter, der 
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foretages af ordregivere fra forskellige 
medlemsstater, er i øjeblikket genstand for 
specifikke retlige vanskeligheder, navnlig 
med hensyn til konflikter mellem de 
nationale regler. Selv om direktiv 
2004/17/EF implicit tillader 
grænseoverskridende fælles indkøb, har 
forskellige nationale retlige systemer 
eksplicit eller implicit gjort det retligt 
usikkert eller umuligt at gennemføre 
grænseoverskridende fælles indkøb. 
Ordregivere fra forskellige medlemsstater 
kan have interesse i at samarbejde og 
tildele kontrakter i fællesskab for at opnå 
maksimal fordel af det indre markeds 
potentiale, hvad angår stordriftsfordele og 
risiko-/resultatdeling, ikke mindst i 
forbindelse med innovative projekter, der 
involverer større risiko end én ordregiver 
med rimelighed kan bære. Der bør derfor 
fastlægges nye regler for 
grænseoverskridende fælles indkøb, der 
fastsætter den gældende lovgivning, for at 
fremme samarbejdet mellem ordregivere 
på tværs af det indre marked. Desuden kan 
ordregivere fra forskellige medlemsstater 
etablere fælles retlige enheder i henhold til 
national ret eller EU-retten. Der bør 
fastsættes særlige regler for sådanne former 
for fælles indkøb.

foretages af ordregivere fra forskellige 
medlemsstater, er i øjeblikket genstand for 
specifikke retlige vanskeligheder, navnlig 
med hensyn til konflikter mellem de 
nationale regler. Selv om direktiv 
2004/17/EF implicit tillader 
grænseoverskridende fælles indkøb, har 
forskellige nationale retlige systemer 
eksplicit eller implicit gjort det retligt 
usikkert eller umuligt at gennemføre 
grænseoverskridende fælles indkøb. 
Ordregivere fra forskellige medlemsstater 
kan have interesse i at samarbejde og 
tildele kontrakter i fællesskab for at opnå 
maksimal fordel af det indre markeds 
potentiale, hvad angår stordriftsfordele og 
risiko-/resultatdeling, ikke mindst i 
forbindelse med innovative projekter, der 
involverer større risiko end én ordregiver 
med rimelighed kan bære. Der bør derfor 
fastlægges nye regler for 
grænseoverskridende fælles indkøb, der 
fastsætter den gældende lovgivning, for at 
fremme samarbejdet mellem ordregivere 
på tværs af det indre marked. Desuden kan 
ordregivere fra forskellige medlemsstater 
etablere fælles retlige enheder i henhold til 
national ret eller EU-retten. Der bør 
fastsættes særlige regler for sådanne former 
for fælles indkøb. Det er i forbindelse med 
grænseoverskridende offentlige udbud 
ligeledes tvingende nødvendigt at 
klarlægge aspekter vedrørende 
lovgivningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 

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

overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, samtidig med at de 
sikrer, at ordregivere også kan kræve
bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov, så længe de har 
tilknytning til kontraktens genstand. Det 
betyder, at ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, og helst "det økonomisk, 
socialt og miljømæssigt mest fordelagtige 
tilbud", under overholdelse af princippet 
om omkostningseffektivitet og 
tilfredsstillende kvalitet.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Når ordregiverne vælger at tildele en 
kontrakt til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal 
de fastlægge tildelingskriterierne ud fra det 
grundlag, de vil benytte til at vurdere 
tilbuddene for at udpege det tilbud, der 
sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris. Disse kriterier fastsættes ud fra 
kontraktgenstanden, idet de skal gøre det 
muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

(44) Når ordregiverne tildeler en kontrakt 
til den, der har givet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, skal de fastlægge 
tildelingskriterierne ud fra det grundlag, de
vil benytte til at vurdere tilbuddene for at 
udpege det tilbud, der sikrer det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris. Disse 
kriterier fastsættes ud fra 
kontraktgenstanden, idet de skal gøre det 
muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Evalueringen har vist, at 
medlemsstater ikke nødvendigvis 
overvåger gennemførelsen af og 
funktionsmåden for reglerne for offentlige 
indkøb på en ensartet og systematisk måde. 
Dette har negative følger for den korrekte 
gennemførelse af bestemmelserne, der 
følger af disse direktiver, og det er en 
betydelig kilde til omkostninger og 
usikkerhed. Flere medlemsstater har 
udpeget et centralt nationalt organ, som 
håndterer spørgsmål vedrørende offentlige 
indkøb, men de funktioner, som disse 
organer varetager, varierer betydeligt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Klarere, mere 
konsekvente og officielle overvågnings- og 
kontrolmekanismer ville udbrede 
kendskabet til funktionsmåden for 
indkøbsregler, styrke retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivere og sikre lige 
vilkår. Sådanne mekanismer kan fungere 
som redskaber for registrering og tidlig 
løsning af problemer, især med hensyn til
projekter, der samfinansieres af EU, og 
identifikation af strukturelle mangler. Der
er navnlig et stærkt behov for at 
koordinere disse mekanismer for at sikre 
konsekvent anvendelse, kontrol og 
overvågning af politikkerne for offentlige 
indkøb samt systematisk vurdering af 
resultaterne af politikkerne for offentlige 
indkøb på tværs af EU's medlemsstater.

(57) Evalueringen har vist, at 
medlemsstater ikke nødvendigvis fremmer 
og overvåger gennemførelsen af og 
funktionsmåden for reglerne for offentlige 
indkøb på en ensartet og systematisk måde. 
Dette har negative følger for den korrekte 
gennemførelse af bestemmelserne, der 
følger af disse direktiver, og det er en 
betydelig kilde til omkostninger og 
usikkerhed. Flere medlemsstater har 
udpeget et centralt nationalt organ, som 
håndterer spørgsmål vedrørende offentlige 
indkøb, men de opgaver, som er betroet til 
disse organer, varierer betydeligt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Klarere, mere 
konsekvente og officielle oplysnings-, 
overvågnings- og kontrolmekanismer ville 
udbrede kendskabet til funktionsmåden for 
indkøbsregler, styrke retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder og sikre lige vilkår. Sådanne 
mekanismer kan fungere som redskaber for 
forebyggelse, registrering og tidlig løsning 
af problemer, især i tilfælde af projekter, 
der samfinansieres af EU, og identifikation 
af strukturelle mangler. Det er af 
afgørende betydning, at disse mekanismer 
koordineres for at sikre konsekvent 
anvendelse, kontrol og overvågning af 
politikkerne for offentlige indkøb samt 
systematisk vurdering af resultaterne af 
disse politikker på tværs af EU's 
medlemsstater.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Ikke alle ordregivere har den interne (59) Ikke alle ordregivere, og navnlig ikke 
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ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. Dette 
mål kan på den ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, ikke 
mindst små og mellemstore virksomheder, 
få gavn af administrativ assistance, navnlig 
når de deltager i grænseoverskridende 
udbudsprocedurer.

alle lokale myndigheder, har den interne 
ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund er passende kompetent støtte et 
effektivt supplement ved overvågning og 
kontrol af aktiviteter. Dette mål kan på den 
ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, og i 
særdeleshed små og mellemstore 
virksomheder, få gavn af administrativ 
assistance, navnlig når de deltager i 
grænseoverskridende udbudsprocedurer.

Begrundelse

Det er særlig vigtigt at styrke SMV’ernes rolle i forbindelse med offentlige indkøb.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Der findes allerede sådanne 
overvågnings-, tilsyns- og støttestrukturer 
og -mekanismer på nationalt plan, som 
naturligvis kan bruges til at sikre 
overvågning, gennemførelse og kontrol af 
offentlige indkøb og til at yde den krævede 
støtte til ordregivere og økonomiske 
aktører.

(60) Der findes allerede sådanne 
overvågnings-, tilsyns- og støttestrukturer 
og -mekanismer på nationalt plan, som 
naturligvis kan bruges til at sikre 
overvågning, gennemførelse og kontrol af 
offentlige indkøb og til at yde den krævede 
støtte på alle trin i den offentlige 
indkøbsprocedure til ordregivere, navnlig 
lokale og regionale myndigheder, og til 
økonomiske aktører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) Den måde, hvorpå dette direktiv 
gennemføres i den nationale lovgivning, 
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er yderst vigtig for 
forenklingsbestræbelserne og for at sikre 
en fælles tilgang til fortolkningen og 
anvendelsen af EU-reglerne om offentlige 
indkøb for på denne måde at bidrage til 
den nødvendige retssikkerhed for de 
ordregivende myndigheder, især på 
subcentralt plan, og for SMV'er. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
derfor sikre, at man ved gennemførelsen 
af dette direktiv også er opmærksom på 
den store indflydelse, som den nationale 
lovgivning om offentlige indkøb har på 
processen for at få adgang til EU-midler. 
Det er derfor yderst vigtigt, at 
medlemsstaterne i videst muligt omfang 
undgår en fragmentering med hensyn til 
fortolkning og anvendelse og samtidig 
bidrager til forenkling på nationalt plan.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at gennemførelsen ikke hæmmer forenklingsbestræbelserne og 
harmoniseringen for at undgå en fragmentering på lovgivningsområdet i EU, hvilket især 
ville berøre SMV’er og mindre ordregivende myndigheder på regionalt og lokalt plan.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 61 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61b) Kommissionen bør tilskynde 
medlemsstaterne til at afholde 
regelmæssige uddannelses- og 
oplysningskampagner samt høringer, der 
er rettet mod de regionale og lokale 
myndigheder og SMV'er, og til at 
inddrage andre interesserede parter for at 
sikre informeret deltagelse i offentlige 
indkøb, reducere fejlfrekvensen og 
udvikle den ekspertise, der kræves af de 
lokale og regionale myndigheders 
ordregivere for at gennemføre innovative 
udbud.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

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) Det er oprettet specielt med henblik på 
at imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter.

Begrundelse

Genindførelse af den nuværende definition fra direktiv 2004/17/EF, artikel 2, stk. 1, litra a). 
Denne definition er godkendt og forhindrer juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tærskelværdierne vil blive justeret årligt i 
overensstemmelse med det harmoniserede 
EØS-forbrugerprisindeks.

Begrundelse

Faste tærskelværdier afspejler ikke de konstante ændringer i den reelle købekraft. At tilknytte 
og justere tærskelværdierne i overensstemmelse med et veletableret indeks ville være et 
passende skridt.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra a) og b), svarer til de tærskelværdier, 
der er fastsat i WTO-aftalen om offentlige 
indkøb, og justerer dem efter behov.

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra a) og b), svarer til de tærskelværdier, 
der er fastsat i WTO-aftalen om offentlige 
indkøb, og justerer dem efter behov og 
efter at have hørt medlemsstaterne om 
anvendelsen af tærskelværdierne på visse
sektorer og kontrakttyper.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør høres, før tærskelværdierne for visse sektorer og kontrakttyper justeres.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser b) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
herunder tvistbilæggelse

Begrundelse

Tvistbilæggelse er en særlig mæglingstjeneste, der er relateret til anvendelsen af de 
internationale FIDIC-regler om bygge- og anlægskontrakter, der er vedtaget af 
Verdensbanken.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 a
Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på 

grundlag af en eksklusiv rettighed
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Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskontrakter, der tildeles en 
enhed, som selv er en ordregivende 
myndighed som omhandlet i artikel 2, stk. 
1, eller en sammenslutning af sådanne 
ordregivende myndigheder på grundlag af 
en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i 
henhold til bekendtgjorte love eller 
administrative bestemmelser, der er 
forenelige med traktaten.

Begrundelse

Artikel 25 fra det gældende direktiv 2004/17/EF bør genindføres. Denne artikel er vigtig for 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, da den udelukker offentlige 
tjenesteydelseskontrakter, der tager udgangspunkt i en eksklusiv rettighed, som er tildelt i 
henhold til offentlige love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten. 
Domstolen har anvendt denne bestemmelse i sag C-360/96.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed

b) alle den juridiske persons aktiviteter 
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed, eller 
i forbindelse med levering af 
tjenesteydelser af almen interesse

Begrundelse

Levering af tjenesteydelser af almen interesse har ikke til formål at opnå fortjeneste, men 
sigter på at opfylde borgernes behov. Der skal derfor tages højde for aktiviteter inden for 
området tjenesteydelser af almen interesse.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed eller en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed eller sine kontrollerende enheder 
eller en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndigheder

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som er genstand for 
kontrakten, udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndigheder

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder, hvorimod de 
ordregivende myndigheder kun kan 
udpege gensidige repræsentanter

Begrundelse

Det er almindelig praksis at udpege gensidige repræsentanter. Der er ingen grund til at 
forbyde denne effektive form for gensidigt aftalt samarbejde.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftalen omhandler et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 
myndigheder med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige
rettigheder og forpligtelser for parterne

a) partnerskabets formål er udførelse af 
en offentlig serviceopgave, som påhviler 
alle de deltagende offentlige myndigheder, 
eller udførelse af en supplerende opgave, 
som er nødvendig med henblik på at 
udføre den offentlige serviceopgave, som 
påhviler alle de offentlige myndigheder

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

udgår

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende
myndigheder udøver højst 10 % af de 
aktiviteter, der er relevante for aftalen, 
målt i omsætning på det åbne marked

c) de deltagende offentlige myndigheder 
udøver højst 20 % af de aktiviteter, der er 
genstand for kontrakten, målt i omsætning 
på det åbne marked

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for ikke at give anledning til retstvister.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer, medmindre den private 
deltagelse er lovfæstet på tidspunktet for 
den oprindelige kontraktindgåelse.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøbsprincipper Formål og indkøbsprincipper

Begrundelse

Visse medlemsstater har anført, at der bør medtages en reference til direktivets formål.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med dette direktiv er at sikre en 
effektiv anvendelse af offentlige midler, 
fremme indkøb af høj kvalitet, styrke 
konkurrencen og funktionen af 
markederne for offentlige indkøb og sikre 
lige muligheder for virksomheder og 
andre leverandører, der tilbyder 
leverancer, tjenesteydelser og kontrakter 
om offentlige bygge- og anlægsarbejder i 
henhold til konkurrenceprægede 
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udbudsprocedurer for offentlige indkøb.

Begrundelse

Visse medlemsstater har anført, at der bør medtages en reference til direktivets formål.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte specifikke 
betingelser for en gruppes gennemførelse 
af en kontrakt, såfremt disse er objektivt og 
forholdsmæssigt begrundede. Det kan 
f.eks. kræves, at en gruppe antager en 
bestemt retlig form, når den har fået tildelt 
kontrakten, i det omfang det er nødvendigt 
for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af 
denne.

Ordregivere kan fastsætte specifikke 
betingelser for en gruppes gennemførelse 
af en kontrakt, såfremt disse er objektivt og 
forholdsmæssigt begrundede. Det kan 
f.eks. kræves, at en gruppe antager en 
bestemt retlig form, når den har fået tildelt 
kontrakten, hvis og i det omfang det er 
strengt nødvendigt for at sikre en 
tilfredsstillende opfyldelse af denne.

Begrundelse

Dette krav bør begrænses så meget som muligt for at undgå unødvendige byrder for 
virksomhederne, navnlig SMV'er.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt:



AD\915062DA.doc 21/38 PE492.648v02-00

DA

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
kontrakterne skal udføres i forbindelse 
med programmer for beskyttet 
beskæftigelse, hvis flertallet af de 
beskæftigede er handicappede, som på 
grund af arten eller omfanget af deres 
handicap ikke kan udøve erhvervsmæssig 
beskæftigelse på normale vilkår, eller som 
har svært ved at finde beskæftigelse på det 
ordinære arbejdsmarked
b) sociale virksomheder eller 
programmer, hvis vigtigste mål er social 
og faglig integration af dårligt stillede 
arbejdstagere, forudsat at mere end 30 % 
af de beskæftigede i disse virksomheder
eller programmer er handicappede og/eller 
dårligt stillede. "Dårligt stillede" omfatter 
blandt andet: arbejdsløse, personer med 
særlige integrationsproblemer, personer 
med risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede mindretal.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som
de har betegnet som fortrolige, herunder, 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre nogen oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, uanset 
om de har betegnet dem som fortrolige 
eller ikke, herunder, men ikke begrænset til 
tekniske hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud, medmindre det er 
absolut nødvendigt for så vidt angår dette 
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direktiv eller gældende national 
lovgivning.

Begrundelse

For virksomhederne, og navnlig SMV’er, er det vigtigt, at der ikke offentliggøres nogen 
oplysninger overhovedet, medmindre det modsatte kan begrundes.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelse af tilbud skal være 
mindst 40 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Fristen for modtagelse af tilbud skal være 
mindst 52 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Begrundelse

De nye frister er for korte i praksis, navnlig for SMV’er, og kan hæmme konkurrencen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
30 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
37 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Begrundelse

De nye frister er for korte i praksis, navnlig for SMV’er, og kan hæmme konkurrencen.
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om 
fristen for modtagelse af tilbud, fastsætter 
ordregiveren en frist, der under ingen 
omstændigheder må være kortere end 20 
dage fra datoen for afsendelsen af 
indkaldelsen af tilbud.

Begrundelse

De nye frister er for korte i praksis, navnlig for SMV’er, og kan hæmme konkurrencen.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
30 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
37 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Begrundelse

De nye frister er for korte i praksis, navnlig for SMV’er, og kan hæmme konkurrencen.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om
fristen for modtagelse af tilbud, fastsætter 

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

ordregiveren en frist, der under ingen 
omstændigheder må være kortere end 20 
dage fra datoen for afsendelsen af 
indkaldelsen af tilbud.

Begrundelse

De nye frister er for korte i praksis, navnlig for SMV’er, og kan hæmme konkurrencen.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på denne artikels stk. 1, litra 
g), skal det oprindelige projekt anføre 
omfanget af mulige evt. yderligere bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og 
de betingelser, hvorunder de tildeles. Den 
mulige anvendelse af denne procedure 
skal meddeles allerede ved det oprindelige 
udbud, og den samlede anslåede værdi af 
efterfølgende bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser skal tages i 
betragtning af ordregiverne ved 
anvendelsen af artikel 12 og 13.

udgår

Begrundelse

Eventuelle yderligere bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med et 
grundlæggende projekt skal angives som en "Option". Derfor er en yderligere erklæring 
overflødig.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rammeaftaler må højst gælde for den
periode, der er fastsat i den enkelte 
medlemsstats nationale bestemmelser.
Varigheden af en rammeaftale om 
vedligeholdelse er baseret på bygge- og 
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anlægsarbejdets eller varens livscyklus.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan bruge elektroniske 
auktioner, hvor nye og lavere priser 
og/eller nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres.

Kun med hensyn til standardiserede 
tjenesteydelser og leverancer kan 
ordregivere bruge elektroniske auktioner, 
hvor nye og lavere priser og/eller nye 
værdier for visse elementer i tilbuddene 
præsenteres. Tjenesteydelseskontrakter og 
bygge- og anlægskontrakter, der vedrører 
intellektuel ejendom som f.eks. 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
må ikke gøres til genstand for 
elektroniske auktioner.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler, fastlægges den 
gældende nationale lovgivning for 
indgåelse af kontrakter ved hjælp af 
følgende regler:

Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler, jf. stk. 3, 
fastlægges den gældende nationale 
lovgivning for indgåelse af kontrakter ved 
hjælp af følgende regler:

Begrundelse

Som det er tilfældet i stk. 6, bør den konkrete situation, hvor der mangler en aftale, og som 
dette stykke finder anvendelse på, også beskrives nærmere.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om ligebehandling.

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis den ordregivende 
myndighed godtgør, at der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om ligebehandling.

Begrundelse

Med det legitime formål at gøre det muligt for virksomheder, der er involveret i en beslutning 
om udelukkelse, der begrundes med risiko for konkurrencefordrejning, at blive hørt; sidste 
underafsnit i afsnit 2 vender bevisbyrden, så den påhviler den pågældende virksomhed. For at 
anfægte beslutningen om udelukkelse skal virksomheden således "godtgøre", at dens 
deltagelse ikke fordrejer konkurrencen. I mangel af relevante beviser vil beslutningen om 
udelukkelse herefter blive legitimeret. Det tilkommer rent faktisk den ordregivende 
myndighed, når den har besluttet at offentliggøre udelukkelsen af en virksomhed, at bevise, at 
en sådan virksomheds deltagelse ville forårsage konkurrencefordrejning. Den pågældende 
virksomhed bør kunne anfægte en sådan beslutning, eftersom den ikke kan være ansvarlig for, 
med udgangspunkt i omvendt bevisbyrde, at bevise, at dens deltagelse ikke vil fordreje 
konkurrencen.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer skal også 
angive, om der kræves overdragelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

De tekniske specifikationer skal også 
angive, om der kræves overdragelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og i 
påkommende tilfælde betingelserne for 
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betaling for erhvervelsen af sådanne 
rettigheder.

Begrundelse

Fremme af innovation i virksomhederne beror på aktørernes tillid til det indre marked, i 
særdeleshed med hensyn til beskyttelsen af deres ejendomsrettigheder. For at sikre en 
fuldkommen sammenhæng mellem EU-lovgivningen om beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, f.eks. direktiv 2004/48 EF af 29. april 2004 om håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og "direktiverne om offentlige indkøb", er det vigtigt at 
understrege, at erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder må være baseret på betaling 
af rettighedsindehaveren.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere kan bekendtgøre deres 
hensigter vedrørende planlagte indkøb ved 
at offentliggøre en periodisk vejledende 
bekendtgørelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
bekendtgørelser skal indeholde de 
oplysninger, der er anført i bilag VI, del A, 
afdeling I. De offentliggøres enten af 
Kommissionen eller af de ordregivende 
myndigheder i deres "køberprofil", jf. 
punkt 2, litra b), i bilag IX. Hvis 
bekendtgørelsen offentliggøres af de 
ordregivende myndigheder i deres 
køberprofil, skal de sende en meddelelse 
om offentliggørelsen i deres køberprofil i 
overensstemmelse med punkt 3 i bilag IX.

1. Ordregivere bekendtgør deres hensigter 
vedrørende planlagte indkøb ved at 
offentliggøre en periodisk vejledende 
bekendtgørelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
bekendtgørelser skal indeholde de 
oplysninger, der er anført i bilag VI, del A, 
afdeling I. De offentliggøres enten af 
Kommissionen eller af de ordregivende 
myndigheder i deres "køberprofil", jf. 
punkt 2, litra b), i bilag IX. Hvis 
bekendtgørelsen offentliggøres af de 
ordregivende myndigheder i deres 
køberprofil, skal de sende en meddelelse 
om offentliggørelsen i deres køberprofil i 
overensstemmelse med punkt 3 i bilag IX.

Begrundelse

Offentliggørelsen af forhåndsmeddelelser bør være obligatorisk af hensyn til 
gennemsigtigheden og fuld underretning af virksomhederne, navnlig SMV’er, så de får tid til 
at forberede tilbuddene i god tid.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis tilbuddet 
ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen eller nationale love, 
forskrifter og andre bindende 
bestemmelser inden for social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet, 
kollektive aftaler, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen skal gennemføres, eller i de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, forudsat at de har tilknytning til 
kontraktens genstand.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger 

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

ordregivende myndigheder følgende 
kriterier til grund for tildelingen af 
offentlige kontrakter:

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud a) det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige tilbud

b) de laveste omkostninger. b) de laveste omkostninger.

Det i litra a) omhandlede kriterium går 
generelt forud for kriteriet i litra b).

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, 
tilgængelighed, design for samtlige 
brugere, miljøegenskaber og sociale 
karakteristika, der bidrager til bæredygtig 
vækst og beskæftigelse, og innovativ 
karakter

Begrundelse

Der bør medtages mere effektive sociale kriterier i Europa 2020-strategiens ånd for at 
bidrage mere effektivt til bæredygtig vækst.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, at 
bestemte kontrakttyper tildeles på grundlag 
af det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
og under hensyntagen til princippet om 
omkostningseffektivitet og tilstrækkelig 
kvalitet i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er anført i stk. 1, og stk. 
2.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Genindførelse af ordlyden i det nuværende direktiv.

Ændringsforslag 52

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 

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 
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indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger, 
såvel forudgående som efterfølgende, og 
sikrer lovgivning, som af hensyn til 
retssikkerheden gør det muligt for den 
ordregivende myndighed om nødvendigt 
at overtage hovedentreprenørens 
signaturstatus uden et fornyet udbud. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Begrundelse

Om nødvendigt (f.eks. i tilfælde af en insolvent hovedentreprenør) skal den ordregivende 
myndighed kunne bringe mandatet til ophør, uden at det går ud over retssikkerheden. De 
nationale bestemmelser skal derfor gøre det muligt at overtage signaturstatussen og 
genforhandle de omtvistede kontraktbestemmelser. Derudover bør hovedentreprenøren kun 
have ret til at bestride uretmæssige betalinger efter gennemførelse af kontrakten, da 
underentreprenørerne ellers i sidste ende kan blokere for konkurrencen.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå dette 
direktiv.

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed, 
overdragelse af kapital eller aktiver,
insolvens eller på baggrund af en 
kontraktbestemmelse, såfremt dette ikke 
medfører andre væsentlige ændringer af 
kontrakten og ikke har til formål at omgå 
dette direktiv..

Begrundelse

Det er helt i orden, at den ordregivende myndighed, under Domstolens kontrol, anfægter en 
udskiftning af en kontraktpartner, hvis den nye kontraktpartner ikke vil stille de samme 
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finansielle og konkurrencemæssige garantier, som dem han erstatter, med henblik på en 
korrekt gennemførelse af den igangværende kontrakt på uændrede betingelser.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 83 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi 
en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv.

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi 
en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv, med forbehold af 
kontraktpartnerens ret til erstatning.

Begrundelse

En henvisning til "bestemmelser fastsat i national lovgivning" er ikke tilstrækkelig til at 
imødegå det manglende princip om erstatning i tilfælde af opsigelse af kontrakten – uden at 
der foreligger kontraktbrud – før den fastsatte kontraktafslutning. Princippet om erstatning 
bør skrives ind i EU-lovgivningen for at sikre dets anvendelse i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag 55

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 
universel adgang, kvalitet, kontinuitet, 
adgangsmuligheder, overkommelige 
priser, tilgængelighed, sikkerhed 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 
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leveringen af tjenesteydelsen.

Begrundelse

Disse karakteristika ved tjenesteydelser af almen interesse bør i videst mulige omfang sikres 
inden for denne ramme.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – 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

b) yde generel og specifik juridisk 
rådgivning og praktisk vejledning til 
ordregivere om fortolkningen og 
anvendelsen af regler om og principper 
vedrørende offentlige indkøb

Begrundelse

Som et specialiseret og centralt organ bør det uafhængige organ være ansvarligt for at yde 
generel og specifik juridisk rådgivning og praktisk vejledning til ordregivere, både om 
fortolkningen og anvendelsen af regler og principper om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af 
svig, korruption, interessekonflikter og 
andre alvorlige uregelmæssigheder

d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af
svig, korruption, interessekonflikter eller 
enhver form for uregelmæssigheder

Begrundelse

For yderligere at styrke korrektheden i forbindelse med de ordregivende myndigheders 
procedurer og med et pædagogisk sigte for øje er det vigtigt her at medtage alle former for 
uregelmæssigheder, uanset hvor alvorlige de er.



PE492.648v02-00 34/38 AD\915062DA.doc

DA

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere opbevarer formålstjenlige 
oplysninger om alle kontrakter, 
rammeaftaler og dynamiske 
indkøbssystemer, der iværksættes. Disse 
oplysninger skal være tilstrækkelige til at 
de senere kan begrunde beslutningerne om:

Ordregivere opbevarer formålstjenlige 
oplysninger om alle kontrakter, 
rammeaftaler, såfremt deres værdi er 
højere end tærskelværdierne, og 
dynamiske indkøbssystemer, der 
iværksættes. Disse oplysninger skal være 
tilstrækkelige til at de senere kan begrunde 
beslutningerne om:

Begrundelse

Behovet for at udarbejde skriftlige rapporter i henhold til bestemmelserne i artikel 85 bør 
begrænses til "indkøb, hvis værdi er højere end tærskelværdierne". Hvis man gør det for 
"indkøb, hvis værdi er lavere end tærskelværdierne", vil det medføre en masse bureaukratiske 
procedurer. Sådanne byrder skal stå i rimeligt forhold til de monetære værdier, der er på spil.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til efter 
anmodning at give de nødvendige 
oplysninger til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan.

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til at give
de nødvendige oplysninger til 
Kommissionen eller det nationale 
tilsynsorgan.

Begrundelse

Det giver ingen mening at pålægge en rapporteringsforpligtelse af denne art, hvis der ikke 
foreligger en forpligtelse til at fremsende resultaterne.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1



AD\915062DA.doc 35/38 PE492.648v02-00

DA

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.

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. I 
denne forbindelse bør der tages særligt 
hensyn og ydes øget støtte til de lokale 
myndigheder, navnlig små lokale 
myndigheder.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at forbedre adgangen til 
offentlige indkøb for økonomiske aktører, 
navnlig SMV'er, og for at fremme den 
korrekte forståelse af dette direktivs 
bestemmelser sikrer medlemsstaterne, at 
der kan fås relevant assistance, herunder 
elektronisk eller ved brug af eksisterende 
net for assistance til virksomheder.

2. Med henblik på at forbedre adgangen til 
offentlige indkøb for økonomiske aktører, 
navnlig SMV'er, og for at fremme den 
korrekte forståelse af dette direktivs 
bestemmelser sikrer Kommissionen og
medlemsstaterne, at der kan fås relevant og 
rettidig information og assistance, 
herunder elektronisk eller ved brug af 
eksisterende net for assistance til 
virksomheder.

Begrundelse

Kommissionen bør også tage del i disse bestræbelser på grund af teksternes meget tekniske 
karakter. Det er desuden meget vigtigt, at SMV’er kan få de oplysninger, de har behov for, i 
god tid.



PE492.648v02-00 36/38 AD\915062DA.doc

DA

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i artikel 61, 62, 63 og 64 
omhandlede meddelelser skal indeholde 
oplysninger om det organ eller de 
organer, der er omhandlet i stk. 4 i denne 
artikel.

Begrundelse

Der bør være udbredt og let adgang til oplysninger om de organer, der yder assistance til de 
ordregivende myndigheder og virksomhederne.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal med assistance 
fra Kommissionen samarbejde om at bistå 
de ordregivende myndigheder med at 
vurdere, om der i specifikke tilfælde 
foreligger en grænseoverskridende 
interesse, især for at øge 
udgiftseffektiviteten i forbindelse med 
gennemførelsen af programmer 
finansieret af samhørighedspolitiske 
instrumenter eller andre EU-
instrumenter.

Begrundelse

Dette er på linje med udtalelse fra REGI om modernisering af offentlige indkøb, især 
udtalelsens afsnit 7 og 15.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Bilag XVII a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Følgende juridiske ydelser:
79112000-2 Juridisk repræsentation
79100000-5 Juridisk virksomhed
79110000-8 Advokatbistand og 
repræsentation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Repræsentation af 
interesseparter
79120000-1 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med patenter og ophavsret
79121000-8 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med ophavsret
79121100-9 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med softwareophavsret
79130000-4 Udstedelse af juridisk 
dokumentation og certificering
79131000-1 
Dokumenteringstjenesteydelser
79132000-8 Certificeringsvirksomhed
79140000-7 Juridisk rådgivning og 
information.

Begrundelse

En specifik behandling af de forskellige tjenester er kun begrundet, såfremt den gælder for 
alle tjenesteydelser af samme type.
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