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KORT BEGRUNDELSE

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

Systemet for offentlige indkøb er i sig selv meget komplekst, især for de mindre lokale 
myndigheder og SMV'erne, og en bredere adgang til klar information og rådgivning om EU-
reglerne omkring offentlige indkøb for de ordregivende myndigheder, især på regionalt og 
lokalt plan – såvel som for SMV'erne, bør være en selvfølge. Målet med videreudviklingen af 
EU's indkøbslovgivning må være på en gang at gøre indkøbsprocedurerne enklere, billigere, 
lettere tilgængelige for SMV'erne og mere investeringsvenlige. 

Kommissionen og medlemsstaterne har sammen et stort ansvar for at sikre den uddannelse og 
rådgivning, der er nødvendig for at informere og bistå de regionale og lokale myndigheder og 
SMV'erne, og også for at inddrage andre interesserede parter med henblik på at sikre, at 
deltagelsen i offentlige indkøb sker på et velinformeret grundlag, så hyppigheden af fejl og 
uregelmæssigheder dermed reduceres, og der udvikles den krævede ekspertise med hensyn til 
offentlige indkøb blandt de ordregivende myndigheder på lokalt og regionalt plan.

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

Som ordføreren, med Kommissionens støtte, har redegjort for i sin udtalelse om 
modernisering af de offentlige indkøb, bør offentlige indkøb ikke følge princippet om laveste 
pris, der bør derimod tages 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 produktiviteten af enhver regel vedtaget 
på europæisk plan om offentlige indkøb afhænger af, at gennemførelsen af disse regler i 
medlemsstaternes lovgivning er så korrekt og forenklet som muligt. Medlemsstaterne bør 
derfor med Kommissionens bistand og overvågning sikre, at der undgås en fragmentering af 
reglerne i EU, og at forenklingen af ordningen ikke hæmmes som følge af, at bestemmelserne 
i de foreslåede direktiver er meget komplekse og detaljerede.

Det er afgørende med en juridisk og praktisk præcisering af direktiverne for at undgå 
yderligere mangler i forbindelse med anvendelsen af reglerne om offentlige indkøb. I denne 
sammenhæng håber ordføreren, at der – med hensyn til Revisionsrettens gentagne påvisninger 
af alvorlige eksempler på manglende efterlevelse af reglerne om offentlige indkøb i 
forbindelse med gennemførelse af projekter finansieret af Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond og Samhørighedsfonden, især på grund af kompleksiteten af de 
offentlige indkøbsprocedurer, manglende overensstemmelse mellem disse regler og de regler, 
som anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden er baseret på, samt den ukorrekte 
gennemførelse af EU-lovgivningen i national lovgivning – vil blive fundet en endelig løsning, 
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og at der i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af de fremtidige regler for offentlige 
indkøb vil blive taget behørigt højde herfor. 

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) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles sociale mål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 

(2) 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. I denne forbindelse skal de 
nuværende udbudsregler, der er vedtaget 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme og tilskynde små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb, og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles sociale mål uden 
tilsidesættelse af de offentlige indkøberes 
selvstændige beslutningstagning med 
hensyn til, hvad der skal anskaffes og 
købes. Der er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
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tilhørende veletablerede retspraksis. henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke gribes ind i indkøbernes selvstændige beslutningstagning med hensyn til, hvad 
der skal købes.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Mange økonomiske aktører, og ikke 
mindst SMV'er, anser administrative 
byrder som følge af kravet om at 
fremlægge et stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for 
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, kan resultere i betydelig 
forenkling til fordel for både ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører. Den 
tilbudsgiver, som det er besluttet at tildele 
kontrakten, bør imidlertid fremlægge de 
relevante beviser, og de ordregivende 
myndigheder bør ikke indgå kontrakter 
med tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette. 
Der kan opnås yderligere forenkling med 
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

(32) Mange økonomiske aktører, og især
SMV'er, anser administrative byrder som 
følge af kravet om at fremlægge et 
uforholdsmæssigt stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for 
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, kan resultere i betydelig 
forenkling til fordel for både ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører. Den 
tilbudsgiver, som det er besluttet at tildele 
kontrakten, bør imidlertid fremlægge de 
relevante beviser, og de ordregivende 
myndigheder bør ikke indgå kontrakter 
med tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette.
Der kan opnås yderligere forenkling med 
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed,
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, at 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud", 
hvilket bør foretrækkes, eller i anden 
række "den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, at 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Offentlige indkøb bør ikke følge princippet om laveste pris, men bør tage højde for det bud, 
som er mest fordelagtigt med hensyn til bæredygtighed og økonomi, herunder 
livscyklusomkostningerne.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Ikke alle ordregivende myndigheder 
har intern ekspertise til at håndtere 
økonomisk eller teknisk komplicerede 
kontrakter. Derfor vil relevant professionel 
støtte være et effektivt supplement til 
overvågnings- og kontrolaktiviteterne. 
Denne målsætning kan på den ene side 
opfyldes med anvendelsen af instrumenter 
til udveksling af viden (videncentre), der 
tilbyder teknisk bistand til ordregivende 
myndigheder. På den anden side kan
virksomheder, ikke mindst SMV'er, drage 
nytte af administrativ bistand, især ved 
deltagelse i grænseoverskridende 
indkøbsprocedurer.

(51) Ikke alle ordregivende myndigheder 
har intern ekspertise til at håndtere 
økonomisk eller teknisk komplicerede 
kontrakter. Derfor udgør relevant 
professionel støtte et effektivt supplement 
til overvågnings- og kontrolaktiviteterne. 
Denne målsætning kan på den ene side 
opfyldes med anvendelsen af instrumenter 
til udveksling af viden (videncentre), der 
tilbyder teknisk bistand til ordregivende 
myndigheder. På den anden side kan
virksomhederne, og navnlig SMV'erne, 
drage nytte af administrativ bistand, især 
ved deltagelse i grænseoverskridende 
indkøbsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

53a) Måden, som dette direktiv 
gennemføres på, er yderst vigtig for 
forenklingsbestræbelserne og for at sikre 
en fælles tilgang til fortolkning og 
anvendelse af EU-reglerne om offentlige 
indkøb og for derved at bidrage til den 
nødvendige retssikkerhed, som kræves af 
de ordregivende myndigheder, især på 
lokalt og regionalt plan, og også af 
SMV'erne. Kommissionen og 
medlemsstaterne bør derfor sikre, at der 



PE492.617v01-00 8/36 PA\906373DA.doc

DA

ved gennemførelsen af dette direktiv også 
tages hensyn til den betydelige indflydelse, 
som den nationale lovgivning om 
offentlige indkøb har på den proces, der 
skal give adgang til EU-fondene. Det er 
derfor yderst vigtigt, at medlemsstaterne i 
videst muligt omfang undgår forskellig 
fortolkning og anvendelse, samtidig med 
at de fremmer forenklingen på nationalt 
plan.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en fragmentering af reglerne i EU på regionalt og lokalt plan, hvilket især ville 
ramme SMV’er og mindre ordregivende myndigheder, er det nødvendigt at sikre, at 
gennemførelsen ikke hæmmer bestræbelserne på forenkling og harmonisering.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "offentlige tjenesteydelseskontrakter": 
offentlige kontrakter, der vedrører 
tjenesteydelser, bortset fra kontrakter 
omhandlet i stk. 8

(11) "offentlige tjenesteydelseskontrakter": 
offentlige kontrakter, der vedrører 
tjenesteydelser, bortset fra kontrakter 
omhandlet i stk. 8; disse omfatter 
"videnbaserede" eller intellektuelle 
tjenesteydelser, dvs. tjenesteydelser som 
ikke nødvendigvis frembringer de samme 
resultater, eftersom disse i kraft af deres 
karakter leverer løsninger på opgaver ved 
udførelse af intellektuelt arbejde. For 
tjenesteydelser af denne type vil der kunne 
gives en beskrivelse af målet eller 
opgaven, afhængig af tjenesteydelsens art, 
men det er ikke muligt på forhånd at give 
en entydig og fuldstændig beskrivelse af 
tjenesteydelsen (arbejdsbeskrivelse med 
foruddefinerede parametre).

Or. en
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Begrundelse

Visse af direktivets betragtninger og bestemmelser kan mangle relevans/være uden betydning, 
hvis de finder anvendelse på intellektuelle tjenesteydelser, hvilket følger af den 
specifikke/særlige karakter af sådanne tjenesteydelser: Resultatet kan ikke specificeres 
detaljeret, før ydelserne er leveret (f.eks. omvendte auktioner).

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 130 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

b) 300 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

Or. en

Begrundelse

Justerede tærskelværdier garanterer en mere effektiv balance mellem de administrative 
byrder og kontrollen med indkøbsprocedurerne. De angivne værdier er mere realistiske end 
Kommissionens overslag.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 200 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

c) 500 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.



PE492.617v01-00 10/36 PA\906373DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Justerede tærskelværdier garanterer en mere effektiv balance mellem de administrative 
byrder og kontrollen med indkøbsprocedurerne. De angivne værdier er mere realistiske end 
Kommissionens overslag.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tærskelværdierne vil en gang om året 
blive justeret i overensstemmelse med 
ændringer i det harmoniserede 
europæiske forbrugerprisindeks.

Or. en

Begrundelse

Faste tærskelværdier afspejler ikke de konstante ændringer i den reelle købekraft. Det ville 
være et passende skridt at knytte tærskelværdierne til et veletableret indeks og justere dem i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de i artikel 
4, litra a), b) og c) fastsatte tærskelværdier 
svarer til tærskelværdierne i aftalen om 
offentlige indkøb og reviderer dem om 
nødvendigt.

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de i artikel 
4, litra a), b) og c), fastsatte tærskelværdier 
svarer til tærskelværdierne i aftalen om 
offentlige indkøb og reviderer dem om 
nødvendigt efter en høring af 
medlemsstaterne med hensyn til 
anvendelsen af tærskelværdierne på 
bestemte brancher og kontrakttyper.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med den i denne artikels 
stk. 1 omhandlede justering reviderer 
Kommissionen endvidere:

2. I forbindelse med den i denne artikels 
stk. 1 omhandlede justering, og efter 
høring af medlemsstaterne, reviderer 
Kommissionen endvidere:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

"Tvistbilæggelsestjeneste" er en særlig mæglingstjeneste, der er knyttet til anvendelsen af de 
internationale FIDIC-betingelser i bygge- og anlægskontrakter, som er vedtaget af 
Verdensbanken.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) alle af den juridiske persons aktiviteter 
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed eller med
hensyn til levering af 
forsyningspligtydelser;

Or. en

Begrundelse

Levering af forsyningspligtydelser har et almennyttigt sigte og har til formål at opfylde 
borgernes behov. Derfor skal aktiviteter inden for området forsyningspligtydelser tages i 
betragtning. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer sammensættes 
af repræsentanter fra alle deltagende 
ordregivende myndigheder

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer sammensættes 
af repræsentanter fra alle deltagende 
ordregivende myndigheder, eftersom disse 
i fællesskab kan udpege gensidige 
repræsentanter;

Or. en

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 15

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-
4, finder ikke længere anvendelse fra det 
tidspunkt, hvor der finder privat deltagelse 
sted, med den virkning, at løbende 
kontrakter skal åbnes for konkurrence via 
sædvanlige udbudsprocedurer.

De udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-
4, finder ikke længere anvendelse fra det 
tidspunkt, hvor der finder privat deltagelse 
sted, med den virkning, at løbende 
kontrakter skal åbnes for konkurrence via
sædvanlige udbudsprocedurer, medmindre 
den private deltagelse ikke var tilsigtet 
eller til at forudse på tidspunktet for den 
oprindelige kontraktindgåelse.

Or. en

Begrundelse

I tråd med EU-Domstolens afgørelser (C-458/03) fører privat deltagelse ikke nødvendigvis til 
eksisterende kontrakters ophør.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principper om offentlige udbud Formål og principper omkring offentlige 
udbud

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 15 – 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 
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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 
udbudsprocedurer for offentlige indkøb.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har givet udtryk for, at der bør medtages en reference til direktivets 
formål.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt om 
offentlige vareindkøbskontrakter, der 
tillige omfatter tjenesteydelser eller 
monterings- og installationsarbejde, kan 
det imidlertid forlanges af juridiske 
personer, at de i tilbuddet eller 
ansøgningen om deltagelse opgiver navn
og faglige kvalifikationer for de personer, 
der skal levere den pågældende ydelse.

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt om 
offentlige vareindkøbskontrakter, der 
tillige omfatter tjenesteydelser eller 
monterings- og installationsarbejde, kan 
det imidlertid forlanges af juridiske 
personer, at de i tilbuddet eller 
ansøgningen om deltagelse opgiver de
faglige kvalifikationsniveauer for de 
personer, der skal levere den pågældende 
ydelse.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tekst synes at udtrykke, at det i forbindelse med levering af tjenesteydelser, 
der først og fremmest består af fagligt personale (f.eks. ingeniørrådgivning), kan være 
nødvendigt, at ansøgerne i ansøgningen om deltagelse definerer de påtænkte projektteam. I 
betragtning af udvælgelses- og tildelingsforløbets samlede varighed er det i praksis umuligt 
for en tilbudsgiver bindende at udpege det allokerede personale på dette tidspunkt.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser for en gruppes 
opfyldelse af kontrakten, hvis disse 
betingelser er begrundet af objektive 
grunde og er forholdsmæssige. Navnlig 
kan den udvalgte gruppe i henhold til disse 
betingelser være nødsaget til at antage en 
bestemt særlig form, når den har fået tildelt 
ordren, i det omfang det er nødvendigt for 
at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af 
kontrakten.

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser for en gruppes 
opfyldelse af kontrakten, hvis disse 
betingelser er begrundet af objektive 
grunde og er forholdsmæssige. Navnlig 
kan den udvalgte gruppe i henhold til disse 
betingelser være nødsaget til at antage en 
bestemt særlig form, når den har fået tildelt 
ordren, hvis og i det omfang det er strengt
nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende 
opfyldelse af kontrakten.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske operatører, hvis vigtigste mål 
er social og faglig integration af 
handicappede og dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
kontrakter skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
forudsat at mere end 30 % af 
arbejdstagerne i de pågældende 
beskyttede værksteder, hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede 

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt:
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eller dårligt stillede arbejdstagere.
a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
sådanne kontrakter skal udføres i 
forbindelse med programmer for beskyttet 
beskæftigelse, forudsat at størstedelen af 
de pågældende arbejdstagere er 
handicappede, som på grund af arten og 
sværhedsgraden af deres handicap ikke 
kan udføre arbejde på normale 
betingelser eller ikke let kan finde 
beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked.
b) sociale virksomheder eller programmer 
med hvilke målet er social og faglig 
integration af dårligt stillede 
arbejdstagere, forudsat at mere end 30 % 
af arbejdstagerne i de pågældende 
virksomheder eller programmer er 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde 
oplysning herom.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til handicappedes eller dårligt stillede arbejdstageres specifikke 
situation for at sikre lige muligheder og for at bidrage til social samhørighed. De to gruppers 
situation bør dog holdes adskilt og behandles forskelligt.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i 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 48 og 53 i dette 
direktiv, må den ordregivende myndighed 

1. 1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i 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 48 og 53 i dette 
direktiv, må den ordregivende myndighed 
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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.

ikke offentliggøre nogen som helst 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
har fremsendt, hvad enten de har betegnet 
disse som fortrolige eller ikke, herunder 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud, medmindre 
det er absolut nødvendigt af hensyn til 
dette direktiv eller gældende national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forpligtelse gælder ikke, hvis 
brugen af elektroniske midler kræver 
særlige værktøjer eller filformater, der ikke 
er almindeligt tilgængelige i alle 
medlemsstaterne som defineret i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det følgende afsnit sikrer i tilstrækkelig grad, at ordregivende myndigheder kun i begrænset 
omfang kan have begrundelser.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) med hensyn til videnbaserede 
tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Udbud med forhandling er den eneste mulige procedure, som er egnet i forbindelse med 
kreative tjenesteydelser, fordi resultaterne heraf ikke på forhånd kan defineres. Derfor bør 
"intellektuelle eller videnbaserede tjenesteydelser" (den i artikel 1 foreslåede definition) klart 
nævnes som sådanne, og gennemførelse af udbudsproceduren med forhandling skal gøres 
obligatorisk.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse er 40 dage 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen

Minimumsfristen for modtagelse af
anmodninger om deltagelse er 52 dage 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

De nye frister er i praksis for korte, navnlig for SMV’erne, og kan hæmme konkurrencen.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 37
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
er 35 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
bud.

Minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
er 40 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
bud.

Or. en

Begrundelse

De nye frister er i praksis for korte, navnlig for SMV’erne, og kan hæmme konkurrencen.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når de ordregivende myndigheder har 
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af 
ansøgninger i henhold til stk. 2, andet 
afsnit, i denne artikel reduceres til 15 dage, 
hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

3. Når de ordregivende myndigheder har
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af 
ansøgninger i henhold til stk. 2, andet 
afsnit, i denne artikel som en generel regel 
reduceres til 36 dage, men under ingen 
omstændigheder til under 22 dage, hvis 
alle de følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den er blevet sendt til offentliggørelse 
mindst 45 dage og højst 12 måneder inden 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

b) den er blevet sendt til offentliggørelse 
mindst 52 dage og højst 12 måneder inden 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse
De nye frister er i praksis for korte, navnlig for SMV’erne, og kan hæmme konkurrencen.
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder forhandler 
med tilbudsgiverne om de tilbud, de har 
afgivet, med henblik på at forbedre 
indholdet af tilbuddene, således at de 
bedre svarer til tildelingskriterierne og
minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

De ordregivende myndigheder forhandler 
med tilbudsgiverne om indholdet af de 
tilbud, de har afgivet, der er underkastet
minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering af, hvordan forhandlingen skal forløbe, og at 
minimumskravene ikke ændres.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i dialogen har meddelt, 
uden dennes samtykke. En sådan aftale 
skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre specifikke 
fortrolige oplysninger.

De ordregivende myndigheder optræder 
yderst loyalt og må ikke over for de andre 
deltagere afsløre de løsninger, som en 
anden deltager har foreslået, eller andre 
fortrolige oplysninger, som en deltager i 
dialogen har meddelt, uden dennes 
samtykke, som ikke kan indføres som en
betingelse for deltagelse i den
konkurrenceprægede dialog.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i 
forbindelse med løsninger foreslået af en tilbudsgiver inden for rammerne af det pågældende 
tilbud. 
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 8 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Den maksimale varighed af den 
konkurrenceprægede dialog skal være 12 
måneder fra udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Den konkurrenceprægede dialog blev indført med direktivet af 2004. Hidtidige erfaringer 
viser, at kandidater på grund af risikoen for botanisering under forløbet af den 
konkurrenceprægede dialog kan afholde sig fra at præsentere innovative løsninger helt indtil 
dialogens sidste fase eller i det endelige tilbud. Derfor kan proceduren tage unormalt lang 
tid. De hidtidige erfaringer er, at det er nødvendigt med et betydeligt ingeniørmæssigt input.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes ved nye 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
et basisprojekt, og at den oprindelige 
kontrakt om dette arbejde er indgået i 
henhold til en procedure i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1.
Det grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder og betingelserne for 

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes ved nye 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
et basisprojekt, og at den oprindelige 
kontrakt om dette arbejde er indgået i 
henhold til en procedure i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1.
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tildelingen heraf.

Or. en

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 33

Forslag til direktiv
Artikel 31 – 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 ikke gælde for en 
periode, som overstiger den periode, der er 
fastsat i de enkelte medlemsstaters 
nationale bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til en bedre lovgivning vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte den maksimale 
periode i overensstemmelse med de specifikke behov i den enkelte medlemsstat.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres. Visse 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, der involverer en 
intellektuel indsats som f.eks. projektering 
af bygge- og anlægsarbejder, bør derfor 
ikke gøres til genstand for elektroniske 
auktioner.
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Or. en

Begrundelse

Den undtagelse for "visse tjenesteydelseskontrakter og visse bygge- og anlægskontrakter, der 
involverer en intellektuel indsats som f.eks. projektering af bygge- og anlægsarbejder", der 
fandtes i direktiv 2004, bør udgå. Det er blevet påvist, at "omvendte auktioner" for 
tjenesteydelser inden for rådgivende ingeniørvirksomhed direkte eller indirekte har meget 
negative følger for de ydede tjenesteydelsers kvalitet og efterfølgende anvendelsen af den 
leverede ydelse i forbindelse med anlægsarbejder eller fremstillingsvirksomhed. 

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger lovgivningen om offentlige 
indkøb, fastsættes den nationale lovgivning 
vedrørende kontrakttildeling i henhold til
nedenstående regler:

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger lovgivningen om offentlige 
indkøb i henhold til stk. 3, fastsættes den 
nationale lovgivning vedrørende 
kontrakttildeling i henhold til nedenstående 
regler:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 



PA\906373DA.doc 25/36 PE492.617v01-00

DA

bud. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når der ikke er andre måder at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at 
overholde princippet om ligebehandling.

bud. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når den ordregivende 
myndighed påviser, at der ikke er andre 
måder at sikre overholdelse af forpligtelsen 
til at overholde princippet om 
ligebehandling.

Or. en

Begrundelse

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer skal desuden 
angive, hvorvidt der stilles krav om 
overførsel af intellektuel ejendomsret.

De tekniske specifikationer skal desuden 
angive, hvorvidt der stilles krav om 
overførsel af intellektuel ejendomsret og, i 
givet fald, betalingsbetingelserne for 
erhvervelse af sådanne rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan 
tilkendegive deres påtænkte offentlige 
indkøb gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
meddelelser skal indeholde de i bilag VI, 
del B, afsnit I, anførte oplysninger. 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. De ordregivende myndigheder 
tilkendegiver deres påtænkte offentlige 
indkøb gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
meddelelser skal indeholde de i bilag VI, 
del B, afsnit I, anførte oplysninger. 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.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen af forhåndsmeddelelser bør være obligatorisk af hensyn til 
gennemsigtigheden og fuld underretning af virksomhederne, navnlig SMV’erne, så de i god 
tid i forvejen får mulighed for at forberede tilbuddene.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænset udbud og udbud med
forhandlinger kan ordregivende 
myndigheder på lavere niveau anvende en 
forhåndsmeddelelse som 
udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:

Ved begrænset udbud og udbud med 
forhandling anvender ordregivende 
myndigheder på lavere niveau en 
forhåndsmeddelelse som 
udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:
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Or. en

Begrundelse

Offentliggørelsen af forhåndsmeddelelser bør være obligatorisk af hensyn til 
gennemsigtigheden og fuld underretning af virksomhederne, navnlig SMV’erne, så de i god 
tid i forvejen får mulighed for at forberede tilbuddene.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis de har fastslået, at buddet ikke, i det 
mindste på ækvivalent vis, opfylder 
forpligtelserne i henhold EU's social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller 
de i bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser, der er anført i bilag XI.

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis de har fastslået, at buddet ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold EU's 
eller medlemsstatens social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller 
de i bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af anvendelsesområdet for mulige retlige forpligtelser på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet vil være en god lejlighed til at give de offentlige indkøb 
en mere bæredygtig og troværdig profil.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Udelukkelse, der sker på berettiget grundlag, bør være obligatorisk i alle medlemsstater uden 
undtagelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to år efter den i artikel 92, stk. 1, 
omhandlede dato udstedes passet 
udelukkende i elektronisk format.

2. Senest to år efter den i artikel 92, stk. 1, 
omhandlede dato udstedes passet 
udelukkende i elektronisk format, 
medmindre der er berettigede tekniske 
grunde, som gør det umuligt for 
ordregivende myndigheder at overholde 
fristen.

Or. en

Begrundelse

Nogle ordregivende myndigheder har muligvis brug for mere tid til at gennemføre denne 
bestemmelse, og de bør gives længere tid.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænsede udbud, udbud med 
forhandling, ved konkurrencepræget dialog 
og innovationspartnerskaber kan de 
ordregivende myndigheder begrænse 
antallet af ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive 
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der er et tilstrækkeligt antal
kvalificerede ansøgere.

Ved begrænsede udbud, udbud med 
forhandling, ved konkurrencepræget dialog 
og innovationspartnerskaber kan de 
ordregivende myndigheder begrænse 
antallet af ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive 
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der i henhold til stk. 2 er et 
minimumsantal kvalificerede ansøgere.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå forkerte fortolkninger af bestemmelserne bør kriterierne være klarere og mere 
entydige.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i litra a) omhandlede kriterium skal 
foretrækkes frem for det i litra b) 
omhandlede kriterium, medmindre der er 
grunde til at afvige herfra. 

Or. en

Begrundelse

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud bør foretrækkes, da det gør det muligt at få det bedste 
og mest fordelagtige tilbud med hensyn til økonomi og sociale forhold og dermed mere for 
pengene. De ordregivende myndigheder bør dog have mulighed for at anvende det andet 
kriterium, hvis der er gode grunde til at gøre det.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige og sociale
karakteristika, som bidrager til bæredygtig 
vækst og beskæftigelse og innovativ 
karakter

Or. en

Begrundelse

Der bør i Europa 2020-strategiens ånd medtages mere effektive sociale kriterier for at øge 
bidraget til en bæredygtig vækst mere effektivt.
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis kontraktens 
art giver mulighed herfor, overfører 
forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren
efterfølgende kan gøre indsigelse mod 
uretmæssige udbetalinger, og fastlægger 
bestemmelser, der – for at værne om 
retssikkerheden – gør det muligt for den 
ordregivende myndighed at overtage 
hovedkontrahentens signaturstatus om 
nødvendigt uden en ny udbudsrunde. 
Ordningerne i forbindelse med denne 
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Om nødvendigt (f.eks. i tilfælde af en insolvent hovedkontrahent) skal den ordregivende 
myndighed kunne bringe mandatet til ophør, uden at det går ud over retssikkerheden. Derfor 
bør nationale bestemmelser gøre en overtagelse af den pågældende signaturstatus og en 
genforhandling af de omtvistede kontraktbestemmelser mulig. Derudover bør 
hovedkontrahenten kun have ret til at bestride uretmæssige betalinger efter gennemførelse af 
kontrakten, da underentreprenørerne ellers i sidste ende kan blokere for konkurrencen.



PA\906373DA.doc 31/36 PE492.617v01-00

DA

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå anvendelsen 
af dette direktiv.

Første afsnit finder imidlertid ikke 
anvendelse i tilfælde af en universel eller 
delvis efterfølgelse af en anden økonomisk 
aktør, der opfylder de kriterier for 
kvalitativ udvælgelse, der var gældende for 
den oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed, 
overdragelse af kapital eller aktiver,
insolvens eller på basis af 
kontraktmæssige klausuler, såfremt dette 
ikke medfører andre væsentlige ændringer 
af kontrakten og ikke har til formål at 
omgå anvendelsen af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en ordentlig gennemførelse af igangværende kontrakter på uændrede 
betingelser er det helt lovligt, at en ordregivende myndighed, under Domstolens kontrol, 
anfægter en udskiftning af en kontraktpartner, hvis den nye kontraktpartner ikke vil stille de 
samme finansielle og kompetencemæssige garantier, som den hidtidige kontraktpartner havde 
stillet.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Unions Domstol fastslår i 
forbindelse med en procedure efter 
artikel 258 i traktaten, at en medlemsstat 
ikke har overholdt sine forpligtelser i 
henhold til traktaterne som følge af, at en 
ordregivende myndighed i denne 
medlemsstat har indgået den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 

c) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslår i forbindelse med en procedure 
efter artikel 258 i traktaten, at en
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne som 
følge af, at en ordregivende myndighed i 
denne medlemsstat har indgået den 
pågældende kontrakt uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
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dette direktiv. og dette direktiv, og at kontraktpartneren 
har ret til kompensation.

Or. en

Begrundelse

En henvisning til "bestemmelser indeholdt i national lovgivning" er ikke tilstrækkelig til at 
afhjælpe problemet med det manglende princip om kompensation i tilfælde af opsigelse af 
kontrakten før den fastsatte kontraktafslutning, uden at der foreligger kontraktbrud. 
Princippet om kompensation bør også skrives ind i EU-lovgivningen for at sikre dets 
anvendelse i alle medlemsstaterne. Det er vigtigt for investorerne, at EU's lovgivning 
beskytter mod udplyndring, som f.eks. nationaliseringer uden kompensation for foretagne 
investeringer og den skade, en virksomhed lider på grund af en ensidig ophævelse af 
kontrakten. 

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder tager hensyn til 
behovet for at sikre universel adgang til
tjenesteydelserne og deres kvalitet og 
kontinuitet, at der er adgang til dem, at de 
har en overkommelig pris, samt at de er 
alment tilgængelige og ikke indebærer 
nogen risiko, at de forskellige brugeres 
særlige behov tilgodeses, og at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

Or. en

Begrundelse

Disse karakteristiske træk ved forsyningspligtydelser er helt centrale og bør i videst muligt 
omfang sikres inden for denne ramme.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at yde generel og specifik juridisk 
rådgivning og praktisk vejledning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen og anvendelsen af 
udbudsregler og -principper;

Or. en

Begrundelse

Som en specialiseret og central instans bør det uafhængige organ være ansvarligt for at yde 
generel og specifik juridisk rådgivning og praktisk vejledning til ordregivende myndigheder, 
både om fortolkningen og om anvendelsen af regler og principper i forbindelse med offentlige 
indkøb.

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For yderligere at styrke den formelle rigtighed 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 eller ikke er.
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Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver kontrakt eller rammeaftale og 
hver indførelse af et dynamisk 
indkøbssystem udarbejder de ordregivende 
myndigheder en skriftlig rapport, der 
mindst skal omfatte følgende oplysninger:

For ethvert indkøb, der overskrider 
tærskelværdien, hvad enten det er en
kontrakt eller rammeaftale, og for hver 
indførelse af et dynamisk indkøbssystem 
udarbejder de ordregivende myndigheder 
en skriftlig rapport, der mindst skal omfatte 
følgende oplysninger:

Or. en

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 økonomiske værdier, der er på 
spil.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan.

Or. en

Begrundelse

Det giver ingen mening at pålægge en rapporteringsforpligtelse af denne art, hvis der ikke 
foreligger en forpligtelse til at fremsende resultaterne.
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Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
at forbedre økonomiske operatørers adgang 
til offentlige kontrakter, særlig SMV'er, og 
med henblik på at fremme en korrekt 
forståelse af bestemmelserne i dette 
direktiv, at der er passende bistand til 
rådighed, herunder ad elektronisk vej eller 
ved hjælp af de eksisterende netværk for 
virksomhedsbistand.

2. Kommissionen og medlemsstaterne
sikrer med henblik på at forbedre 
økonomiske operatørers adgang til 
offentlige kontrakter, særlig SMV'er, og 
med henblik på at fremme en korrekt 
forståelse af bestemmelserne i dette 
direktiv, at der er passende og rettidig 
information og bistand til rådighed, 
herunder ad elektronisk vej, eller ved hjælp 
af de eksisterende netværk for 
virksomhedsbistand.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De meddelelser, der er omtalt i artikel 
46, 47 og 48 skal indeholde oplysninger 
om det organ eller de organer, der er 
omtalt i denne artikels stk. 4

Or. en

Begrundelse

Der bør være universel og let adgang til oplysninger om de organer, der yder bistand til de 
ordregivende myndigheder og virksomhederne.
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal med 
Kommissionens støtte samarbejde om at 
bistå de ordregivende myndigheder i 
vurderinger af, hvorvidt der i specifikke 
tilfælde foreligger grænseoverskridende 
interesser, især med henblik på at øge 
omkostningseffektiviteten i forbindelse 
med gennemførelse af programmer, der er 
finansieret af instrumenter under 
samhørighedspolitikken eller andre EU-
instrumenter.

Or. en

Begrundelse

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


