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KORT BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb spiller en vigtig rolle for EU's økonomiske resultater som helhed. De 
offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af EU's BNP på varer, tjenester og bygge- og 
anlægsarbejder. I betragtning af kontrakternes omfang kan offentlige indkøb bruges som en 
stærk løftestang for at skabe et indre marked, der fremmer intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst.

Offentlige indkøb spiller også en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at nå målsætningerne om at forbedre 
erhvervsklimaet og forholdene for virksomheder, der ønsker at innovere, og om at fremme 
brugen af grønne offentlige indkøb, som støtter overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi. Samtidig understreger Europa 2020-strategien, at politikken for 
offentlige indkøb skal sikre den mest effektive brug af offentlige midler, og at 
indkøbsmarkeder skal være åbne i hele EU.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at opdatere direktiverne om offentlige 
indkøb. Det lovgivningsmæssige forslag burde føre til enklere og mere fleksible 
udbudsprocedurer for de ordregivende myndigheder og give lettere adgang for virksomheder, 
navnlig SMV'er. Revisionen af lovgivningen burde skabe balance mellem en forenkling af 
reglerne og sunde og effektive procedurer baseret på innovative og bæredygtige 
tildelingskriterier og samtidig sikre øget anvendelse af elektroniske indkøb.

Kontrakter bør tildeles på grundlag af objektive kriterier, der sikrer, at principperne om 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling og ligebehandling overholdes. 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 afgørelsen om tildeling også træffes på grundlag af 
faktorer, der er direkte knyttet til produktionsprocessen.

Det er ordførerens faste overbevisning, at de ordregivende myndigheder som 
tildelingskriterium bør benytte kriteriet om "det mest økonomisk fordelagtige og bæredygtige 
tilbud" og opgive det alternative kriterium om "de laveste omkostninger". Da prisen også 
tages med i betragtning i forbindelse med kriteriet om det mest økonomisk fordelagtige og 
bæredygtige tilbud, vil de ordregivende myndigheder kunne træffe de mest hensigtsmæssige 
valg set i forhold til deres specifikke behov og bl.a. tage hensyn til omkostningerne, 
strategiske samfundsmæssige mål, innovative løsninger og sociale kriterier og miljøkriterier.

Offentlige indkøb bør benyttes som et middel til fremme af innovation. Offentlige indkøbere 
skal tilskyndes til at købe innovative varer og tjenesteydelser med henblik på at opfylde 
målene om bæredygtig udvikling. Der er behov for nye innovative løsninger og ideer, navnlig 
på transportområdet, og offentlige indkøb bør anvendes som et redskab til at opfylde sådanne 
behov.

Livscyklushensynene bør opgraderes, og hele produktionsprocessens sociale og miljømæssige 
virkninger skal tages med i overvejelserne. De ordregivende myndigheder bør have yderligere 
muligheder for at stille krav til produktionsprocessen og ikke blot til det specifikke produkt.
Dette vil føre til mere bæredygtige indkøb, herunder i transportsektoren.
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For indkøb, der er bestemt til at blive anvendt af personer, skal ordregiverne fastlægge 
tekniske specifikationer, som omfatter kriterier vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige brugere. Dette er særlig vigtigt inden for offentlig 
transport og turisme.

Bestemmelserne om underleverancer bør skærpes. En tilbudsgiver skal i sit tilbud angive, 
hvor stor en del af kontrakten han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og 
hvilke underentreprenører han foreslår. Desuden skal hovedentreprenøren og alle de 
involverede underentreprenører kunne stilles til ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af 
lovgivningen. Der er behov for en tilsynsordning, der omfatter alle dele af entreprenørkæden.

Ordføreren har stillet en række ændringsforslag, som tager fat på de oven for beskrevne 
problemstillinger. I nogle tilfælde har ordføreren anset det for nødvendigt at lade nogle af de 
af Kommissionen foreslåede bestemmelser udgå, da hun mener, at visse spørgsmål kan 
behandles mere effektivt i national lovgivning, hvor der i tråd med nærhedsprincippet og 
princippet om bedre lovgivning kan tages hensyn til sektormæssige og regionale særkender.

Sidst, men ikke mindst, ønsker ordføreren at fremhæve behovet for at sikre retssikkerheden 
og drage omsorg for, at direktiverne om offentlige indkøb er forenelige med gældende EU-ret 
inden for transport og posttjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget 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 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Dette direktiv berører ikke EU-
lovgivningen i sektorer, for hvilke der er 
fastsat globale bestemmelser, navnlig 
sektorerne transport og posttjenester.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Det er nødvendigt at sikre, at det 
sociale aspekt af posttjenester i 
landdistrikterne ikke forsømmes, når dette 
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marked åbnes for konkurrence.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøb som defineret i dette direktiv er
indkøb eller andre former for anskaffelse 
af bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, der foretages af en eller 
flere ordregivere hos økonomiske aktører, 
som er udvalgt af disse ordregivere, 
såfremt de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
er beregnet til gennemførelse af en af de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5-11.

Offentlige indkøb som defineret i dette 
direktiv er gensidigt bebyrdende aftaler 
om anskaffelse af bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
der foretages af en eller flere ordregivere 
hos økonomiske aktører, som er udvalgt af 
disse ordregivere, såfremt de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser er beregnet til 
gennemførelse af en af de aktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 5-11.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En helhed af bygge- og anlægsarbejder, 
varer og/eller tjenesteydelser udgør, selv 
om de indkøbes via forskellige kontrakter, 
ét samlet indkøb som defineret i dette 
direktiv, hvis kontrakterne er en del af ét 
samlet projekt.

udgår

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "Livscyklus" omfatter alle 
fortløbende og/eller sammenhængende 
faser, herunder produktion, transport, 
anvendelse og vedligeholdelse, i løbet af 
levetiden for varer eller tjenesteydelser 
eller under leveringen af en 

(22) "Livscyklus" er så vidt muligt 
værdiansættelse af de fulde omkostninger 
forbundet med offentlige indkøb, herunder 
vedligeholdelse og omkostninger 
forbundet med ressourceeffektivitet 
(herunder 
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tjenesteydelse, fra anskaffelse af råvarer 
eller udvinding af ressourcer til 
bortskaffelse, rydning og afslutning.

energieffektivitetsomkostninger), 
genvindingsomkostninger forbundet med 
bortskaffelse og omkostninger forbundet 
med sociale virkninger, når disse vedrører 
opfyldelse af kontrakten. Effektivt design, 
planlægning og brug af elektroniske 
midler kan også indgå i værdiansættelsen 
af en livscyklus. For så vidt angår 
offentlige indkøb løber livscyklussen fra 
købstidspunktet gennem hele levetiden af 
bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne og udgør en integreret 
og uadskillelig del af beregningen af det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Begrundelse

Det er i skatteydernes interesse, at de ordregivende myndigheder har til ansvar at sikre mest 
værdi for pengene, uanset hvilken løsning der vælges i forbindelse med offentlige indkøb, og 
at løsningen ikke medfører større omkostninger for samfundet eller miljøet på den lange bane. 
Dette ansvar kan dog med rimelighed først løbe fra købstidspunktet.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uden at det berører direktiv 97/67/EF 
gælder dette direktiv for aktiviteter i 
forbindelse med tilrådighedsstillelse af:

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) "posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 
omdeling af indenlandske postforsendelser 
og -tjenester, som hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fritage posttjenester, der ikke er en del af 
befordringspligten, fra forpligtelserne i dette direktiv. Eftersom sådanne tjenester udbydes i et 
frit marked vil en forpligtelse til at sende dem i offentligt udbud medføre en 
konkurrencemæssig ulempe i forhold til konkurrenterne på markedet.

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrakter, der indgås med henblik på at 
muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, 
der er omhandlet i artikel 5-11, er ikke 
underlagt dette direktiv, hvis 
medlemsstaten eller ordregiverne, der har 
indgivet anmodningen i henhold til artikel 
28, kan påvise, at den pågældende aktivitet 
i den medlemsstat, hvor den udøves, er 
direkte undergivet almindelige 
konkurrencevilkår på markeder, hvortil 
adgangen er fri. Projektkonkurrencer, der 
afholdes med henblik på udøvelsen af en 
sådan aktivitet i det pågældende 
geografiske område, er heller ikke 
underlagt dette direktiv. En sådan 
umiddelbar konkurrencevurdering, som 
foretages på grundlag af de oplysninger, 
der er tilgængelige for Kommissionen, 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

1. Kontrakter, der indgås med henblik på at 
muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, 
der er omhandlet i artikel 5-11, er ikke 
underlagt dette direktiv, hvis 
medlemsstaten eller ordregiverne, der har 
indgivet anmodningen i henhold til artikel 
28, kan påvise, at den pågældende aktivitet
eller specifikke sektorer eller segmenter 
heraf i den medlemsstat, hvor den udøves, 
er direkte undergivet almindelige 
konkurrencevilkår på markeder, hvortil 
adgangen er fri. Projektkonkurrencer, der 
afholdes med henblik på udøvelsen af en 
sådan aktivitet i det pågældende 
geografiske område, er heller ikke 
underlagt dette direktiv. En sådan 
umiddelbar konkurrencevurdering, som 
foretages på grundlag af de oplysninger, 
der er tilgængelige for Kommissionen, 
berører ikke anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

Begrundelse

Visse sektorer på jernbanemarkedet er allerede nu genstand for direkte konkurrence og er frit 
tilgængelige, og de bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1 
betragtes adgangen til et marked som fri, 
hvis medlemsstaten har gennemført og 
anvender den EU-lovgivning, der er anført 
i bilag III.

Med henblik på anvendelsen af stk. 1 
betragtes adgangen til et marked som fri, 
hvis medlemsstaten har gennemført og 
anvender den EU-lovgivning, der er anført 
i bilag III, eller hvis medlemsstaten 
anvender principperne fastsat i denne 
lovgivning for det pågældende marked.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat eller en ordregiver, 
hvis lovgivningen i den berørte 
medlemsstat tillader det, finder, at en 
aktivitet ud fra de kriterier, der er fastsat i 
artikel 27, stk. 2 og 3, er direkte undergivet 
almindelige konkurrencevilkår på 
markeder, hvortil adgangen er fri, kan den 
fremsætte en anmodning om at fastslå, at 
dette direktiv ikke finder anvendelse på 
indgåelse af kontrakter eller afholdelse af 
projektkonkurrencer med henblik på 
udøvelsen af en sådan aktivitet.

Hvis en medlemsstat eller en ordregiver, 
hvis lovgivningen i den berørte 
medlemsstat tillader det, finder, at en 
aktivitet ud fra de kriterier, der er fastsat i 
artikel 27, stk. 2 og 3, helt eller delvist, 
også med hensyn til enkelte sektorer eller 
segmenter heraf, er direkte undergivet 
almindelige konkurrencevilkår på 
markeder, hvortil adgangen er fri, kan den 
fremsætte en anmodning om at fastslå, at 
dette direktiv ikke finder anvendelse på 
indgåelse af kontrakter eller afholdelse af 
projektkonkurrencer med henblik på 
udøvelsen af en sådan aktivitet eller en 
enkelt sektor eller et enkelt segment heraf.

Begrundelse

Visse sektorer på jernbanemarkedet er allerede nu genstand for direkte konkurrence og er frit 
tilgængelige, og de bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodninger ledsages af en begrundet og 
dokumenteret afgørelse, der er truffet af en 

Anmodninger ledsages af en begrundet og 
dokumenteret afgørelse, der er truffet af en 
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uafhængig national myndighed, som er 
kompetent med hensyn til den pågældende 
aktivitet. Denne afgørelse analyserer 
grundigt betingelserne for at anvende 
artikel 27, stk. 1, på den berørte aktivitet i 
overensstemmelse med artiklens stk. 2 og 
3.

uafhængig national myndighed, som er 
kompetent med hensyn til den pågældende 
aktivitet eller en enkelt sektor eller et 
enkelt segment heraf. Denne afgørelse 
analyserer grundigt betingelserne for at 
anvende artikel 27, stk. 1, på den berørte 
aktivitet i overensstemmelse med artiklens 
stk. 2 og 3.

Begrundelse

Visse sektorer på jernbanemarkedet er allerede nu genstand for direkte for konkurrence og er 
frit tilgængelige, og de bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på en anmodning 
indsendt i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 1 i form af en 
gennemførelsesafgørelse vedtaget inden for 
de perioder, der er angivet i nærværende 
artikels stk. 4, fastlægge hvorvidt en 
aktivitet som henvist til i artikel 5-11 er 
direkte undergivet konkurrence på 
grundlag af kriterierne i artikel 27. Sådanne 
gennemførelsesafgørelser skal vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren, hvortil der 
henvises i artikel 100, stk. 2.

Kommissionen kan på en anmodning 
indsendt i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 1 i form af en 
gennemførelsesafgørelse vedtaget inden for 
de perioder, der er angivet i nærværende 
artikels stk. 4, fastlægge hvorvidt en 
aktivitet eller en enkelt sektor eller et 
enkelt segment heraf som henvist til i 
artikel 5-11 er direkte undergivet 
konkurrence på grundlag af kriterierne i 
artikel 27. Sådanne 
gennemførelsesafgørelser skal vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren, hvortil der 
henvises i artikel 100, stk. 2.

Begrundelse

Visse sektorer på jernbanemarkedet er allerede nu genstand for direkte konkurrence og er frit 
tilgængelige, og de bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter, der indgås med henblik på at 
muliggøre udførelse af den givne aktivitet, 
og projektkonkurrencer, der afholdes med 
henblik på udøvelsen af en sådan aktivitet, 
ophører med at være omfattet af dette 
direktiv i følgende tilfælde

Kontrakter, der indgås med henblik på at 
muliggøre udførelse af den givne aktivitet
eller en enkelt sektor eller et enkelt 
segment heraf, og projektkonkurrencer, 
der afholdes med henblik på udøvelsen af 
en sådan aktivitet eller en enkelt sektor 
eller et enkelt segment heraf, ophører med 
at være omfattet af dette direktiv i følgende 
tilfælde

Begrundelse

Visse sektorer på jernbanemarkedet er allerede nu genstand for direkte konkurrence og er frit 
tilgængelige, og de bør derfor ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Personlige interesser" omfatter i denne 
artikel familiemæssige, følelsesmæssige, 
økonomiske, politiske interesser eller 
andre fælles interesser med ansøgerne 
eller tilbudsgiverne, herunder 
modstridende erhvervsmæssige interesser.

udgår

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at personale omhandlet i stk. 2, litra a), 
pålægges at oplyse enhver 
interessekonflikt vedrørende ansøgere 
eller tilbudsgivere, så snart de bliver 
bekendt med sådanne konflikter, så den 

udgår
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ordregivende myndighed kan træffe 
afhjælpende foranstaltninger

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af interessekonflikt træffer den 
ordregivende myndighed passende 
foranstaltninger. Den pågældende 
medarbejder kan f.eks. erklæres inhabil i 
forhold til gennemførelsen af den berørte 
udbudsprocedure, eller personalets 
opgaver og ansvar kan omfordeles. Hvis 
en interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

I tilfælde af interessekonflikt træffer den 
ordregivende myndighed passende 
foranstaltninger.

Begrundelse

Der bør træffes afgørelse om den præcise karakter af sådanne foranstaltninger på nationalt 
plan.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke har og ikke agter at udøve 
ubehørig indflydelse på ordregiverens 
beslutningsproces eller indhente fortrolige 
oplysninger, der kan sikre dem ubehørige 
fordele i udbudsproceduren

udgår

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke har og ikke agter at indgå aftaler 
med andre ansøgere eller tilbudsgivere 
med henblik på at fordreje konkurrencen

udgår

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke bevidst fremsender vildledende 
oplysninger, der kan have væsentlig 
indflydelse på beslutninger vedrørende 
udelukkelse, udvælgelse eller tildeling.

udgår

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
ordregiverne anvender udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, i de tilfælde og 
under de omstændigheder, der udtrykkeligt 
er nævnt i artikel 42.

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
ordregiverne anvender udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, i de tilfælde og 
under de omstændigheder, der udtrykkeligt 
er nævnt i artikel 42, forudsat at de sikrer 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

Ændringsforslag 21
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 en 
periode på seks år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Ændringsforslag 22
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Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en rammeaftale indgås med flere 
økonomiske aktører, kan den 
gennemføres på en af følgende to måder:

udgår

a) a) på grundlag af de vilkår og 
betingelser, der er fastsat i rammeaftalen, 
uden at der iværksættes en fornyet 
konkurrence, såfremt den fastsætter alle 
vilkår for leveringen af de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser 
eller varer og de objektive betingelser for 
at afgøre, hvilken af de økonomiske 
aktører, der er part i rammeaftalen, der 
skal udføre dem, idet sidstnævnte 
betingelser skal være anført i 
udbudsdokumenterne
b) ved at iværksætte en fornyet 
konkurrence blandt de økonomiske 
aktører, der er part i rammeaftalen, 
såfremt alle vilkår for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer ikke er fastsat i 
rammeaftalen.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den konkurrence, der er omhandlet stk. 
4, litra b), baseres på de samme vilkår 
som ved tildelingen af rammeaftalen, der 
om nødvendigt præciseres, og i givet fald 
på andre vilkår, der anføres i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen, på 
følgende måde:

udgår

a) for hver kontrakt, som skal indgås, 
konsulterer ordregiverne skriftligt de 
økonomiske aktører, der er i stand til at 
udføre kontrakten
b) ordregiverne fastsætter en tilstrækkelig 
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lang frist til indgivelse af tilbud på de 
enkelte kontrakter under hensyntagen til 
elementer, såsom kontraktgenstandens 
kompleksitet og den tid, der medgår til 
fremsendelse af tilbud
c) tilbuddene indsendes skriftligt, og deres 
indhold forbliver lukket indtil udløbet af 
den fastsatte svarfrist
d) ordregiverne tildeler hver kontrakt til 
den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste 
tilbud på grundlag af tildelingskriterier, 
der er fastsat i udbudsbetingelserne i 
rammeaftalen.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne artikel berører ikke 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 
1997 om fælles regler for udvikling af 
Fællesskabets indre marked for 
posttjenester og forbedring af disse 
tjenesters kvalitet og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om 
offentlig personbefordring med jernbane 
og ad vej og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) 
nr. 1107/70.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 
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vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige 
omstændigheder.

vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige 
omstændigheder, som skal anføres i 
udbudsbekendtgørelsen.

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De tekniske specifikationer kan også, 
hvis det er relevant, omfatte krav til:
a) resultater, herunder niveauer for miljø-
og klimamæssige resultater samt for 
resultater med hensyn til socialt 
bæredygtig produktionsproces
b) livscyklus
c) socialt bæredygtig produktionsproces
d) organiseringen af de medarbejdere, der 
er udpeget til at udføre den pågældende 
kontrakt, og deres kvalifikationer og 
erfaringer
e) sikkerhed eller dimensioner, herunder 
procedurer for kvalitetssikring, 
terminologi, symboler, afprøvning og 
afprøvningsmetoder, emballering, 
mærkning og etikettering, 
brugsvejledning
f) regler for projektering og 
omkostningsberegning, betingelser for 
afprøvning, kontrol og aflevering af 
bygge- og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som ordregiveren ved 
almindelige eller særlige bestemmelser 
kan fastsætte vedrørende de færdige 
arbejder og de materialer eller dele, der 
indgår deri.
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Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) alle tilbudsgivere, der har afgivet et 
antageligt tilbud, om det antagne tilbuds 
karakteristika og relative fordele og 
meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, 
hvis bud er antaget, eller parterne i 
rammeaftalen

udgår

Ændringsforslag 28
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. De ordregivende myndigheder kan ikke 
tildele en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har indgivet det bedste tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet ikke opfylder 
forpligtelserne i EU-lovgivningen eller den 
nationale lovgivning på social-, 
arbejdsmarkeds-, sundheds-, sikkerheds-
eller miljøområdet, i kollektive aftaler, der 
finder anvendelse på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
skal udføres, eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, 

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

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Tildelingskriterier skal sikre effektiv 
og retfærdig konkurrence og være 
ledsaget af krav, der muliggør effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger ved 
den ordregivende myndighed med henblik 
på at fastslå, om tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unormalt lave tilbud Prisen på tilbuddet

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger for deres tilbud på 
detaljeret vis.

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for 
de øvrige tilbudsgivere

udgår

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning, hvor der kan tages 
hensyn til sektormæssige og regionale særkender.

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud

udgår

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning, hvor der kan tages 
hensyn til sektormæssige og regionale særkender.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er indgivet mindst fem tilbud. udgår

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning, hvor der kan tages 
hensyn til sektormæssige og regionale særkender.

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregiverne også anmode om en sådan
forklaring.

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave, anmoder de ordregivende 
myndigheder om en yderligere forklaring, 
inden de afviser et tilbud.

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) opfyldelse af forpligtelserne i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning på social-, arbejdsmarkeds-, 
sundheds-, sikkerheds- eller 
miljøområdet, i kollektive aftaler, der 
finder anvendelse på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
skal udføres, eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan ordregiveren
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 
denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvor stor en del af kontrakten denne har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
denne foreslår. Den ordregivende 
myndighed underrettes straks om enhver 
ændring i underleverandørkæden og om 
enhver ny underleverandør.
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Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, i behørigt begrundede 
tilfælde kan overføre retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner finder (fra marts 2013) anvendelse på transaktioner mellem 
virksomheder og offentlige myndigheder og på transaktioner mellem virksomheder (B2B).

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringen indfører betingelser, der 
ville have resulteret i udvælgelse af andre 
ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller 
ville have tildelt kontrakten til en anden 
tilbudsgiver, hvis de havde været en del af 
den oprindelige udbudsprocedure

udgår

Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 10 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger ét 
uafhængigt organ med ansvar for tilsyn 
med og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivere er underlagt et sådant 
tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der er 
involveret i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. Til 
det formål offentliggøres alle 
vejledningsdokumenter og henstillinger 
samt en årlig rapport om gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktivs regler.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af succesraten for små og 
mellemstore virksomheder i forbindelse 
med offentlige indkøb, hvis denne 
procentdel er lavere end 50 % målt i værdi 
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af kontrakter tildelt små og mellemstore 
virksomheder, gives der i rapporten en 
analyse af årsagerne hertil
b) en overordnet oversigt over 
gennemførelsen af bæredygtige 
indkøbspolitikker, herunder over 
procedurer, der omfatter hensyn til 
beskyttelse af miljøet, social integration, 
herunder adgangsmuligheder for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) centraliserede data om rapporterede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter eller andre alvorlige 
uregelmæssigheder på området for 
offentlige indkøb, herunder vedrørende 
projekter samfinansieret over EU's 
budget.
3. Tilsynsorganet skal:
a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især 
ordregiveres og indkøbscentralers 
relaterede praksis
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
c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens retspraksis
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
e) gøre nationale kompetente 
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institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksomme på 
specifikke afslørede overtrædelser og 
systemiske problemer
f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal 
inddrage denne i deres beslutninger eller 
forklare, hvorfor den tilsidesættes, hvis 
analysen ikke følges
g) overvåge afgørelser, der træffes af 
nationale domstole og myndigheder efter 
EU-Domstolens dom på grundlag af 
artikel 267 i traktaten eller 
Revisionsrettens årsberetning vedrørende 
overtrædelser af de europæiske regler om 
offentlige indkøb i forbindelse med EU-
støttede projekter; tilsynsorganet 
indberetter ethvert tilfælde af 
overtrædelse af EU's udbudsprocedurer i 
forbindelse med kontrakter direkte eller 
indirekte finansieret af Den Europæiske 
Union til Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig.
De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder 
under national lovgivning eller det 
system, der er indført på grundlag af 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.
4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger 
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anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.
Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 
er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's regler for offentlige indkøb, som 
påvirker projekter samfinansieret over 
EU's budget. Kommissionen kan overlade 
det til tilsynsorganet at opfølge visse sager 
og at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's regler for offentlige 
indkøb, der berører samfinansierede 
projekter, træffes af de kompetente 
nationale myndigheder, som vil være 
forpligtede til at følge dets anvisninger.
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet 
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
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foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller 
hvis der ikke iværksættes foranstaltninger 
for at afhjælpe overtrædelsen.
6. Ordregivende myndigheder fremsender 
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end
a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet gratis 
efter skriftlig anmodning give ubegrænset 
og fuld direkte adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
privates - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.

8. Et resumé af alle aktiviteter, der 
udføres af tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1-7, medtages i 
den årlige rapport nævnt i stk. 2.
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Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske aktører
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske aktører, 
udformning af tilbud, dialog eller 
forhandling samt udvælgelse og tildeling af 
kontrakten.

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 og 
95 tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode fra [dato for dette
direktivs ikrafttræden].

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 og 
95 tillægges Kommissionen for en periode 
på fem år fra [dato for nærværende 
direktivs ikrafttræden]. Kommissionen 
udarbejder en rapport om delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende i 
perioder af en tilsvarende længde, 
medmindre Europa-Parlament eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godstransport med jernbane Transport med jernbane
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Begrundelse

Ud over markedet for godstransport med jernbane er markedet for personbefordring med 
jernbane blevet åbnet for konkurrence.

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personbefordring med jernbane udgår
Ingen
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