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KORT BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb spiller en vigtig rolle i EU's generelle økonomiske formåen. De offentlige 
myndigheder bruger ca. 18 % af BNP på varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenester. I 
betragtning af den store mængde indkøb kan indgåelse af offentlige kontrakter anvendes som 
et effektivt redskab til at opnå et indre marked, der fremmer intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Offentlige indkøb spiller også en vigtig rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at nå målene med at forbedre 
erhvervsklimaet og virksomhedernes innovationsmuligheder og med at tilskynde til mere 
omfattende brug af grønne offentlige indkøb ved at støtte overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi. Samtidig understreger Europa 2020-strategien, at politikken for 
offentlige indkøb skal sikre en mere effektiv brug af offentlige midler, og at markederne for 
offentlige indkøb skal være åbne i hele EU.

Ordføreren hilser Kommissionens forslag om at modernisere direktiverne om offentlige 
indkøb velkommen.  Det lovgivningsmæssige forslag bør resultere i enklere og mere fleksible 
udbudsprocedurer for de ordregivende myndigheder og give lettere adgang for virksomheder, 
navnlig SMV'er. Revisionen af lovgivningen bør skabe balance mellem forenkling af 
reglerne, velfunderede og effektive procedurer i forbindelse med innovative og bæredygtige 
tildelingskriterier, idet man også sikrer en mere omfattende brug af e-indkøb.

Kontrakter bør tildeles på grundlag af objektive kriterier, som sikrer overholdelse af 
principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination 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 tildelingskriterierne omfatter faktorer, der er direkte 
knyttet til produktionsprocessen.

Ordføreren er fuldt overbevist om, at ordregivende myndigheder som tildelingskriterium bør 
bruge det "mest fordelagtige og bæredygtige tilbud" og forkaste det alternative kriterium 
baseret på "laveste pris". I betragtning af, at der ligeledes tages højde for prisen inden for 
rammerne af det mest fordelagtige og bæredygtige tilbud, vil de ordregivende myndigheder 
være i stand til at træffe de mest hensigtsmæssige valg i forhold til deres individuelle behov, 
herunder overvejelser omkring omkostninger, strategiske samfundsmæssige mål, innovative 
løsninger og sociale og miljømæssige kriterier.

Offentlige indkøb bør bruges som et redskab til at fremme innovation. Offentlige indkøbere 
skal tilskyndes til at købe innovative varer og tjenesteydelser med henblik på at opfylde 
målene for bæredygtig udvikling. Nye innovative løsninger og ideer er nødvendige, især på 
transportområdet, og offentlige indkøb bør anvendes som et redskab til at opfylde sådanne 
behov.

Livscyklus bør spille en større rolle i overvejelserne, og de sociale og miljømæssige 
virkninger ved hele produktionsprocessen skal tages i betragtning. De ordregivende 
myndigheder bør have yderligere muligheder for at stille krav til produktionsprocessen og 
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ikke blot til det specifikke produkt. Dette vil føre til mere bæredygtige indkøb, herunder i 
transportsektoren.

I forbindelse med alle indkøb, der er beregnet til brug for personer er det nødvendigt, at de 
ordregivende myndigheder fastsætter tekniske specifikationer under hensyntagen til kriterier 
vedrørende adgang for handicappede eller design for samtlige brugere. Dette er især vigtigt på 
området for offentlig transport og turisme.

Bestemmelserne om underleverandørkontrakter bør styrkes. En tilbudsgiver skal have pligt til 
i sit tilbud at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til 
tredjepart, samt hvilke underleverandører han foreslår. Desuden skal hovedentreprenøren og 
alle medvirkende underleverandører kunne gøres ansvarlige i tilfælde af, at lovgivningen ikke 
overholdes. Der er behov for et kontrolsystem, der dækker alle led i entreprenørkæden.

Ordføreren har stillet en række ændringsforslag vedrørende de ovennævnte spørgsmål. I nogle 
tilfælde er det blevet anset for nødvendigt at lade nogle af de bestemmelser, som 
Kommissionen har foreslået, udgå, eftersom ordføreren mener, at visse problemer kan løses 
mere effektivt ved national lovgivning, idet der tages hensyn til sektorbestemte og regionale 
særegenheder i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og bedre regulering.

Sidst men ikke mindst vil ordføreren gerne understrege nødvendigheden af at sikre 
retssikkerheden og overensstemmelsen af direktiverne om offentlige indkøb med den 
gældende EU-lovgivning på området for transport og posttjenester.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbruger-
beskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Effektivt samarbejde er nødvendigt for 
at sikre konsekvent rådgivning og praksis 
inden for de enkelte medlemsstater og i 
hele EU. Organer udpeget til overvågning, 
gennemførelse, kontrol og teknisk bistand 
bør kunne udveksle oplysninger og 
samarbejde. På samme måde bør den 
nationale myndighed udpeget af hver 
medlemsstat fungere som den foretrukne 
kontakt med Kommissionens tjenestegrene 
i forbindelse med indsamling af data, 
udveksling af oplysninger og overvågning 

(53) Effektivt samarbejde og 
gennemsigtighed er nødvendigt for at sikre 
konsekvent rådgivning og praksis inden for 
de enkelte medlemsstater og i hele EU. 
Organer udpeget til overvågning, 
gennemførelse, kontrol og teknisk bistand 
bør kunne udveksle oplysninger og 
samarbejde. På samme måde bør den 
nationale myndighed udpeget af hver 
medlemsstat fungere som den foretrukne 
kontakt med Kommissionens tjenestegrene 
i forbindelse med indsamling af data, 
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af gennemførelsen af EU's lovgivning om 
offentlige indkøb.

udveksling af oplysninger og overvågning 
af gennemførelsen af EU's lovgivning om 
offentlige indkøb.

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) “livscyklus”: alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og
vedligeholdelse, i hele eksistensen af en 
vare eller et bygge- og anlægsarbejde eller 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
erhvervelse af råvaren eller oparbejdelse 
af ressourcer til bortskaffelse, 
godkendelse og færdiggørelse

(22) "livscyklus": så vidt muligt 
værdiansættelse af de fulde omkostninger 
forbundet med offentlige indkøb, 
herunder vedligeholdelse og 
omkostninger forbundet med 
ressourceeffektivitet (herunder 
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 
mulig valuta 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 3
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det valgte kommunikationsmiddel skal Det valgte kommunikationsmiddel skal 
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være alment tilgængeligt og må ikke 
begrænse de økonomiske aktørers adgang 
til indkøbsproceduren.

være alment tilgængeligt, og også kunne 
bruges af personer med handicap og må 
ikke begrænse de økonomiske aktørers 
adgang til indkøbsproceduren. 

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1 og 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest den 
1. januar 2017, at mindst 70 % af alle 
udbudsprocedurer under dette direktiv 
gennemføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, herunder navnlig 
elektronisk indgivelse i overensstemmelse 
med kravene i denne artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest den 
1. januar 2020, at alle udbudsprocedurer 
under dette direktiv gennemføres ved 
hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, herunder navnlig 
elektronisk indgivelse i overensstemmelse 
med kravene i denne artikel.

Begrundelse

Denne todelte fremgangsmåde anses for at være mere realistisk end det af Kommissionen 
foreslåede mål og giver de ordregivende myndigheder tilstrækkelig tid til planlægning og 
gennemførelse.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med denne artikel forstås 
der ved "personlige interesser" 
familiemæssige, følelsesmæssige, 
økonomiske, politiske interesser eller 
andre fælles interesser med ansøgerne 
eller tilbudsgiverne, herunder 

udgår
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modstridende erhvervsmæssige interesser.

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 21 – 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 
ordregivende myndighed kan træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Begrundelse

Dette spørgsmål kan behandles mere effektivt i national lovgivning.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 21 – 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.
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Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver foranstaltning, der iværksættes 
i overensstemmelse med denne artikel, 
skal dokumenteres i den i artikel 85 
omhandlede rapport.

udgår

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgerne skal ved begyndelsen af 
proceduren fremlægge en erklæring på 
tro og love om, at de ikke har udøvet eller 
vil udøve:

Medlemsstaterne indfører de nødvendige 
regler til effektivt at forebygge, 
identificere og straffe ulovlige aktiviteter 
og konkurrenceforvridning under 
udbudsproceduren, navnlig i forbindelse 
med udformningen af 
udbudsdokumenterne, udvælgelsen af 
ansøgere og tildelingen af kontrakten.

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) uretmæssig påvirkning af den 
ordregivende myndigheds 
beslutningsproces eller modtage fortrolige 
oplysninger, der kan give dem 
uretmæssige fordele i forbindelse med 
udbudsproceduren

udgår

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indgå aftaler med andre ansøgere og 
tilbudsgivere med det formål at fordreje 
konkurrencen

udgår

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 
dialog, i nedenstående tilfælde:

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 
dialog, forudsat at de sikrer 
ligebehandling for alle tilbudsgivere, i 
nedenstående tilfælde:

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme ikke at 
omsætte procedurerne med udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog 
eller innovationspartnerskaber til national 
lovgivning.

udgår
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Begrundelse

Som led i denne moderniseringsproces er det af største vigtighed at få fremmet fleksibiliteten i 
valget af procedure og at fremme innovative udbudsmetoder. Gennemførelsen af de mest 
relevante procedurer bør derfor ikke være valgfri, men i stedet ensartet i alle 
medlemsstaterne for at sikre lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der forelægges 
Kommissionen en rapport.

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag knytter sig til ændringsforslag til artikel 84.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved alle indkøb, hvis genstand er beregnet 
til anvendelse af personer, hvad enten det 
er offentligheden eller personale ved den 
ordregivende myndighed, skal disse 
tekniske specifikationer undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde fastsættes 
således, at der tages hensyn til kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere.

Ved alle indkøb, hvis genstand er beregnet 
til anvendelse af personer, hvad enten det 
er offentligheden eller personale ved den 
ordregivende myndighed, skal disse 
tekniske specifikationer undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde, som skal 
anføres i udbudsbekendtgørelsen, 
fastsættes således, at der tages hensyn til 
kriterier vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere.
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Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De tekniske specifikationer kan om 
nødvendigt ligeledes indeholde krav 
vedrørende:
a) præstationsniveauer, herunder på det 
miljø- og klimamæssige plan samt med 
hensyn til produktionsprocessen sociale 
bæredygtighed
b) livscyklus
c) produktionsprocessens sociale 
bæredygtighed
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) De omfatter ligeledes 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 den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 19
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 tildeler 
ikke den tilbudsgiver, der har afgivet det 
bedste bud, en kontrakt, hvis de har 
fastslået, at buddet ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold EU's eller den 
nationale social-, arbejdsmarkeds-, 
sundheds-, sikkerheds- eller 
miljølovgivning og kollektive aftaler på 
det sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
eller leverancen skal udføres, eller de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser.

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU-lovgivningen eller den nationale
social-, arbejdsmarkeds-, sundheds-, 
sikkerheds- eller miljølovgivning og 
kollektive aftaler, der gælder på stedet, 
hvor arbejdet udføres eller tjenesten 
leveres, eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
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omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ansøger eller tilbudsgiver, som er i en af 
de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede situationer, 
kan forelægge den ordregivende 
myndighed dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

En ansøger eller tilbudsgiver, som er i en af 
de i stk. 1, 2, og 3 omhandlede situationer, 
kan forelægge den ordregivende 
myndighed dokumentation for sin 
pålidelighed, eller sin underentreprenørs 
pålidelighed, hvis det er relevant, på trods 
af den relevante udelukkelsesgrund.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Denne artikel finder anvendelse på 
underentrepriseprocedurer og 
underentreprenører.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overholdelse af forpligtelser i henhold 
til EU’s eller national social-, 
arbejdsmarkeds-, sundheds-, sikkerheds-
eller miljølovgivning og kollektive aftaler, 
der gælder på stedet, hvor arbejdet 
udføres eller tjenesten leveres, eller de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.
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Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne artikel finder anvendelse på 
underentrepriseprocedurer og 
underentreprenører.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som generel regel kan bevis for den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle formåen føres ved en eller flere 
af de i bilag XIV, del 1, anførte 
oplysninger.

Som generel regel kan bevis for den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle formåen samt for overholdelse 
af forpligtelser fastlagt i EU’s eller
national social-, arbejdsmarkeds-, 
sundheds-, sikkerheds-, eller 
miljølovgivning og kollektive aftaler, som 
finder anvendelse på stedet for udførelsen 
af arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen, føres ved en eller flere af de i 
bilag XIV anførte oplysninger.

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).
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Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Ændringsforslag 29
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 for personer 
med handicap, udformning for alle 
brugere, miljømæssige karakteristika og 
innovativ karakter

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 
kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring tages i betragtning, således at
udskiftning af dette personale efter 
tildelingen af kontrakten kræver samtykke 

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

organisation og kvalitet og skal meddeles 
den ordregivende myndighed

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 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 32
Forslag til direktiv
Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unormalt lave tilbud Prisen på tilbuddet

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører på detaljeret vis gør 
rede for de priser eller omkostninger, som 
deres tilbud indebærer.

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.

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 69 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i 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 36
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet 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 37
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's social- og 
arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's og 
national social-, arbejdsmarkeds-, 
sundheds-, sikkerheds- eller 
miljølovgivning eller kollektive aftaler, 
som finder anvendelse det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
gennemføres, eller i henhold til de i bilag 
XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår. Den 
ordregivende myndighed underrettes 
straks om enhver ændring i 
underleverandørkæden og om enhver ny 
underleverandør.
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Ændringsforslag 40
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, i behørigt 
begrundede tilfælde kan overføre
forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. 
Ordningerne i forbindelse med 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 41
Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der indføres med ændringen 
betingelser, som ville have givet mulighed 
for at vælge andre ansøgere end de 
oprindeligt udvalgte eller mulighed for at 
tildele kontrakten til en anden 
tilbudsgiver, hvis disse betingelser var 
fremgået af den oprindelige 
udbudsprocedure.

udgår
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Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
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som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
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interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
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
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
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Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning 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 enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, 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 udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
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af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige 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 efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis 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 
private - 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 
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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. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er oprettet eller udpeget 
i henhold til artikel 84, fremsender senest 
den 31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en gennemførelsesrapport 
og en statistisk opgørelse for hvert år på 
grundlag af en standardformular.

1. De kompetente organer i 
medlemsstaterne fremsender senest den 
31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en gennemførelsesrapport 
og en statistisk opgørelse for hvert år på 
grundlag af en standardformular.

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 og 86 tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 6, 13, 
19, 20, 23, 54, 59, 67 og 86 tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport om delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
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periode.

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Bilag 14 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) passende attesteringer eller 
erklæringer vedrørende dokumentation 
for overholdelse af social-, 
arbejdsmarkeds-, sundheds-, sikkerheds-
eller miljøregler som defineret af 
gældende EU-lovgivning, national 
lovgivning og kollektive aftaler på det 
sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen skal gennemføres.
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