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REGIONSUDVALGET

— mener, at der i regelværket for offentlige indkøb lægges større vægt på at få valuta for pengene i
forbindelse med offentlige indkøb. Det primære formål for en ordregivende myndighed, der foretager
et offentligt indkøb, er at erhverve en vare, en tjenesteydelse eller en byggeentreprise, og regelværket
bør bidrage til, at køber, sælger og borgerne generelt er tilfredse med købet. Enkle og forståelige regler
fremmer formentlig grænseoverskridende handel mere end noget andet;
— beklager, at visse nye forslag også er svært forståelige og overordentligt detaljerede. Endvidere er der
kommet et antal nye bestemmelser til. Visse bestemmelser er blevet tilføjet for at gøre offentlige
indkøb lettere, mens andre nyskabelser giver de ordregivende myndigheder flere administrative byrder,
selv om retlig stabilitet er nødvendig for en smidig afvikling af offentlige indkøb;
— mener, det er muligt at lave enklere regler for offentlige indkøb uden at slække på effektiviteten,
hvilket fremgår ikke mindst WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA), som er enklere end de tilsva
rende EU-regler. Kommissionen opfordres til at hæve tærskelværdien væsentligt for offentlige indkøb.
Med tanke på, hvor uhørt en lille del af de offentlige indkøb, der er grænseoverskridende, og med
tanke på den administrative byrde, som regelværket giver myndigheder og leverandører, er det unød
vendigt at have så lave tærskelværdier;
— påpeger, at forslaget er i modstrid med medlemsstaternes ret til at organisere deres egen forvaltning
og strider mod nærhedsprincippet. Det er vigtigt at overholde nærhedsprincippet og proportionali
tetsprincippet. Et forslag til EU-foranstaltning skal både være nødvendigt for at opfylde målsætnin
gerne og mere effektivt, end hvis foranstaltningen gennemføres på nationalt niveau.
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I.

BAGGRUND

1.
Kommissionens grønbog om offentlige indkøb "Moderni
sering af EU's politik for offentlige indkøb – Mod et mere
effektivt europæisk marked for offentlige indkøb" (COM(2011)
15 final) behandlede en lang række emner vedrørende offentlige
indkøb.

2.
Regionsudvalget udtalte sig i maj 2011 om grønbogen.
Udvalget understregede bl.a. i udtalelsen, at det er vigtigt, at
små og mellemstore virksomheder kan deltage i offentlige
udbud, at de nuværende regler er alt for detaljerede, og at det
skal gøres muligt at tage hensyn til miljøet, stille sociale krav og
indkalde tilbud om innovationer. Desuden ønsker udvalget at
bevare opdelingen i A- og B-tjenester, at indføre et europæisk
udbudspas, at udvide anvendelsesområdet for udbud med
forhandling og at forbedre rammeaftalebestemmelserne.

II.

KOMMISSIONENS FORSLAG TIL ÆNDRING AF DIREK
TIVET OM OFFENTLIGE INDKØB OG DIREKTIVET OM
FREMGANGSMÅDERNE
VED
INDGÅELSE
AF
KONTRAKTER INDEN FOR VAND- OG ENERGIFOR
SYNING, TRANSPORT SAMT POSTTJENESTER

3.
Forslagene til nye direktiver om offentlige indkøb inde
holder en hel del nye og detaljerede bestemmelser i forhold
til det nugældende direktiv. En del af forslagene sigter mod at
hjælpe små og mellemstore virksomheder. Visse former for
samarbejde mellem lokale myndigheder er undtaget. Der
lægges større vægt på miljø, sociale aspekter, innovationer og
elektronisk baserede offentlige udbud. En anden nyskabelse er,
at opdelingen i A-tjenester og B-tjenester foreslås afskaffet, mens
der indføres et nyt system for offentlige indkøb af sociale tjene
ster. Der foreslås desuden regler for tilsyn med offentlige indkøb
og konsulentbistand.

4.
Regionsudvalget påpegede allerede behovet for et betyde
ligt enklere regelværk, da de nugældende direktiver om offent
lige indkøb blev udarbejdet. Det nuværende system skaber en
lang række problemer og retssager på grund af regelværkets
kompleksitet og manglende klarhed. Man kan desuden tolke

det som mistillid til de ordregivende myndigheder. Regions
udvalget beklager desuden, at det er de forskellige former for
offentlige indkøb, som sættes i fokus, ikke resultatet med
hensyn til almenhedens interesser.

5.
Efter Regionsudvalgets mening bør regelværket for offent
lige indkøb lægge større vægt på at få valuta for pengene i
forbindelse med offentlige indkøb. Det primære formål for en
ordregivende myndighed, der foretager et offentligt indkøb, er at
erhverve en vare, en tjenesteydelse eller en byggeentreprise, og
regelværket bør bidrage til, at køber, sælger og borgerne gene
relt er tilfredse med købet. Enkle og forståelige regler fremmer
formentlig grænseoverskridende handel mere end noget andet.

6.
Desværre er visse nye forslag også svært forståelige og
overordentligt detaljerede. Endvidere er der kommet et antal
nye bestemmelser til. Visse bestemmelser er blevet tilføjet for
at gøre offentlige indkøb lettere, mens andre nyskabelser giver
de ordregivende myndigheder flere administrative byrder, selv
om retlig stabilitet er nødvendig for en smidig afvikling af
offentlige indkøb.

7.
I medfør af EU-traktatens artikel 5, stk. 4, går indholdet
og formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for
at nå målene i traktaterne. Den foreslåede detaljeringsgrad går
imod intentionerne om at forenkle reglerne for offentlige
indkøb og vil pålægge de ordregivende myndigheder, især de
små myndigheder på lokalt og regionalt niveau, urimelige admi
nistrative byrder.

8.
Man ville f.eks. kunne have gjort regelværket lettere at
håndtere gennem enklere og færre regler suppleret med vejled
ninger om EU-Domstolens praksis, hvis det er relevant. Sidst
nævnte kan løbende ajourføres, uden at man behøver at ændre i
direktiverne.

9.
At det er muligt at lave enklere regler for offentlige
indkøb uden at slække på effektiviteten, viser ikke mindst
WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA), som er enklere end
de tilsvarende EU-regler. Kommissionen opfordres til at hæve
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tærskelværdien væsentligt for offentlige indkøb. Med tanke på,
hvor uhørt en lille del af de offentlige indkøb, der er grænse
overskridende, og med tanke på den administrative byrde, som
regelværket giver myndigheder og leverandører, er det unødven
digt at have så lave tærskelværdier.

Den nyligt indgåede WTO-aftale om offentlige indkøb (GPA)
afløser aftalen fra 1994. Regionsudvalget opfordrer allerede nu
Kommissionen til at genåbne aftalen fra december 2011 for at
genforhandle tærskelværdien, så den hæves væsentligt.

10.
Det er ekstremt vigtigt med regler, som gør det lettere
for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige
udbud, og som henviser til muligheden for underentreprise.
Selv her er et enkelt regelværk en hjælp, eftersom disse virk
somheder ikke har adgang til juridisk ekspertise eller andre
eksperter i offentlige indkøb. Virksomhederne er eksperter i
deres egne varer og tjenester, og ikke i bestemmelser om offent
lige indkøb. Der foreslås en række bestemmelser, som skal
hjælpe disse virksomheder, bl.a. med hensyn til attester og
indførelse af udbudspasset, hvilket er positivt. Udvalget mener
derimod ikke, at det skal være obligatorisk at dele offentlige
indkøb op eller at begrunde, hvorfor man ikke gør det.

11.
Kontrakter, der tildeles kontrollerede enheder, eller
samarbejde om fælles udførelse af de deltagende ordregivende
myndigheders offentlige tjenesteydelsesopgaver foreslås undtaget
fra reglerne, hvis betingelserne fastsat i direktivet er opfyldt. De
foreslåede undtagelsesregler for samarbejde internt i egne
selskaber og for samarbejde mellem ordregivende myndigheder
er dog alt for snævert udformet, vil ikke kunne gennemføres i
praksis og vil derfor bevirke, at direktivet kan gribe forstyrrende
ind i medlemsstaternes interne administrative ordninger.

12.
Regionsudvalget foreslog i sin reaktion på grønbogen, at
udbud med forhandling bør kunne foregå på samme vilkår som
i forsyningssektoren. Det standpunkt holder udvalget fast ved.
Der er ingen grund til at antage, at de myndigheder, som tager
sig af de traditionelle sektorer, er mindre egnede til at forhandle
end forsyningssektormyndighederne. De ordregivende myndig
heder køber ikke kun standardvarer, men også mange kompli
cerede produkter som it-systemer og medicinteknisk udstyr, og
for disse indkøb er udbud med forhandling velegnet, ligesom
også for forskellige slags komplicerede tjenester.

13.
Det ville være en fordel for små og mellemstore virk
somheder, hvis der blev flere muligheder for at anvende udbud
med forhandling, eftersom dette giver større fleksibilitet i
processen. Et almindeligt problem for disse virksomheder er
desuden vanskelighederne med at supplere og justere deres
tilbud. Her burde reglerne være mere fleksible.

14.
Særligt bekymrende er indkøb af informations- og
kommunikationsteknologi (ikt-systemer), hvor supplerende
kontrakter for f.eks. ekstra licenser og nye moduler ikke altid
kan gøres til genstand for offentlige indkøb uden store genvor
digheder af teknisk og økonomisk art.
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15.
For ordregivende myndigheder på lokalt og regionalt
niveau foreslås et noget enklere system med en vejledende
forhåndsmeddelelse om udbud i overensstemmelse med WTOreglerne. Hvis de gør brug af denne mulighed, behøver de ikke
offentliggøre særskilte udbudsbekendtgørelser, før de iværk
sætter udbudsproceduren. Dette er et godt forslag, som kan
være en hjælp for både myndigheder og virksomheder.

16.
Regionsudvalget fremførte i sin reaktion på grønbogen,
at rammeaftalebestemmelserne som udgangspunkt bør stemme
overens med bestemmelserne i det nugældende forsynings
direktiv med henblik på at få mere fleksible regler. Det er uhel
digt, at Kommissionen i stedet foreslår en ændring af formule
ringen i forsyningsdirektivet, så dette bliver reguleret på samme
detaljerede måde som inden for de traditionelle sektorer. Det
bør også udtrykkeligt fremgå, at når der er tale om varer og
tjenester, der skal opfylde individuelle behov, som f.eks. handi
caphjælpemidler, skal aftalerne kunne udformes på en sådan
måde, at det er borgeren selv, der vælger blandt leverandørerne
i rammeaftalen.

17.
Regionsudvalget finder det positivt med elektronisk base
rede udbudsprocedurer og hilser Kommissionens initiativ på
området velkommen. Elektroniske udbud er en fordel for både
køber og sælger. Den foreslåede periode på to år, inden det
bliver obligatorisk at indgive og modtage elektroniske tilbud,
er alt for kort, især for små virksomheder. Det bør være den
ordregivende myndighed, som bestemmer dette. Det er stor
forskel på, hvor langt de enkelte brancher og medlemsstater
er nået på dette område, og det er den ordregivende myndighed,
som har bedst overblik over situationen. Det synes ulogisk at
have særskilte regler og en kortere tidsplan for indførelsen af
denne type udbudsprocedure for indkøbscentraler, især når det
gælder lokale og regionale indkøbscentraler.

18.
Udvalget vil også understrege, at det er absolut nødven
digt, at Kommissionen tager det fælles glossar for offentlige
indkøbsaftaler op til revision, eftersom det er svært at finde
rundt i, er tvetydigt og sine steder decideret ulogisk. Et velfun
gerende glossar vil være befordrende for elektronisk baserede
offentlige udbudsprocedurer.

19.
Ifølge Regionsudvalget må den nuværende opdeling i Aog B-tjenester absolut bevares og de foreslåede artikler 74, 75
og 76 om sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenestey
delser udgå. Disse tjenester har meget lidt grænseoverskridende
interesse. Den foreslåede model for sociale tjenester opvejer ikke
de ulemper, som afskaffelsen af den særlige løsning for B-tjene
ster indebærer. Ikke kun sociale tjenester og sundhedstjenester
bør undtages, men f.eks. juridiske tjenester bygger også i så høj
grad på personlig tillid, at de vanskeligt kan udsættes for almin
delig konkurrence. Selv restauranttjenester og erhvervsuddan
nelse kan ofte kobles til sociale tjenester. Det samme gælder
rengøringstjenester og lign., som udføres for ældre og borgere
med forskellige handicap.
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20.
Udvalget mener, at de offentlige myndigheder kan give et
vigtigt bidrag til opfyldelsen af målsætningerne for Europa
2020-strategien ved at udnytte deres købekraftspotentiale,
navnlig for så vidt angår flagskibsinitiativerne "Innovation i
EU" og "Et ressourceeffektivt Europa".

21.
Regionsudvalget bifalder, at der i direktivforslaget er
mere fokus på muligheden for at overveje miljø og sociale
krav, selv om reglerne sandsynligvis ikke bliver lette at
anvende (et eksempel herpå er artikel 67 om livscyklusomkost
ninger). Det er vigtigt, at det overlades til den ordregivende
myndighed at bestemme, om der skal stilles krav, og i så fald
hvilke, eftersom varerne og tjenesterne er af vidt forskellig art.
Politiske målsætninger skal bestemmes af politiske valg på lokalt
og regionalt niveau. Der er stor forskel på, om der skal
indkøbes cement eller MR-scannere. Regionsudvalget konsta
terer imidlertid, at der under alle omstændigheder skal være
tale om en saglig sammenhæng med genstanden for kontrakten
med henblik på at forhindre ugennemsigtige og vilkårlige
tildelingsafgørelser og sikre lige konkurrencevilkår for virksom
hederne.

22.
Efter udvalgets opfattelse må det være op til den ordregi
vende myndighed at afgøre, om den vil købe til laveste pris eller
vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. For mange stan
dardprodukter som f.eks. benzin er prisen det eneste realistiske
vurderingskriterium, men dette gælder også for en del kompli
cerede produkter som f.eks. visse lægemidler, hvor kvalitetskra
vene allerede er blevet prøvet i forbindelse med myndighedernes
markedsføringstilladelse. Indkøb til laveste pris behøver slet ikke
betyde, at man ikke stiller kvalitetskrav. Ved sådanne indkøb
gøres kvalitetskravene obligatoriske, og derefter vælges det
tilbud, som opfylder kravene til den laveste pris. Indkøb til
laveste pris er også en fordel for små virksomheder, eftersom
disse ofte har lave administrative omkostninger og kan tilbyde
konkurrencedygtige priser. Omvendt kan konkurrence om
sociale og miljømæssige forhold fryse mange små virksomheder
ud af markedet. Det er forvirrende, at der i forslaget tales om
laveste omkostninger i stedet for laveste pris. Begrebet "laveste
omkostninger" er i højere grad knyttet til det økonomisk mest

III.
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fordelagtige bud, og det indikerer, at man vil tage andre hensyn
end prisen. For tydelighedens skyld bør formuleringen være som
i det nugældende direktiv.
23.
Kommissionen foreslår også nye bestemmelser
vedrørende relationerne til underleverandører og kontraktænd
ringer i løbetiden. Efter udvalgets mening skal direktiverne
fortsat ikke indeholde bestemmelser om disse emner. Disse
spørgsmål hører først og fremmest under den nationale
kontraktret. De kan passende behandles i fortolkende dokumen
ter.
24.
Kommissionen foreslår en række vidtgående bestem
melser om nationale tilsynsorganer og bistand i forbindelse
med offentlige indkøb. Disse emner blev ikke diskuteret i grøn
bogen. Ifølge artikel 2 i protokol nr. 2 om anvendelse af
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet skal Kommis
sionen, inden den fremsætter forslag til en lovgivningsmæssig
retsakt, foretage omfattende konsultationer. I forbindelse med
disse konsultationer skal den lokale og regionale dimension af
de foreslåede foranstaltninger, hvor det er relevant, tages med i
betragtning – undtagen i meget hastende sager. Oprettelse af
nationale tilsynsmyndigheder har i sandhed stor betydning for
det lokale og regionale niveau, ikke mindst i medlemsstater,
hvor de subnationale myndigheder har kompetence til at
udstede retsakter.
25.
Forslaget er i modstrid med medlemsstaternes ret til at
organisere deres egen forvaltning og strider mod nærhedsprin
cippet. Det er vigtigt at overholde nærheds- og proportionali
tetsprincippet. Et forslag til EU-foranstaltning skal både være
nødvendigt for at opfylde målsætningerne og mere effektivt,
end hvis foranstaltningen gennemføres på nationalt niveau. I
dette tilfælde er der ikke noget, der tyder på, at det foreslåede
system skulle være mere effektivt, end hvis medlemsstaterne
hver for sig står for gennemførelsen i overensstemmelse med
et nationalt system. Eksisterende nationale og retlige strukturer
bør kunne påtage sig nye håndhævelsesopgaver, så det ikke
bliver nødvendigt at oprette nye tilsynsorganer i medlemssta
terne. Den af Kommissionen foreslåede model synes desuden at
kombinere forskellige opgaver på en måde, som strider mod
den traditionelle adskillelse af offentlige myndigheder og
domstole.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Ændringsforslag 1
COM(2011) 896 final
Betragtning 14
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(14)
Der hersker betydelig retsusikkerhed med hensyn
til, i hvor vid udstrækning samarbejde mellem offentlige
myndigheder skal være dækket af regler om offentlige
indkøb. EU-Domstolens relevante retspraksis fortolkes
forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat samt endog
mellem ordregivende myndigheder. Det er derfor nødven
digt at afklare, i hvilke tilfælde kontrakter indgået mellem
ordregivende myndigheder ikke er underlagt anvendelsen af
reglerne om offentlige indkøb. Afklaringen bør afstemmes

(14)
Der hersker betydelig retsusikkerhed med hensyn
til, i hvor vid udstrækning samarbejde mellem offentlige
myndigheder skal være dækket af regler om offentlige
indkøb. EU-Domstolens relevante retspraksis fortolkes
forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat samt endog
mellem ordregivende myndigheder. Det er derfor nødven
digt at afklare, i hvilke tilfælde kontrakter indgået mellem
ordregivende myndigheder ikke er underlagt anvendelsen af
reglerne om offentlige indkøb. Afklaringen bør afstemmes
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Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

med principperne fastlagt i Domstolens relevante retsprak
sis. Den kendsgerning, at begge aftaleparter selv er ordregi
vende myndigheder, udelukker ikke i sig selv anvendelsen
af reglerne om indkøb. Anvendelsen af reglerne om offent
lige indkøb bør imidlertid ikke indvirke på de offentlige
myndigheders frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. Kontrakter tildelt
kontrollerede enheder eller samarbejde om fælles udførelse
af de deltagende ordregivende myndigheders offentlige
tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages fra reglerne,
hvis betingelserne fastsat i dette direktiv er opfyldt. Dette
direktiv har til formål at sikre, at alt undtaget samarbejde
mellem offentlige organisationer ikke fører til konkurrence
fordrejning i forbindelse med private økonomiske aktører.
En ordregivende myndigheds deltagelse som tilbudsgiver i
en procedure med henblik på tildelingen af en offentlig
kontrakt må heller ikke forårsage konkurrencefordrejning.

med principperne fastlagt i Domstolens relevante retsprak
sis. Den kendsgerning, at begge aftaleparter selv er ordregi
vende myndigheder, udelukker ikke i sig selv anvendelsen
af reglerne om indkøb. Anvendelsen af reglerne om offent
lige indkøb bør imidlertid ikke indvirke på de offentlige
myndigheders frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. Offentlige myndig
heder kan med egne midler udføre deres opgaver. De kan
også udføre disse i samarbejde med andre myndigheder
eller sammenslutninger af myndigheder. EU-lovgivningen
pålægger ikke myndighederne at vælge en bestemt form i
forbindelse med fælles udførelse af opgaver. Kontrakter
tildelt kontrollerede enheder eller samarbejde om fælles
udførelse af de deltagende ordregivende myndigheders
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages fra
reglerne, hvis betingelserne fastsat i dette direktiv er
opfyldt. Dette direktiv har til formål at sikre, at alt undtaget
samarbejde mellem offentlige organisationer ikke fører til
konkurrencefordrejning i forbindelse med private
økonomiske aktører. En ordregivende myndigheds
deltagelse som tilbudsgiver i en procedure med henblik
på tildelingen af en offentlig kontrakt må heller ikke
forårsage konkurrencefordrejning.

Begrundelse
Det skal gøres klart, at de forskellige former for samarbejde mellem offentlige myndigheder ikke falder ind
under anvendelsesområdet for bestemmelserne om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 2
COM(2011) 896 final
Betragtning 46
Kommissionens forslag

(46)
ikke kunne forudse ved tildelingen af kontrakten. I
dette tilfælde er det nødvendigt med en vis grad af fleksi
bilitet, så kontrakten kan tilpasses disse omstændigheder
uden en ny indkøbsprocedure. Begrebet uforudsigelige
omstændigheder henviser til omstændigheder, der ikke
kunne forudsiges trods rimeligt omhyggelige forberedelser
ved den ordregivende myndigheds oprindelige tildeling
under hensyntagen til de tilgængelige midler, det specifikke
projekts art og kendetegn, god praksis på det pågældende
område og nødvendigheden af at sikre et relevant forhold
mellem de ressourcer, der anvendes til at forberede tildelin
gen, og dens forudsigelige værdi. Dette er imidlertid ikke
tilfældet, hvis en ændring medfører, at arten af det samlede
indkøb forandres, f.eks. ved at erstatte bygge- og anlægs
arbejderne, varerne eller tjenesteydelserne, der skal indkø
bes, med noget andet eller ved grundlæggende at ændre
indkøbstypen, da der i en sådan situation må forudsættes
en hypotetisk påvirkning af resultatet.

Regionsudvalgets ændringsforslag

(46)
ikke kunne forudse ved tildelingen af kontrakten. I
dette tilfælde er det nødvendigt med en vis grad af fleksi
bilitet, så kontrakten kan tilpasses disse omstændigheder
uden en ny indkøbsprocedure. Begrebet uforudsigelige
omstændigheder henviser til omstændigheder, der ikke
kunne forudsiges trods rimeligt omhyggelige forberedelser
ved den ordregivende myndigheds oprindelige tildeling
under hensyntagen til de tilgængelige midler, det specifikke
projekts art og kendetegn, god praksis på det pågældende
område og nødvendigheden af at sikre et relevant forhold
mellem de ressourcer, der anvendes til at forberede tildelin
gen, og dens forudsigelige værdi. Dette er imidlertid ikke
tilfældet, hvis en ændring medfører, at arten af det samlede
indkøb forandres, f.eks. ved at erstatte bygge- og anlægs
arbejderne, varerne eller tjenesteydelserne, der skal indkø
bes, med noget andet eller ved grundlæggende at ændre
indkøbstypen, da der i en sådan situation må forudsættes
en hypotetisk påvirkning af resultatet.

Begrundelse
Den evaluering af uforudsigelige omstændigheder, som der refereres til i betragtningerne, kan ikke tage
hensyn til, hvilke ressourcer der er tilgængelige for de ordregivende myndigheder, eller til forholdet mellem
disse og projektets samlede forudsigelige værdi. De ressourcer, der er tilgængelige for de ordregivende
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myndigheder, og evalueringen af disse ressourcer hører ikke under Kommissionens kompetence, og vurde
ringen af slutresultatet af indkøbsproceduren bør ikke tage hensyn til faktorer, der vedrører den ordregi
vende myndigheds organisation eller personale. Ordregivende myndigheder på lokalt plan kan træffe beslut
ning om deres egne menneskelige ressourcer og arbejdsmetoder, uanset om de indgår kontrakter om
offentlige tjenester. Evalueringsmekanismen bør fjernes fra betragtningerne, eftersom den er i modstrid
med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 3
COM(2011) 895 final
Artikel 1
COM(2011) 896 final
Artikel 1
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1.
I dette direktiv fastsættes reglerne for ordregivende
myndigheders indkøbsprocedurer med hensyn til offentlige
kontrakter samt projektkonkurrencer, hvis værdi anslås
ikke at være mindre end tærskelværdierne fastsat i artikel 4.

1.
I dette direktiv fastsættes reglerne for ordregivende
myndigheders indkøbsprocedurer med hensyn til offentlige
kontrakter samt projektkonkurrencer, hvis værdi anslås
ikke at være mindre end tærskelværdierne fastsat i artikel 4.

2.
Indkøb i henhold til dette direktiv er en eller flere
ordregivende myndigheders køb og anden form for anskaf
felse af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser
fra økonomiske aktører valgt af de ordregivende myndig
heder, uanset om bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller
tjenesteydelserne er beregnet til et offentligt formål.

2.
Indkøb i henhold til dette direktiv er en eller flere
ordregivende myndigheders køb og anden form for anskaf
felse af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser
mod økonomisk vederlag fra økonomiske aktører valgt af
de ordregivende myndigheder, uanset om bygge- og
anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne er beregnet
til et offentligt formål.

Bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser i sin
helhed, selv hvis indkøbt gennem forskellige kontrakter,
udgør et enkelt indkøb i henhold til dette direktiv, hvis
kontrakterne er del af et enkelt projekt.

Bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser i sin
helhed, selv hvis indkøbt gennem forskellige kontrakter,
udgør et enkelt indkøb i henhold til dette direktiv, hvis
kontrakterne er del af et enkelt projekt.
3.
En kontrakt, der tildeles af en ordregivende
myndighed til en anden juridisk person falder uden for
direktivets anvendelsesområde, når følgende kumulative
betingelser er opfyldt:
a) den ordregivende myndighed underkaster den pågæl
dende juridiske person en kontrol, der svarer til den
kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene
b) hovedparten af den juridiske persons aktiviteter udføres
for den kontrollerende ordregivende myndighed eller for
andre juridiske personer, der kontrolleres af denne
ordregivende myndighed
c) der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.
4.
Stk. 3 finder også anvendelse, når en kontrolleret
virksomhed, som er en ordregivende myndighed, tildeler
en kontrakt til sin kontrollerende enhed eller kontrolle
rende enheder eller til en anden juridisk person, der
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kontrolleres af den samme ordregivende myndighed,
forudsat at der ikke er nogen privat deltagelse i den juri
diske person, som får tildelt den offentlige kontrakt.
En ordregivende myndighed, som ikke kontrollerer en
5.
juridisk person, jf. stk. 3, kan alligevel tildele en offentlig
kontrakt uden at anvende dette direktiv til en juridisk
person, som den kontrollerer sammen med andre ordregi
vende myndigheder, når følgende betingelser er opfyldt:
a) de ordregivende myndigheder underkaster den juridiske
person en kontrol, der svarer til den kontrol, de fører
med deres egne tjenestegrene
b) hovedparten af den juridiske persons aktiviteter udføres
for den kontrollerende ordregivende myndighed eller
andre juridiske personer, der kontrolleres af de samme
ordregivende myndigheder
c) der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.
En aftale, der er indgået mellem to eller flere ordregi
6.
vende myndigheder, anses ikke for at være en offentlig
kontrakt i henhold til artikel 2, stk. 7, i nærværende direk
tiv, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:
a) samarbejdet har til formål at stille almennyttige tjenester
til rådighed, som de ordregivende myndigheder har
ansvaret for, eller stille den bistand til rådighed, der
kræves, for at almennyttige tjenester kan leveres.
b) der forekommer ingen aktiv privat deltagelse hos de
ordregivende myndigheder.
Overdragelsen af opgaver og kompetencer fra et
7.
offentligt organ til et andet som følge af en organisatorisk
handling hører ikke under dette direktiv.

Begrundelse
Erhvervelse af varer, tjenester og byggeentrepriser, som ikke skal anvendes til offentlige formål, er ikke
omfattet af direktiverne om offentlige indkøb.
En individuel kontrakt bør danne grundlag for et indkøb og ikke et individuelt projekt, som kan indeholde
elementer, der falder uden for direktivets anvendelsesområde.
Bestemmelserne om relationer mellem offentlige myndigheder bør flyttes fra artikel 11 (i COM(2011) 896)
og artikel 21 (i COM(2011) 895) til artikel 1, eftersom de falder uden for anvendelsesområdet.
Ifølge EU-Domstolens retspraksis (Teckal C-107/98) skal der være tale om hovedparten af aktiviteterne og
ikke 90 %, og man bør undgå at indskrænke Domstolens praksis.
Artikel 11 (i COM(2011) 896) og artikel 21 (i COM(2011) 895) udgår som følge af de foreslåede
ændringer.
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COM(2011) 896 final
Artikel 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Tærskelværdier

Tærskelværdier

Dette direktiv gælder for indkøb, hvis anslåede værdi
eksklusive moms svarer til eller overstiger følgende tærskel
værdier:

Dette direktiv gælder for indkøb, hvis anslåede værdi
eksklusive moms svarer til eller overstiger følgende tærskel
værdier:

a) 5 000 000 EUR for offentlige bygge- og anlægskontrak
ter.

a) 5 000 000 EUR for offentlige bygge- og anlægskontrak
ter.

b) 130 000 EUR for offentlige vareindkøbs- og tjenestey
delseskontrakter, 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) 130 000 EUR for offentlige vareindkøbs- og tjenestey
delseskontrakter, 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.

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

c) 200 000 EUR 1 mio. EUR for offentlige vareindkøbs- og
tjenesteydelseskontrakter, der indgås af myndigheder på
lavere niveau, samt projekteringskonkurrencer, der
afholdes af disse myndigheder.

d) 500 000 EUR for offentlige kontrakter vedrørende
sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydel
ser, der er anført i bilag XVI.

d) 500 000 EUR for offentlige kontrakter vedrørende
sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydel
ser, der er anført i bilag XVI.

Begrundelse
Den grænseoverskridende handel er nærmest ikke eksisterende med den nuværende tærskelværdi på ca.
1,5 mio. kr. for varer og tjenesteydelser. Alene 1,4 pct. af de indgåede kontrakter i 2009 var indgået på
tværs af landegrænser. Det anbefales, at tærskelværdien for varer og tjenesteydelser hæves, samt at artikel 4,
stk. 1, litra d), udgår, jf. nedenstående. Som minimum bør Kommissionen ved næste genforhandling af
WTO aftalen give høj prioritet til en reel forhøjelse af tærskelværdierne for offentlige indkøb. Med tanke på,
hvor uhørt en lille del af de offentlige indkøb, der er grænseoverskridende, og med tanke på den admini
strative byrde, som regelsættet giver myndigheder og leverandører, er det unødvendigt at have så lave
tærskelværdier.
Ændringsforslag 5
COM(2011) 895 final
Artikel 19
COM(2011) 896 final
Artikel 10
Særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter

Særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter

…

…

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser;

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser:
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c) 1. følgende juridiske tjenesteydelser:
(i) en advokats juridiske repræsentation af en klient
ved en procedure i forbindelse med en retssag, et
tribunal eller over for myndigheder i henhold til §
1 i direktiv 77/249/EØF;
(ii) certificering af dokumenter, der er udarbejdet af
notarer;
(iii) juridiske tjenesteydelser, der udføres af kuratorer
eller værger, eller andre juridiske tjenesteydelser,
hvor tjenesteudbyderen udpeges af en domstol
eller et tribunal i de berørte medlemsstater;
(iv) andre juridiske tjenesteydelser, som, også lejligheds
vis, er et led i den offentlige myndighedsudøvelse i
de berørte medlemsstater.
c) 2. national sikkerhed og redningstjenester
d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse,
salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre
finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamen
tets og Rådets direktiv 2004/39/EF, centralbankers tjene
steydelser og operationer, der udføres med den europæ
iske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse,
salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre
finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamen
tets og Rådets direktiv 2004/39/EF, navnlig trans
aktioner med henblik på den ordregivende myndigheds
penge- eller kapitalanskaffelse samt centralbankers tjene
steydelser og operationer, der udføres med den europæ
iske finansielle stabilitetsfacilitet

e) arbejdsaftaler

e) arbejdsaftaler
[…]
g) dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjene
steydelseskontrakter, som en ordregivende myndighed
tildeler en anden ordregivende myndighed eller en
sammenslutning af ordregivende myndigheder, på
grundlag af en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i
henhold til bekendtgjorte love eller administrative
bestemmelser, der er forenelige med traktaten.

Begrundelse
c) 1. Når der er tale om tjenesteydelser i forbindelse med en advokats repræsentation af en klient i en
retssag eller andre juridiske tjenesteydelser spiller de gældende nationale retssystemer en stor rolle,
hvilket i reglen udelukker en grænseoverskridende tilgang. I øvrigt kræver disse tjenesteydelser et
særligt tillidsforhold, som ikke kan gøres til genstand for en udbudsprocedure.

c) 2. I forbindelse med den nationale sikkerhed, herunder redningstjenester, må kriterier som økonomisk
rentabilitet ikke være udslagsgivende.

d).

Præcisering. Den undtagelse for eksklusive rettigheder, som findes i de nugældende direktiver
2004/18/EF (artikel 18) og 2004/17/EF (artikel 24 og 25) bør bevares ligesom undtagelsesbestem
melsen for transaktioner med henblik på den ordregivende myndigheds penge- eller kapitalanskaffelse
i artikel 16, litra d), i direktiv 2004/18/EF. Der er behov for disse bestemmelser i medlemsstaterne.

g).

EU-traktaterne giver eksplicit medlemsstaterne ret til at overdrage eksklusive rettigheder. Dette bør
fremgå af udbudslovgivningen.
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Artikel 15
Ved en overdragelse af opgaver og kompetencer, som ikke
er underlagt reglerne for offentlige kontrakter, er private
aktørers deltagelse – såfremt en sådan er tilladt ifølge den
nationale lovgivning – ikke udelukket, navnlig hvis der er
tale om et institutionaliseret samarbejde. Også i tilfælde
med privat deltagelse er en opgavetildeling, vha. en orga
nisatorisk handling, ikke udtryk for et offentligt indkøb, så
længe der ikke er tale om tildeling af en for udbudsreglerne
relevant offentlig kontrakt til den deltagende private aktør;

Begrundelse
Det supplerende forslag skal præcisere, at overdragelsen af opgaver og kompetencer ikke hører under
udbudsreglerne.
Ændringsforslag 7
COM(2011) 895 final
Artikel 21
COM(2011) 896 final
Artikel 11
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Relationer mellem offentlige myndigheder

Relationer mellem offentlige myndigheder

1.
En kontrakt, der tildeles af en ordregivende
myndighed til en anden juridisk person falder uden for
direktivets anvendelsesområde, når følgende kumulative
betingelser er opfyldt:

1.
En kontrakt, der tildeles af en ordregivende
myndighed til en anden juridisk person falder uden for
direktivets anvendelsesområde, når følgende kumulative
betingelser er opfyldt:

a) Den ordregivende myndighed underkaster den pågæl
dende juridiske person en kontrol, der svarer til den
kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene.

a) Den ordregivende myndighed underkaster den pågæl
dende juridiske person en kontrol, der svarer til den
kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene.

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

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.

En ordregivende myndighed anses for at udøve en kontrol
over en juridisk person, der svarer til den kontrol, den fører
med sine egne tjenestegrene, jf. stk. 1, litra a), hvis den
udøver en afgørende indflydelse på både strategiske målsæt
ninger og væsentlige beslutninger i den kontrollerede juri
diske person.

En ordregivende myndighed anses for at udøve en kontrol
over en juridisk person, der svarer til den kontrol, den fører
med sine egne tjenestegrene, jf. stk. 1, litra a), hvis den
udøver en afgørende indflydelse på både strategiske
målsætninger og væsentlige beslutninger i den kontrolle
rede juridiske person.

2.
Stk. 1 finder også anvendelse, når en kontrolleret
virksomhed, som er en ordregivende myndighed, tildeler
en kontrakt til sit kontrollerende selskab eller til en
anden juridisk person, der kontrolleres af den samme
ordregivende myndighed, forudsat at der ikke er nogen
privat deltagelse i den juridiske person, som får tildelt
den offentlige kontrakt.

2.
Stk. 1 finder også anvendelse, når en kontrolleret
virksomhed, som er en ordregivende myndighed, tildeler
en kontrakt til sit kontrollerende selskab eller til en
anden juridisk person, der kontrolleres af den samme
ordregivende myndighed, forudsat at der ikke er nogen
privat deltagelse i den juridiske person, som får tildelt
den offentlige kontrakt.
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3.
En ordregivende myndighed, som ikke kontrollerer en
juridisk person, jf. stk. 1, kan alligevel tildele en offentlig
kontrakt uden at anvende dette direktiv til en juridisk
person, som den kontrollerer sammen med andre ordregi
vende myndigheder, når følgende betingelser er opfyldt:

En ordregivende myndighed, som ikke kontrollerer en
3.
juridisk person, jf. stk. 1, kan alligevel tildele en offentlig
kontrakt uden at anvende dette direktiv til en juridisk
person, som den kontrollerer sammen med andre ordregi
vende myndigheder, når følgende betingelser er opfyldt:

a) De ordregivende myndigheder underkaster den juridiske
person en kontrol, der svarer til den kontrol, de fører
med deres egne tjenestegrene.

a) De ordregivende myndigheder underkaster den juridiske
person en kontrol, der svarer til den kontrol, de fører
med deres egne tjenestegrene.

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

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

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den kontrollerede
juridiske person.

I henhold til litra a) har ordregivende myndigheder i fælles
skab kontrollen med en juridisk person, når følgende
kumulative betingelser er opfyldt:

I henhold til litra a) har ordregivende myndigheder i fælles
skab kontrollen med en juridisk person, når følgende
kumulative betingelser er opfyldt:

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

b) de ordregivende myndigheder kan i fællesskab få afgø
rende indflydelse på de strategiske mål og væsentlige
beslutninger vedrørende den kontrollerede juridiske
person

b) de ordregivende myndigheder kan i fællesskab få afgø
rende indflydelse på de strategiske mål og væsentlige
beslutninger vedrørende den kontrollerede juridiske
person

c) den kontrollerede juridiske person varetager ikke andre
interesser end de offentlige myndigheders, som de er
tilknyttet

c) den kontrollerede juridiske person varetager ikke andre
interesser end de offentlige myndigheders, som de er
tilknyttet

d) den kontrollerede juridiske person opnår ikke andre
fordele end godtgørelse af aktuelle omkostninger i
forbindelse med de offentlige kontrakter med de ordre
givende myndigheder.

d) den kontrollerede juridiske person opnår ikke andre
fordele end godtgørelse af aktuelle omkostninger i
forbindelse med de offentlige kontrakter med de ordre
givende myndigheder.

4.
En aftale, der er indgået mellem to eller flere ordregi
vende myndigheder, anses ikke for at være en offentlig
kontrakt i henhold til artikel 2, stk. 6, i nærværende direk
tiv, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

4.
En aftale, der er indgået mellem to eller flere ordregi
vende myndigheder, anses ikke for at være en offentlig
kontrakt i henhold til artikel 2, stk. 6, i nærværende direk
tiv, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a) aftalen etablerer et ægte samarbejde mellem de
deltagende ordregivende myndigheder med henblik på
i fællesskab at udføre deres opgaver af offentligretlig
interesse med gensidige rettigheder og forpligtelser

a) aftalen etablerer et ægte samarbejde mellem de
deltagende ordregivende myndigheder med henblik på
i fællesskab at udføre deres opgaver af offentligretlig
interesse med gensidige rettigheder og forpligtelser

b) aftalen vedrører udelukkende forhold af offentligretlig
interesse

b) aftalen vedrører udelukkende forhold af offentligretlig
interesse
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c) de deltagende ordregivende myndigheder er ikke aktive
på det frie marked med mere end 10 % for så vidt angår
omsætningen for de aktiviteter, der er relevante i forbin
delse med aftalen.

c) de deltagende ordregivende myndigheder er ikke aktive
på det frie marked med mere end 10 % for så vidt angår
omsætningen for de aktiviteter, der er relevante i forbin
delse med aftalen.

d) aftalen omfatter ikke andre finansielle overførsler
mellem de deltagende ordregivende myndigheder end
dem, der svarer til godtgørelsen af aktuelle omkost
ninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder,
tjenesteydelser eller indkøb

d) aftalen omfatter ikke andre finansielle overførsler
mellem de deltagende ordregivende myndigheder end
dem, der svarer til godtgørelsen af aktuelle omkost
ninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder,
tjenesteydelser eller indkøb

e) der er ikke privat deltagelse i nogen af de involverede
ordregivende myndigheder.

e) der er ikke privat deltagelse i nogen af de involverede
ordregivende myndigheder.

5.
Den manglende private deltagelse omtalt i stk. 1-4
skal verificeres på tidspunktet for tildelingen af kontrakten
eller indgåelsen af aftalen.

5.
Den manglende private deltagelse omtalt i stk. 1-4
skal verificeres på tidspunktet for tildelingen af kontrakten
eller indgåelsen af aftalen.

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 udbudsprocedu
rer.

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 udbudsprocedu
rer.

Begrundelse
Som følge af ændringsforslag 3 udgår artikel 11 hhv. artikel 21.
Ændringsforslag 8
COM(2011) 895 final
Artikel 31
COM(2011) 896 final
Artikel 17
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Reserverede kontrakter

Reserverede kontrakter

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 eller dårligt stillede arbejdstagere.

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
personerne i de pågældende beskyttede værksteder, hos de
pågældende økonomiske operatører eller i de pågældende
programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejds
tagere. Begrebet "dårligt stillede arbejdstagere" omfatter bl.a.
arbejdsløse personer, som har særlige problemer med inte
gration og særligt svage grupper og mindretal.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning herom.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning herom.

Begrundelse
Denne bestemmelse er ny, og der er derfor behov for at definere, hvilke grupper den omfatter, frem for alt
fordi den favner bredere end den nuværende artikel 19.
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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 indgi
velse i overensstemmelse med kravene i denne artikel.

Medlemsstaterne skal aktivt arbejde forsikrer 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.

Begrundelse
I lyset af at forudsætningerne såvel for de ordregivende myndigheder – især på lokalt niveau – som for
leverandørerne kan variere meget inden for de forskellige brancher, er det mere rimeligt, at medlemsstaterne
aktivt forbereder sig på elektronisk baserede offentlige udbudsprocedurer, end at der stilles krav om dette på
kort sigt.
Ændringsforslag 10
COM(2011) 896 final
Artikel 24
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Valg af procedurer

Valg af procedurer

1.
For at indgå offentlige kontrakter anvender de ordre
givende myndigheder de nationale procedurer, der er
tilpasset i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat
at der med forbehold af. artikel 30 er offentliggjort en
udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med dette direk
tiv.

1.
For at indgå offentlige kontrakter anvender de ordre
givende myndigheder de nationale procedurer, der er
tilpasset i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat
at der med forbehold af. artikel 30 er offentliggjort en
udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med dette direk
tiv.

Medlemsstaterne skal sørge for, at de ordregivende myndig
heder kan anvende offentlige eller begrænsede udbud som
omhandlet i dette direktiv.

Medlemsstaterne skal sørge for, at de ordregivende myndig
heder kan anvende offentlige udbud, eller begrænsede
udbud, udbud med forhandling, konkurrence eller "konkur
rencepræget dialog" som omhandlet i dette direktiv.

Medlemsstaterne kan bestemme, at ordregivende myndig
heder kan anvende innovationspartnerskaber som fastsat i
nærværende direktiv.

Medlemsstaterne kan bestemme, at ordregivende myndig
heder kan anvende innovationspartnerskaber som fastsat i
nærværende direktiv.

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, i nedenstående tilfælde:

a) ved bygge- og anlægsarbejder, hvis bygge- og anlægs
kontraktens genstand omfatter både projektering og
udførelse af bygge- og anlægsarbejder, jf. artikel 2, stk.
8, eller hvis det er nødvendigt med forhandling for at
fastlægge projektets juridiske eller finansielle opbygning

a) ved bygge- og anlægsarbejder, hvis bygge- og anlægs
kontraktens genstand omfatter både projektering og
udførelse af bygge- og anlægsarbejder, jf. artikel 2, stk.
8, eller hvis det er nødvendigt med forhandling for at
fastlægge projektets juridiske eller finansielle opbygning
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b) ved offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis der er
tale om bygge- og anlægsarbejder, der udføres udeluk
kende med henblik på forskning eller innovation, prøv
ning eller udvikling, og ikke med det formål at sikre
indtjening eller opnå dækning af omkostninger til forsk
ning og udvikling

b) ved offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis der er
tale om bygge- og anlægsarbejder, der udføres udeluk
kende med henblik på forskning eller innovation, prøv
ning eller udvikling, og ikke med det formål at sikre
indtjening eller opnå dækning af omkostninger til forsk
ning og udvikling

c) ved tjenesteydelser eller vareindkøb, hvis de tekniske
specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt præcist
med henvisning til standarder, europæiske tekniske
godkendelser, fælles tekniske specifikationer eller
tekniske referencer, jf. punkt 2-5 i bilag VIII

c) ved tjenesteydelser eller vareindkøb, hvis de tekniske
specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt
præcist med henvisning til standarder, europæiske
tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer
eller tekniske referencer, jf. punkt 2-5 i bilag VIII

d) i tilfælde af ukorrekte eller uacceptable tilbud, jf.
artikel 30, stk. 2, litra a), i forbindelse med et offentligt
eller begrænset udbud

d) i tilfælde af ukorrekte eller uacceptable tilbud, jf.
artikel 30, stk. 2, litra a), i forbindelse med et offentligt
eller begrænset udbud

e) hvis kontrakten som følge af særlige omstændigheder
med hensyn til arbejdernes, leverancernes eller tjene
sternes art og kompleksitet og risici i forbindelse med
dem ikke kan tildeles uden forudgående forhandling.

e) hvis kontrakten som følge af særlige omstændigheder
med hensyn til arbejdernes, leverancernes eller tjene
sternes art og kompleksitet og risici i forbindelse med
dem ikke kan tildeles uden forudgående forhandling.

Medlemsstaterne kan bestemme ikke at omsætte procedu
rerne med udbud med forhandling, konkurrencepræget
dialog eller innovationspartnerskaber til national lovgiv
ning.

Medlemsstaterne kan bestemme ikke at omsætte procedu
rerne med udbud med forhandling, konkurrencepræget
dialog eller innovationspartnerskaber til national lovgiv
ning.

Begrundelse
Regionsudvalget mener, at udbud med forhandling skal foregå på samme vilkår inden for de traditionelle
sektorer som inden for forsyningssektoren. Dette gælder også "konkurrencepræget dialog". Der er ingen
grund til at antage, at de myndigheder, som tager sig af de traditionelle sektorer, er mindre egnede til denne
procedure end forsyningssektormyndighederne. Det skal være den ordregivende myndighed, som ud fra det
enkelte indkøb afgør, hvilken procedure der skal anvendes.
Det er vigtigt at gøre det klart, at det er den ordregivende myndighed, der vælger en passende procedure i de
enkelte tilfælde - det skal ikke foregå på nationalt plan eller på EU-niveau. EU og det nationale niveau skal
stille alle procedurer til rådighed for de ordregivende myndigheder. Alt andet ville føre til forskellige regler
og procedurer i de forskellige medlemsstater, konkurrenceforvridning og ulige konkurrenceforhold.

Ændringsforslag 11
COM(2011) 896 final
Artikel 30, stk. 2a
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 natio
nale 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 på anmodning fra Kommissionen eller det natio
nale tilsynsorgan, som er udpeget i henhold til artikel 84,
forelægges disse en rapport.
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Begrundelse
Set i kombination med artikel 84 (oprettelse af nyt offentligt tilsynsorgan) resulterer denne rapporterings
pligt i en unødvendig bureaukratisk byrde. Set i lyset af ønsket om at forenkle EU's udbudslovgivning og
gøre denne mere fleksibel, skal der helst ikke skabes nye forvaltningsmæssige byrder. Derfor slettes sidste del
af teksten.
Ændringsforslag 12
COM(2011) 895 final
Artikel 44, litra d), nr. i), og litra e)
COM(2011) 896 final
Artikel 30, stk. 2, litra c), nr. i), og litra d)
Kommissionens forslag
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c) Når bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller
tjenesteydelser kun kan leveres af en bestemt økonomisk
aktør af én af følgende årsager:

c) Når bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller
tjenesteydelser kun kan leveres af en bestemt økonomisk
aktør af én af følgende årsager:
i) manglende konkurrence af tekniske eller retlige årsa
ger

i) manglende konkurrence af tekniske årsager
[…]

[…]

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens yderst
hastende karakter som følge af force majeure gør det
umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud,
begrænsede udbud eller udbud med forhandling. De
omstændigheder, der påberåbes som begrundelse for
den tvingende nødvendighed, må under ingen omstæn
digheder kunne tilskrives de ordregivende myndigheder.

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens yderst
hastende karakter som følge af force majeure begiven
heder, som den ordregivende myndighed ikke har
kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne
for offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud
med forhandling. De omstændigheder, der påberåbes
som begrundelse for den tvingende nødvendighed, må
under ingen omstændigheder kunne tilskrives de ordre
givende myndigheder.

Begrundelse
"Retlige årsager" bør tilføjes i artiklen for at dække f.eks. en situation, hvor en ordregivende myndighed skal
udføre et byggeri (f.eks. en skole) på et bestemt sted, og grundejeren kun går med til at sælge grunden, hvis
han får lov til at opføre bygningen.
Force majeure indebærer en skærpelse i forhold til den nuværende formulering i direktiv 2004/18/EF,
artikel 31, litra c). Den nuværende tekst bør anvendes. Det bør være muligt at anvende udbud med
forhandling uden konkurrence ved køb af varer og tjenester, som en ordregivende myndighed skal stille
til rådighed i henhold til anden lovgivning, f.eks. mad til alderdomshjem eller hjerteklapper til sygehuse, i
den periode, hvor en klage over et udbud er under behandling ved en domstol.

Ændringsforslag 13
COM(2011) 895 final
Artikel 45
COM(2011) 896 final
Artikel 31
Rammeaftaler
Kommissionens forslag
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1.
De ordregivende myndigheder kan indgå ramme
aftaler under forudsætning, at de anvender procedurerne i
dette direktiv.

1.
De ordregivende myndigheder kan indgå ramme
aftaler under forudsætning, at de anvender procedurerne i
dette direktiv.
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Ved "rammeaftale" forstås en aftale indgået mellem en eller
flere ordregivende myndigheder og en eller flere
økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene
for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given
periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte
mængder.

Ved "rammeaftale" forstås en aftale indgået mellem en eller
flere ordregivende myndigheder og en eller flere
økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene
for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given
periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte
mængder.

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 fire år,
undtagen i særlige tilfælde, som er behørigt begrundet
navnlig i rammeaftalens formål.

2.
Kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, indgås
efter procedurerne i dette stykke og i stk. 3 og 4.

2.
Kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, indgås
efter procedurerne i dette stykke og i stk. 3 og 4.

Disse procedurer kan kun anvendes mellem de ordregi
vende myndigheder, der er klart identificeret til dette
formål i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at
bekræfte interessetilkendegivelsen, og de økonomiske aktø
rer, der oprindeligt var parter i rammeaftalen.

Disse procedurer kan kun anvendes mellem de ordregi
vende myndigheder, der er klart identificeret til dette
formål i udbudsbekendtgørelsen eller opfordringen til at
bekræfte interessetilkendegivelsen, og de økonomiske aktø
rer, der oprindeligt var parter i rammeaftalen.

Når der indgås kontrakter, der er baseret på en ramme
aftale, kan parterne under ingen omstændigheder foretage
væsentlige ændringer i aftalevilkårene, navnlig ikke i det i
stk. 3 omhandlede tilfælde.

Når der indgås kontrakter, der er baseret på en ramme
aftale, kan parterne under ingen omstændigheder foretage
væsentlige ændringer i aftalevilkårene, navnlig ikke i det i
stk. 3 omhandlede tilfælde.

De ordregivende myndigheder må ikke misbruge ramme
aftaler eller anvende dem på en sådan måde, at konkur
rencen hindres, begrænses eller fordrejes.

De ordregivende myndigheder må ikke misbruge ramme
aftaler eller anvende dem på en sådan måde, at konkur
rencen hindres, begrænses eller fordrejes.

Begrundelse
Efter Regionsudvalgets opfattelse skal rammeaftaler i princippet reguleres som i det nugældende direktiv
2004/17/EF, eftersom der ikke findes nogen grund til at regulere f.eks. aftaleperioden for denne type aftaler,
når man ikke gør det for andre kontrakttyper. Ligesom ved dynamiske indkøbssystemer bør det være muligt
at tage nye økonomiske aktører ind under aftaleperioden, eftersom det er en fordel for både køber og
sælger. Det sidste afsnit er unødvendigt, eftersom indholdet følger af principperne.

Ændringsforslag 14
COM(2011) 895 final
Artikel 45, stk. 4
COM(2011) 896 final
Artikel 31, stk. 4
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4.
Når en rammeaftale indgås med mere end en
økonomisk aktør, kan den udføres på en af følgende to
måder:

4.
Når en rammeaftale indgås med mere end en
økonomisk aktør, kan den udføres på en af følgende to
måder måde:

a) i henhold til bestemmelser og betingelser i rammeafta
len, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence, når
den fastlægger alle bestemmelser vedrørende udførelsen
af de pågældende bygge-og anlægsarbejder, tjenestey
delser og vareleverancer og de objektive betingelser for
fastlæggelse af, hvilke af de økonomiske aktører der er
part i rammeaftalen, der skal udføre dem, idet sidst
nævnte betingelser skal fremgå af udbudsdokumenterne

a) i henhold til hvor samtlige bestemmelser vedrørende
udførelsen af bygge- og betingelser anlægsarbejder,
tjenesteydelser og vareleverancer er fastlagt i rammeafta
len, foretages tildeling uden at der iværksættes en
fornyet konkurrence, når den fastlægger alle bestem
melser og de objektive betingelser for fastlæggelse
genåbning af, hvilke konkurrencen på baggrund af de
økonomiske aktører vilkår, der er part fastsat i ramme
aftalen , der skal udføre dem, idet sidstnævnte betin
gelser skal fremgå af udbudsdokumenterne.
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b) når ikke alle bestemmelser vedrørende udførelse af
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og vareleve
rancer er fastlagt i rammeaftalen, ved at iværksætte en
fornyet konkurrence blandt de økonomiske aktører, der
er part i rammeaftalen.

b) når ikke alle bestemmelser vedrørende udførelse af
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og vareleve
rancer er fastlagt i rammeaftalen, fortages tildelingen
ved at iværksætte en fornyet konkurrence blandt de
økonomiske aktører, der er part i rammeaftalen.
Valg mellem metoderne oplistet i litra a) og b) træffes på
grundlag af objektive kriterier, der overholder principperne
om ikke-diskrimination og gennemsigtighed. I samme
rammeaftale kan der være frit valg mellem metoderne i
litra a) og b) eller en kombination af dem.

Begrundelse
Direktivet indeholder ingen præciseringer om anvendelsen af rammeaftaler. Dette gælder især for gennem
førelsen af og valget mellem direkte tildeling og fornyet udbud. For at sikre en fleksibel gennemførelse, bør
det være muligt at anvende en kombination af dem for at sikre, at man ved mindre ordrer direkte kan
påberåbe sig de fastlagte betingelser, mens man ved større ordrer inden for den samme rammeaftale skal
kunne have en fornyet udbudsprocedure.

Ændringsforslag 15
COM(2011) 896 final
Artikel 37
Lejlighedsvise fællesindkøb
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1.
En eller flere ordregivende myndigheder kan blive
enige om at gennemføre visse specifikke indkøb i fælles
skab.

1.
En eller flere ordregivende myndigheder kan blive
enige om at gennemføre visse specifikke indkøb i fælles
skab.

2.
Når en ordregivende myndighed alene gennemfører
de pågældende indkøbsprocedurer i alle dens faser fra
offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen til opfyldelsen
af fremtidige kontrakter, har den ordregivende myndighed
eneansvaret for overholdelsen af forpligtelserne i henhold
til dette direktiv.

2.
Når en ordregivende myndighed alene gennemfører
de pågældende indkøbsprocedurer i alle dens faser fra
offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen til opfyldelsen
af fremtidige kontrakter, har den ordregivende myndighed
eneansvaret for overholdelsen af forpligtelserne i henhold
til dette direktiv.

Når visse faser af indkøbsproceduren eller opfyldelsen af de
fremtidige kontrakter gennemføres af mere end en af de
deltagende ordregivende myndigheder, er det fortsat den
enkelte ordregivende myndighed, der er ansvarlig for over
holdelsen af forpligtelserne i henhold til dette direktiv med
hensyn til de faser, som den gennemfører.

Når visse faser af indkøbsproceduren eller opfyldelsen af de
fremtidige kontrakter gennemføres af mere end en af de
deltagende ordregivende myndigheder, er det fortsat den
enkelte ordregivende myndighed, der er ansvarlig for over
holdelsen af forpligtelserne i henhold til dette direktiv med
hensyn til de faser, som den gennemfører.
3.
De ordregivende myndigheder kan indgå samarbejde
om lejlighedsvise fællesindkøb uden at anvende procedu
rerne i dette direktiv, også når nogle af dem modtager
vederlag for deres tjenesteydelser over for de andre.

Begrundelse
Tilføjelsen sikrer, at fællesindkøb ikke unødigt vanskeliggøres. Det, der gælder for centrale indkøbscentraler i
henhold til artikel 35, stk.5 bør således også gælde for et lejlighedsvist samarbejde.
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Ændringsforslag 16
COM(2011) 895 final
Artikel 54
COM(2011) 896 final
Artikel 40
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.
De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i
bilag VIII anføres i udbudsdokumenterne. De definerer de
egenskaber, som kræves af et arbejde, en tjenesteydelse eller
vare.

1.
De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i
bilag VIII anføres i udbudsdokumenterne. De definerer de
egenskaber, som kræves af et arbejde, en tjenesteydelse eller
vare.

Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke proces
for produktion eller levering af de ønskede bygge- og
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer eller for en
anden fase i deres livscyklus som omhandlet i artikel 2,
stk. 22.

Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke proces
for produktion eller levering af de ønskede bygge- og
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer eller for en
anden fase i deres livscyklus som omhandlet i artikel 2,
stk. 22.

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.

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 speci
fikationer undtagen i behørigt begrundede tilfælde fast
sættes således, at der tages hensyn til kriterier vedrørende
adgangsmuligheder for handicappede eller design for samt
lige brugere.

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

Hvis obligatoriske standarder for tilgængelighed indføres
ved EU-lovgivning, defineres tekniske specifikationer, hvad
angår kriterier vedrørende adgangsmuligheder, ved henvis
ning til denne lovgivning.

Hvis obligatoriske standarder for tilgængelighed indføres
ved EU-lovgivning, defineres tekniske specifikationer, hvad
angår kriterier vedrørende adgangsmuligheder, ved henvis
ning til denne lovgivning.

Begrundelse

Den foreslåede formulering går alt for langt i betragtning af den store variation i offentlige indkøb. Desuden
findes denne type bestemmelser ofte i de nationale byggestandarder. Teksten i de nugældende direktiver
2004/18/EF, artikel 23, stk. 1, og 2004/17/EF, artikel 34, stk. 1, bør bevares.

Ændringsforslag 17
COM(2011) 896 final
Artikel 44
Opdeling af kontrakter i delkontrakter
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.
Offentlige kontrakter kan underopdeles i homogene
eller heterogene delkontrakter. For kontrakter med en
værdi, der svarer til eller er højere end tærsklerne i artikel 4,
men ikke mindre end 500 000 EUR, fastlagt i overensstem
melse med artikel 5, skal, den ordregivende myndighed,
hvis den finder det uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten

1.
Offentlige kontrakter kan underopdeles i homogene
eller heterogene delkontrakter. For kontrakter med en
værdi, der svarer til eller er højere end tærsklerne i artikel 4,
men ikke mindre end 500 000 EUR, fastlagt i overensstem
melse med artikel 5, skal, den ordregivende myndighed,
hvis den finder det uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten
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i delkontrakter, i udbudsbekendtgørelsen eller i opfor
dringen til at afgive tilbud afgive en forklaring af grundene
herfor.

i delkontrakter, i udbudsbekendtgørelsen eller i opfor
dringen til at afgive tilbud afgive en forklaring af grundene
herfor.

De ordregivende myndigheder angiver i udbudsbekendt
gørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud, hvorvidt
bud er begrænset til et eller flere delkontrakter.

De ordregivende myndigheder angiver i udbudsbekendt
gørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud, hvorvidt
bud er begrænset til et eller flere delkontrakter.

Begrundelse
Dette er en unødig byrde, som pålægges de ordregivende myndigheder. Den bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 18
COM(2011) 896 final
Artikel 54, stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54

Artikel 54

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 til EU's social- og arbejdsmarkeds- eller miljølov
givning eller de i bilag XI anførte internationale sociale,
arbejdsretlige og miljømæssige lovbestemmelser, der er
anført i bilag XI.

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 til EU's og den nationale social- og arbejdsmar
keds- eller miljølovgivning eller de i bilag XI anførte inter
nationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige lovbestem
melser, der er anført i bilag XI.

Begrundelse
Udover EU-lovgivningen skal tilbudsgiverne også overholde den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 19
COM(2011) 896 final
Artikel 55, stk. 3, sidste afsnit
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 55

Artikel 55

For at kunne anvende den udelukkelsesgrund, som er
nævnt i stk. 1, litra d), forelægger de ordregivende myndig
heder en metode til at vurdere kontraktens opfyldelse, som
er baseret på objektive, målbare kriterier og anvendes på en
systematisk, konsekvent og gennemsigtig måde. En eventuel
vurdering af opfyldelsen meddeles den pågældende entre
prenør, som skal have mulighed for at gøre indsigelse mod
resultatet og få retsbeskyttelse.

For at kunne anvende den udelukkelsesgrund, som er
nævnt i stk. 1, litra d), forelægger de ordregivende myndig
heder en metode til at vurdere kontraktens opfyldelse, som
er baseret på objektive, målbare kriterier og anvendes på en
systematisk, konsekvent og gennemsigtig måde. En even
tuel vurdering af opfyldelsen meddeles den pågældende
entreprenør, som skal have mulighed for at gøre indsigelse
mod resultatet og få retsbeskyttelse.
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Begrundelse
Forklaringen i artikel 55, stk. 3, sidste afsnit er uforståelig og giver derfor en ringere retssikkerhed, hvilket
ville resultere i flere indsigelser. Derudover indføres der nye pligter for de ordregivende myndigheder, som
bør slettes, set i lyset af ønsket om at undgå yderligere bureaukrati.

Ændringsforslag 20
COM(2011) 895 final
Artikel 76
COM(2011) 896 final
Artikel 66
Kriterier for tildeling af kontrakter
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.
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:

1.
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:

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud,

b) de laveste omkostninger.

b) den laveste prisde laveste omkostninger.

Omkostningerne kan efter den ordregivende myndigheds
valg vurderes udelukkende på grundlag af prisen eller ved
brug af en metode baseret på omkostningseffektivitet, f.eks.
beregning af livscyklusomkostninger på de betingelser, der
er omhandlet i artikel 67.

Omkostningerne kan efter den ordregivende myndigheds
valg vurderes udelukkende på grundlag af prisen eller ved
brug af en metode baseret på omkostningseffektivitet, f.eks.
beregning af livscyklusomkostninger på de betingelser, der
er omhandlet i artikel 67.

2.
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1,
litra a), set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt
udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med
genstanden for den pågældende offentlige kontrakt. Disse
kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som
omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse
med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt
som f.eks.:

2.
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1,
litra a), set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt
udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med
genstanden for den pågældende offentlige kontrakt. Disse
kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som
omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse
med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt
som f.eks.:

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktions
mæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for
alle brugere, miljømæssige karakteristika og innovativ
karakter og korte kredsløb

b) i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter og
kontrakter vedrørende projektering af bygge- og anlægs
arbejder 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 fra den ordregivende myndighed, som skal
kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende orga
nisation og kvalitet

b) i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter og
kontrakter vedrørende projektering af bygge- og anlægs
arbejder 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 fra den ordregivende myndighed, som skal
kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende orga
nisation og kvalitet

c) kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato, leve
ringstid eller færdiggørelsestid

c) kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato, leve
ringstid eller færdiggørelsestid
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d) den specifikke proces med fremstilling eller levering af
de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser eller en anden fase af deres livscyklus
som omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt som
kriterierne angives i overensstemmelse med stk. 4, og at
de vedrører faktorer, der indgår direkte i disse processer,
og karakteriserer den specifikke proces med fremstilling
eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbej
der, varer eller tjenesteydelser.

d) den specifikke proces med fremstilling eller levering af
de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser eller en anden fase af deres livscyklus
som omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt som
kriterierne angives i overensstemmelse med stk. 4, og at
de vedrører faktorer, der indgår direkte i disse processer,
og karakteriserer den specifikke proces med fremstilling
eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbej
der, varer eller tjenesteydelser.
e) sociale kriterier.

Begrundelse
Det er udmærket, at den ordregivende myndighed kan vælge mellem det økonomisk mest fordelagtige
tilbud og de laveste omkostninger, men udtrykket i de nugældende direktiver, "laveste pris", bør bevares,
fordi laveste omkostninger indikerer, at andet end prisen skal regnes med, fordi omkostninger er et bredere
begreb end pris. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det kriterium, som bør anvendes, hvis man også
vil indregne andre parametre som f.eks. livscyklusomkostninger.
I visse tilfælde angiver den ordregivende myndighed, hvilken pris der skal betales, allerede i udbudsmate
rialet. Det skal stå helt klart, at dette er en mulighed.
Formålet med overvejelserne bag det tilføjede kriterium er at sikre de ordregivende myndigheder en
merværdi i forbindelse med bestemte varer og tjenester. Denne merværdi består i, at varer og tjenester
via korte kredsløb normalt kan nå hurtigere frem til de deltagende enheder, således at der reageres hurtigere
og mere fleksibelt på disses behov. I øvrigt kan dette kriterium også forbedre miljønormerne betydeligt
(kortere transportveje og oplagringstider, færre emissioner), hvilket i sidste ende er til gavn både for de
deltagende enheder og borgerne. De deltagende enheder kan desuden i deres tildelingskriterier fastsætte
parametre, som inden for visse kategorier tillader mere omfattende oplysninger om et tilbud fra en given
økonomisk operatør. Herved kan kravene i forbindelse med de enkelte offentlige indkøb opfyldes endnu
bedre.
Det bør også udtrykkeligt angives, at det er muligt at vægte sociale kriterier, f.eks. at man får ekstra point
for at sikre lige muligheder for alle eller for at ansætte flere langtidsarbejdsløse.

Ændringsforslag 21
COM(2011) 896 final
Artikel 66, stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 66

Artikel 66

Medlemsstaterne kan bestemme, at visse typer kontrakter
tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud som
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2

Medlemsstaterne kan bestemme, at visse typer kontrakter
tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud som
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2.

Begrundelse
Formålet med denne modernisering er at skabe den størst mulige fleksibilitet for de ordregivende myndig
heder og tilbudsgiverne. Offentlige myndigheder skal derfor selv kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil
tildele kontrakter på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller laveste pris. Medlemsstaterne
bør ikke på forhånd definere de lokale myndigheders behov. Hvis der ikke længere kunne tildeles kontrakter
på baggrund af den laveste pris, ville mindre virksomheders muligheder for at konkurrere desuden forringes
betydeligt. Artikel 66, stk. 3 bør slettes.
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Ændringsforslag 22
COM(2011) 895 final
Artikel 76, stk. 4
COM(2011) 896 final
Artikel 66, stk. 4
Kriterier for tildeling af kontrakter
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4.
Tildelingskriterier giver ikke den ordregivende
myndighed ubegrænset valgfrihed. De skal sikre mulig
heden for effektiv konkurrence og skal være ledsaget af
krav, der giver mulighed for en effektiv kontrol af tilbuds
givernes oplysninger. Derfor skal de ordregivende myndig
heder på grundlag af de oplysninger og den dokumenta
tion, som er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en effektiv
kontrol af, om tilbuddene opfylder tildelingskriterierne.

Tildelingskriterier giver ikke den ordregivende
4.
myndighed ubegrænset valgfrihed. De skal sikre mulig
heden for effektiv konkurrence og skal være ledsaget af
krav, der giver mulighed for en effektiv kontrol af tilbuds
givernes oplysninger. Derfor skal de ordregivende myndig
heder på grundlag af de oplysninger og den dokumenta
tion, som er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en effektiv
kontrol af, om tilbuddene opfylder tildelingskriterierne.

Begrundelse
Denne bestemmelse er unødvendig, tilfører intet nyt og bør derfor fjernes. Bestemmelsens indhold er
allerede dækket af de generelle principper.
Ændringsforslag 23
COM(2011) 896 final
Artikel 73a
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

a) Betingelserne fastsat i artikel 11 er ikke længere
gældende som følge af privat deltagelse i den juridiske
person, som er tildelt kontrakten, jf. artikel 11, stk. 4.

a) Betingelserne fastsat i artikel 11 er ikke længere
gældende som følge af privat deltagelse i den juridiske
person, som er tildelt kontrakten, jf. artikel 11, stk. 4.

Begrundelse
Ændring i Kommissionens tekst som følge af sletningen af artikel 11, stk. 5 COM(2011) 896 final og
artikel 21, stk. 5 COM (2011) 895 (jf. ændringsforslag 7). Denne omstændighed kan ikke gøres gældende
efter kontrakttildelingen.
Ændringsforslag 24
COM(2011) 895 final
Artikel 77
COM(2011) 896 final
Artikel 67
Beregning af livscyklusomkostninger
Kommissionens forslag

3.
Når der som led i en EU-retsakt er vedtaget en fælles
metode til beregning af livscyklusomkostninger, herunder
ved en delegeret retsakt i henhold til sektorspecifik lovgiv
ning, anvendes denne, hvis beregning af livscyklusomkost
ninger indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede
tildelingskriterier.

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.
Når der som led i en EU-retsakt er vedtaget en fælles
metode til beregning af livscyklusomkostninger, herunder
ved en delegeret retsakt i henhold til sektorspecifik lovgiv
ning, anvendes denne, hvis beregning af livscyklusomkost
ninger indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede
tildelingskriterier.
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Bilag XV indeholder en liste over sådanne retsakter og
delegerede retsakter. Kommissionen bemyndiges til at
vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med
artikel 89 om ajourføring af denne liste, når ændringer er
nødvendige på grund af vedtagelse af ny lovgivning eller
ophævelse eller ændring af lovgivning.

Bilag XV indeholder en liste over sådanne retsakter og
delegerede retsakter. Kommissionen bemyndiges til at
vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med
artikel 89 om ajourføring af denne liste, når ændringer
er nødvendige på grund af vedtagelse af ny lovgivning
eller ophævelse eller ændring af lovgivning.

Begrundelse
Regionsudvalget støtter Europa 2020-målene og anerkender værdien af en bæredygtig, socialt ansvarlig og
innovationsfremmende udbudsproces. Det er også positivt, at Kommissionen opfordrer de ordregivende
myndigheder til at tage hensyn til livscyklusomkostninger. Selv om der pågår en del arbejde på dette
område, er der stadig meget at gøre. Udvalget finder, at det i den nuværende situation er at gå for vidt
at gennemtvinge anvendelse af EU-metoder i dette tilfælde.
Ændringsforslag 25
COM(2011) 895 final
Artikel 79
COM(2011) 896 final
Artikel 69
Unormalt lave tilbud
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets 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 gør rede for deres priser eller omkostninger, hvis
følgende betingelser alle er opfyldt:

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

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

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger er mere end
20 % lavere end prisen eller omkostningerne i det næst
laveste tilbud.

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger er mere end
20 % lavere end prisen eller omkostningerne i det næst
laveste tilbud.

c) Der er afgivet mindst fem tilbud.

c) Der er afgivet mindst fem tilbud.
Hvis tilbud vedrørende en bestemt kontrakt fore
1.
kommer at være unormalt lave i forhold til ydelsen, skal
den ordregivende myndighed, inden den kan afvise sådanne
tilbud, skriftligt anmode om sådanne oplysninger om de
pågældende tilbuds sammensætning, som den anser for
relevante.
Disse oplysninger kan især omhandle:
a) besparelser i forbindelse med byggemetoden, produk
tionsmetoden for varerne eller udførelsen af tjenestey
delserne
b) de anvendte tekniske løsninger og/eller tilbudsgiverens
usædvanligt gunstige betingelser for at udføre arbejdet
eller for at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiverens tilbudte arbejder,
varer eller tjenesteydelser
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d) overholdelsen af bestemmelser vedrørende beskyttelse
på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, der
gælder på det sted, hvor ydelsen skal præsteres
e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.
2.
Den ordregivende myndighed undersøger, efter at
have konsulteret tilbudsgiveren, tilbuddets sammensætning
under hensyntagen til de begrundelser, der er givet.
3.
Hvis en ordregivende myndighed fastslår, at et tilbud
er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget stats
støtte, kan tilbuddet kun afvises med denne ene begrun
delse, hvis den ordregivende myndighed konsulterer
tilbudsgiveren, og denne inden for en tilstrækkelig frist,
som fastsættes af den ordregivende myndighed, ikke kan
godtgøre, at den pågældende støtte er tildelt på lovlig vis.
Hvis den ordregivende myndighed afviser et tilbud under
disse omstændigheder, underretter den Kommissionen
herom.
2.
Hvis tilbud forekommer at være unormalt lave af
andre årsager, kan ordregivende myndigheder ligeledes
anmode om sådanne redegørelser.

2.4.
Hvis tilbud forekommer at være unormalt lave af
andre årsager, kan ordregivende myndigheder ligeledes
anmode om sådanne redegørelser.

3.
De redegørelser, der henvises til i stk. 1 og 2, kan
disse især vedrøre:

De redegørelser, der henvises til i stk. 1 og 2, kan
3.
disse især vedrøre:

a) besparelser i forbindelse med byggemetoden, produk
tionsmetoden for varerne eller udførelsen af tjenestey
delserne

a) besparelser i forbindelse med byggemetoden, produk
tionsmetoden for varerne eller udførelsen af tjenestey
delserne

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

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

c) originaliteten af de af tilbudsgiveren tilbudte arbejder,
vareleverancer eller tjenesteydelser

c) originaliteten af de af tilbudsgiveren tilbudte arbejder,
vareleverancer eller tjenesteydelser

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste på ækvivalent
vis, i henhold til EU's social- og arbejdsmarkedslovgiv
ning eller miljølovgivning eller i henhold til de i bilag XI
anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljø
mæssige bestemmelser eller, hvis dette ikke er relevant,
opfyldelse af andre bestemmelser, der sikrer en tilsva
rende beskyttelse

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste på ækvivalent
vis, i henhold til EU's social- og arbejdsmarkedslovgiv
ning eller miljølovgivning eller i henhold til de i bilag XI
anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljø
mæssige bestemmelser eller, hvis dette ikke er relevant,
opfyldelse af andre bestemmelser, der sikrer en tilsva
rende beskyttelse

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

4.
Den ordregivende myndighed verificerer de fremlagte
oplysninger ved at konsultere tilbudsgiveren. Myndigheden
kan kun afvise tilbuddet, hvis pris- eller omkostnings
niveauet ikke kan begrundes ud fra dokumentationen,
efter at de i stk. 3 nævnte elementer er taget i betragtning.

Den ordregivende myndighed verificerer de fremlagte
4.
oplysninger ved at konsultere tilbudsgiveren. Myndigheden
kan kun afvise tilbuddet, hvis pris- eller omkostnings
niveauet ikke kan begrundes ud fra dokumentationen,
efter at de i stk. 3 nævnte elementer er taget i betragtning.

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 arbejdsmarkeds
lovgivning eller miljølovgivning eller i henhold til de i bilag
XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljø
mæssige 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 social- og arbejdsmarkeds
lovgivning eller miljølovgivning eller i henhold til de i bilag
XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljø
mæssige bestemmelser.
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5.
Hvis en ordregivende myndighed fastslår, at et tilbud
er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget stats
støtte, kan tilbuddet kun afvises med denne begrundelse
alene, hvis den ordregivende myndighed konsulterer
tilbudsgiveren og denne inden for en tilstrækkelig frist,
som fastsættes af den ordregivende myndighed, ikke kan
godtgøre, at den pågældende støtte var forenelig med det
indre marked som omhandlet i artikel 107 i traktaten. Hvis
den ordregivende myndighed afviser et tilbud under disse
omstændigheder, underretter den Kommissionen herom.

5.
Hvis en ordregivende myndighed fastslår, at et tilbud
er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har modtaget stats
støtte, kan tilbuddet kun afvises med denne begrundelse
alene, hvis den ordregivende myndighed konsulterer
tilbudsgiveren og denne inden for en tilstrækkelig frist,
som fastsættes af den ordregivende myndighed, ikke kan
godtgøre, at den pågældende støtte var forenelig med det
indre marked som omhandlet i artikel 107 i traktaten. Hvis
den ordregivende myndighed afviser et tilbud under disse
omstændigheder, underretter den Kommissionen herom.

6.
På anmodning stiller medlemsstaterne i overensstem
melse med artikel 88 alle oplysninger vedrørende den
dokumentation, der er fremlagt med hensyn til de i stk. 3.

6.
På anmodning stiller medlemsstaterne i overensstem
melse med artikel 88 alle oplysninger vedrørende den
dokumentation, der er fremlagt med hensyn til de i stk. 3.

Begrundelse
Regionsudvalget foretrækker formuleringen i artikel 55 om unormalt lave tilbud i det nugældende direktiv
2004/18/EF, fordi den foreslåede tekst medfører administrative byrder for både de ordregivende myndig
heder og leverandørerne. Den foreslåede tekst begrænser også de ordregivende myndigheders handlefrihed
på dette område, hvilket er uheldigt.

Ændringsforslag 26
COM(2011) 895 final
Artikel 81
COM(2011) 896 final
Artikel 71
Underleverancer
Kommissionens forslag
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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 underentre
prise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han
foreslår.

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 underentre
prise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han
foreslår.

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 beta
lingsform 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 kan gøre indsigelse mod uretmæssige
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse med denne beta
lingsform anføres i udbudsdokumenterne.

3.
Stk. 1 og 2 berører ikke den økonomiske aktørs
ansvar som hovedmand.

Stk. 1 og 2 berører ikke den økonomiske aktørs
3.
ansvar som hovedmand.
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Begrundelse
Forholdet mellem leverandører og underleverandører hører under konkurrenceretten og den nationale
kontraktret, hvilket dette direktiv ikke bør ændre på.
Desuden gør bestemmelsen juraen uklar, al den stund en underleverandør, der udfører arbejde for den
ordregivende myndighed mod betaling, er leverandør og ikke underleverandør. Endelig kan bestemmelserne
afskære den ordregivende myndighed fra muligheden for at udskyde betalinger i afventning af, at arbejdet
bliver udført i overensstemmelse med kontrakten.
Ændringsforslag 27
COM(2011) 895 final
Artikel 82
COM(2011) 896 final
Artikel 72
Ændring af kontrakter i deres gyldighedsperiode
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.
En væsentlig ændring af bestemmelserne i en offentlig
kontrakt i dens gyldighedsperiode betragtes som indgåelse
af en ny kontrakt i dette direktivs forstand og kræver en ny
udbudsprocedure i overensstemmelse med dette direktivs
bestemmelser.

En væsentlig ændring af bestemmelserne i en offentlig
1.
kontrakt i dens gyldighedsperiode betragtes som indgåelse
af en ny kontrakt i dette direktivs forstand og kræver en ny
udbudsprocedure i overensstemmelse med dette direktivs
bestemmelser.

2.
En ændring af en kontrakt i dens gyldighedsperiode
anses for væsentlig i medfør af stk.1, hvis ændringen bevir
ker, at kontrakten er væsentligt forskellig fra den oprinde
lige kontrakt. Med forbehold af stk. 3 og 4 anses
ændringen for væsentlig, såfremt en af følgende betingelser
er opfyldt:

2.
En ændring af en kontrakt i dens gyldighedsperiode
anses for væsentlig i medfør af stk.1, hvis ændringen bevir
ker, at kontrakten er væsentligt forskellig fra den oprinde
lige kontrakt. Med forbehold af stk. 3 og 4 anses
ændringen for væsentlig, såfremt en af følgende betingelser
er opfyldt:

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 betin
gelser var fremgået af den oprindelige udbudsprocedure.

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 betin
gelser var fremgået af den oprindelige udbudsprocedure.

b) Ændringen ændrer kontraktens økonomiske balance til
tilslagsmodtagerens fordel.

b) Ændringen ændrer kontraktens økonomiske balance til
tilslagsmodtagerens fordel.

c) Ændringen medfører en betydelig udvidelse af
kontrakten til at omfatte vareleverancer, tjenesteydelser
eller bygge- og anlægsarbejder, som ikke oprindeligt var
omfattet.

c) Ændringen medfører en betydelig udvidelse af
kontrakten til at omfatte vareleverancer, tjenesteydelser
eller bygge- og anlægsarbejder, som ikke oprindeligt var
omfattet.

3.
Udskiftning af medkontrahenten udgør en væsentlig
ændring i medfør af stk. 1.

Udskiftning af medkontrahenten udgør en væsentlig
3.
ændring i medfør af stk. 1.

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.

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.
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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.

Når ændringens værdi kan udtrykkes i pengeværdi,
4.
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.

5.
Ændringer af kontrakten anses ikke for væsentlige i
medfør af stk. 1, hvis der i udbudsdokumenterne herfor er
klare, præcise og entydige revisionsklausuler eller -mulighe
der. I disse klausuler fastsættes omfanget og arten af mulige
ændringer samt betingelserne for deres anvendelse. Klausu
lerne giver ikke mulighed for ændringer, som vil ændre det
samlede udbuds karakter.

Ændringer af kontrakten anses ikke for væsentlige i
5.
medfør af stk. 1, hvis der i udbudsdokumenterne herfor er
klare, præcise og entydige revisionsklausuler eller -mulighe
der. I disse klausuler fastsættes omfanget og arten af mulige
ændringer samt betingelserne for deres anvendelse. Klausu
lerne giver ikke mulighed for ændringer, som vil ændre det
samlede udbuds karakter.

6.
Som en undtagelse fra stk. 1 kræver en væsentlig
ændring ikke en ny udbudsprocedure, når følgende kumu
lative betingelser er opfyldt:

6.
Som en undtagelse fra stk. 1 kræver en væsentlig
ændring ikke en ny udbudsprocedure, når følgende kumu
lative betingelser er opfyldt:

a) Behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som
ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende
myndighed.

a) Behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som
ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende
myndighed.

b) Ændringen berører ikke den overordnede kontrakts
karakter.

b) Ændringen berører ikke den overordnede kontrakts
karakter.

c) En eventuel prisstigning er ikke større end 50 % af
værdien af den oprindelige kontrakt.

c) En eventuel prisstigning er ikke større end 50 % af
værdien af den oprindelige kontrakt.

De ordregivende myndigheder bekendtgør disse ændringer i
Den Europæiske Unions Tidende. Disse bekendtgørelser skal
indeholde de i bilag VI del G anførte oplysninger og offent
liggøres i henhold til artikel 49.

De ordregivende myndigheder bekendtgør disse ændringer i
Den Europæiske Unions Tidende. Disse bekendtgørelser skal
indeholde de i bilag VI del G anførte oplysninger og offent
liggøres i henhold til artikel 49.

7.
De ordregivende myndigheder må i følgende tilfælde
ikke foretage ændringer i kontrakten:

De ordregivende myndigheder må i følgende tilfælde
7.
ikke foretage ændringer i kontrakten:

a) hvis målet med ændringen er at rette op på kontrahen
tens mangelfulde udførelse af kontrakten eller konse
kvenserne heraf, hvis dette kan ske ved håndhævelse af
kontraktlige forpligtelser

a) hvis målet med ændringen er at rette op på kontrahen
tens mangelfulde udførelse af kontrakten eller konse
kvenserne heraf, hvis dette kan ske ved håndhævelse
af kontraktlige forpligtelser

b) hvis målet med ændringen er at kompensere for risi
ciene for prisstigninger, som kontrahenten har taget
højde for (hedging).

b) hvis målet med ændringen er at kompensere for risi
ciene for prisstigninger, som kontrahenten har taget
højde for (hedging).

Begrundelse
De nugældende direktiver indeholder procedureregler for offentlige indkøb. De indeholder ikke nogen
bestemmelser om ændring af kontrakter i løbetiden, og det bør de nye heller ikke, fordi det vil påføre
de ordregivende myndigheder nye unødvendige administrative byrder og mindske fleksibiliteten. Hvis
Kommissionen ønsker at informere om domstolspraksis på området, er en fortolkende meddelelse en
bedre form.
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Ændringsforslag 28
COM(2011) 896 final
Artikel 83
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 83

Artikel 83

Medlemsstaterne sikrer i henhold til Rådets direktiv
89/665/EØF korrekt gennemførelse af nærværende direktiv
ved hjælp af effektive, tilgængelige og gennemskuelige
foranstaltninger, som supplerer det nuværende system for
klager over afgørelser truffet af ordregivende myndigheder.

Medlemsstaterne sikrer i henhold til Rådets direktiv
89/665/EØF korrekt gennemførelse af nærværende direktiv
ved hjælp af effektive, tilgængelige og gennemskuelige
foranstaltninger, som supplerer det nuværende system for
klager over afgørelser truffet af ordregivende myndigheder.

Begrundelse
I et direktiv er det overflødigt at henvise til, at direktivet bør gennemføres korrekt. De eksisterende systemer
for klager over afgørelser truffet af ordregivende myndigheder er tilstrækkelige. Med henblik på at skabe
forenklinger og større fleksibilitet bør der ikke oprettes nye overflødige strukturer.

Ændringsforslag 29
COM(2011) 895 final
Artikel 93
COM(2011) 896 final
Artikel 84
Kommissionens forslag
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Offentligt tilsyn

Offentligt tilsyn

1.
Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt organ, som er
ansvarlig for tilsynet med og koordinationen af gennem
førelsesforanstaltninger (i det følgende benævnt "tilsyns
organet"). Medlemsstaterne underretter Kommissionen om,
hvem de har udpeget.

Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt organ, som
1.
er ansvarlig for tilsynet med og koordinationen af gennem
førelsesforanstaltninger (i det følgende benævnt "tilsyns
organet"). Medlemsstaterne underretter Kommissionen
om, hvem de har udpeget.

Alle ordregivende myndigheder er underlagt et sådant
tilsyn.

Alle ordregivende myndigheder er underlagt et sådant
tilsyn.

2.
De kompetente myndigheder, der deltager i gennem
førelsesforanstaltningerne, sammensættes på en sådan
måde, at interessekonflikter undgås. Det offentlige tilsyns
system skal være gennemsigtigt. Med henblik herpå skal
alle vejledningsdokumenter og udtalelser og en årlig
rapport, som belyser gennemførelsen og anvendelsen af
regler, som er fastlagt i dette direktiv, offentliggøres.

2.
De kompetente myndigheder, der deltager i gennem
førelsesforanstaltningerne, sammensættes på en sådan
måde, at interessekonflikter undgås. Det offentlige tilsyns
system skal være gennemsigtigt. Med henblik herpå skal
alle vejledningsdokumenter og udtalelser og en årlig
rapport, som belyser gennemførelsen og anvendelsen af
regler, som er fastlagt i dette direktiv, offentliggøres.

Den årlige rapport skal indeholde følgende:

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 inde
holde en analyse af grundene hertil

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 inde
holde 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

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
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c) oplysninger om overvågning og opfølgning af overtræ
delser af udbudsregler, der påvirker Unionens budget, i
overensstemmelse med stk. 3-5 i denne artikel

c) oplysninger om overvågning og opfølgning af overtræ
delser 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 uregel
mæssigheder inden for offentlige kontrakter, herunder
tilfælde, der påvirker projekter, der samfinansieres over
Unionens budget.

d) centrale data vedrørende indberettede tilfælde af svig,
korruption, interessekonflikter og andre alvorlige uregel
mæssigheder inden for offentlige kontrakter, herunder
tilfælde, der påvirker projekter, der samfinansieres over
Unionens budget.

3.

3.

Tilsynsorganets opgaver omfatter følgende:

Tilsynsorganets opgaver omfatter følgende:

a) at overvåge de ordregivende myndigheders, og særlig
indkøbscentralernes anvendelse af udbudsreglerne og
den tilknyttede fremgangsmåde

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

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 interesse vedrørende fortolkningen
og anvendelsen af udbudsregler, almindeligt stillede
spørgsmål og systemiske problemer forbundet med
anvendelsen af udbudsregler på grundlag af bestemmel
serne i dette direktiv og EU-Domstolens relevante rets
praksis

c) at udarbejde initiativudtalelser og vejledning om
spørgsmål af almen interesse vedrørende fortolkningen
og anvendelsen af udbudsregler, almindeligt stillede
spørgsmål og systemiske problemer forbundet med
anvendelsen af udbudsregler på grundlag af bestemmel
serne i dette direktiv og EU-Domstolens relevante rets
praksis

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 andre alvorlige uregelmæssigheder

e) at gøre de nationale kompetente institutioner, herunder
kontrolmyndigheder, opmærksom på påviste krænkelser
og systemiske problemer

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 ordre
givende 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

f) at behandle klager fra borgere og virksomheder
vedrørende anvendelsen af udbudsregler i bestemte
tilfælde og fremsende analysen til de kompetente ordre
givende 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 indi
rekte finansieres af EU.

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 indi
rekte finansieres af EU.

C 391/77

C 391/78

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

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.

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.

Medlemsstaterne bemyndiger tilsynsorganet til at henvende
sig til den domsmyndighed, som er kompetent i henhold til
national lovgivning, vedrørende en klage over de ordregi
vende myndigheders afgørelser, hvis det har konstateret en
overtrædelse i forbindelse med dets overvågning og juri
diske rådgivning.

Medlemsstaterne bemyndiger tilsynsorganet til at henvende
sig til den domsmyndighed, som er kompetent i henhold til
national lovgivning, vedrørende en klage over de ordregi
vende myndigheders afgørelser, hvis det har konstateret en
overtrædelse i forbindelse med dets overvågning og juri
diske 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 Kommissio
nen, 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 trak
taten 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.

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 Kommissio
nen, 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 trak
taten 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 indivi
duelle sager, når en kontrakt endnu ikke er indgået, eller
der stadig kan gennemføres en klageprocedure, til tilsyns
organet. Den kan også pålægge tilsynsorganet de overvåg
ningsaktiviteter, som er nødvendige for at sikre gennem
førelsen 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 navnlig henvise behandlingen af indivi
duelle sager, når en kontrakt endnu ikke er indgået, eller
der stadig kan gennemføres en klageprocedure, til tilsyns
organet. Den kan også pålægge tilsynsorganet de overvåg
ningsaktiviteter, som er nødvendige for at sikre gennem
førelsen 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
af de kompetente nationale myndigheder, som vil være
forpligtede til at følge dets anvisninger

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
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 behand
lingen 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.

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 behand
lingen 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

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

a) 1 000 000 EUR for offentlige indkøbskontrakter eller
tjenesteydelseskontrakter
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b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge- og anlægskon
trakter.

b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge- og anlægskon
trakter.

7.
Med forbehold af national ret med hensyn til adgang
til oplysninger og i overensstemmelse med national lovgiv
ning og EU-lovgivning om databeskyttelse skal tilsyns
organet 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 operatø
rers – offentlige eller private – legitime kommercielle inter
esser eller ville hindre en fair konkurrence mellem opera
tørerne.

7.
Med forbehold af national ret med hensyn til adgang
til oplysninger og i overensstemmelse med national lovgiv
ning og EU-lovgivning om databeskyttelse skal tilsyns
organet 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 kommerci
elle 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 anmodnin
gen.

Adgang til de dele, der kan frigives, skal gives inden for en
rimelig frist og senest 45 dage efter datoen for anmodnin
gen.

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 oplys
ninger bør have ret til at offentliggøre disse.

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 oplys
ninger bør have ret til at offentliggøre disse.

8.
Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, skal inde
holde et sammendrag af alle de foranstaltninger, tilsyns
organet har gennemført i henhold til stk. 1-7.

8.
Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, skal inde
holde et sammendrag af alle de foranstaltninger, tilsyns
organet har gennemført i henhold til stk. 1-7.

Begrundelse
Kravet om, at der skal oprettes nationale tilsynsmyndigheder, og at kontrakter skal sendes til disse, er klart i
strid med nærhedsprincippet. Det er op til medlemsstaterne, hvordan de ønsker at organisere deres offent
lige forvaltning. Det nationale tilsyn med, at udbudsreglerne følges, er en opgave for de nationale domstole
og de nationale tilsyns- og revisionsmyndigheder. Desuden skaber reglerne nye administrative byrder for de
ordregivende myndigheder.
Ændringsforslag 30
COM(2011) 896 final
Artikel 85, stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 85

Artikel 85

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

a) den ordregivende myndigheds navn og adresse samt
kontraktens, rammeaftalens eller det dynamiske
indkøbssystems genstand og værdi

a) den ordregivende myndigheds navn og adresse samt
kontraktens, rammeaftalens eller det dynamiske
indkøbssystems genstand og værdi

b) navnet på de valgte ansøgere eller tilbudsgivere og
begrundelsen for valget af dem

b) navnet på de valgte ansøgere eller tilbudsgivere og
begrundelsen for valget af dem

c) navnet på de forbigåede ansøgere eller tilbudsgivere og
begrundelsen for tilsidesættelsen af dem

c) navnet på de forbigåede ansøgere eller tilbudsgivere og
begrundelsen for tilsidesættelsen af dem
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d) begrundelsen for tilsidesættelsen af tilbud, der anses for
at være unormalt lave

d) begrundelsen for tilsidesættelsen af tilbud, der anses for
at være unormalt lave

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er antaget, og
begrundelsen for, at den pågældendes tilbud er valgt,
samt, hvis dette vides, oplysning om, hvor stor en del
af kontrakten eller rammeaftalen tilbudsgiveren har til
hensigt at give i underentreprise til tredjemand

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er antaget, og
begrundelsen for, at den pågældendes tilbud er valgt,
samt, hvis dette vides, oplysning om, hvor stor en del
af kontrakten eller rammeaftalen tilbudsgiveren har til
hensigt at give i underentreprise til tredjemand

f) ved udbud med forhandling uden forudgående offentlig
gørelse de i artikel 30 omhandlede omstændigheder, der
har begrundet anvendelse af denne fremgangsmåde

f) ved udbud med forhandling uden forudgående offentlig
gørelse de i artikel 30 omhandlede omstændigheder, der
har begrundet anvendelse af denne fremgangsmåde

g) i givet fald begrundelsen for, at den ordregivende
myndighed har besluttet ikke at indgå en kontrakt
eller en rammeaftale eller indføre et dynamisk indkøbs
system

g) i givet fald begrundelsen for, at den ordregivende
myndighed har besluttet ikke at indgå en kontrakt
eller en rammeaftale eller indføre et dynamisk indkøbs
system

h) i givet fald påviste interessekonflikter og foranstaltnin
ger, som er truffet efterfølgende.

h) i givet fald påviste interessekonflikter og foranstaltnin
ger, som er truffet efterfølgende.

Begrundelse
Den planlagte dokumentationsforpligtelse belaster de kommunale forvaltninger på en uforholdsmæssig
måde og er ikke målrettet. Det er formålet med denne reform at reducere omfanget af overflødige doku
mentationskrav. Det er ikke hensigten at øge bureaukratiet.
Ændringsforslag 31
COM(2011) 896 final
Artikel 85, sidste to stykker
Individuelle rapporter om udbudsprocedurer for kontrakter
Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Artikel 85

Artikel 85

Individuelle rapporter om udbudsprocedurer for
kontrakter

Individuelle rapporter om udbudsprocedurer for
kontrakter

De ordregivende myndigheder dokumenterer afviklingen af
alle udbudsprocedurer, uanset om de er foregået elektronisk
eller ej. I denne forbindelse dokumenterer de alle faser af
udbudsproceduren, herunder al kommunikation med
økonomiske operatører og interne drøftelser, udarbejdelse
af tilbuddene, i givet fald dialog eller forhandling, udvæl
gelse og tildeling af kontrakten.

De ordregivende myndigheder dokumenterer afviklingen af
alle udbudsprocedurer, uanset om de er foregået elektro
nisk eller ej. I denne forbindelse dokumenterer de alle faser
af udbudsproceduren, herunder al kommunikation med
økonomiske operatører og interne drøftelser, udarbejdelse
af tilbuddene, i givet fald dialog eller forhandling, udvæl
gelse og tildeling af kontrakten.

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, hvis de
anmoder om det.

Begrundelse

Regionsudvalget finder, at rapporteringssystemet i artikel 43 i det nugældende direktiv 2004/18/EF er at
foretrække frem for det foreslåede, eftersom det gør arbejdet lettere for de ordregivende myndigheder.
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Artikel 95
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National rapportering og liste over ordregivende
myndigheder

National rapportering og liste over ordregivende
myndigheder

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 standard
formular.

De organer, der er oprettet eller udpeget i henhold til
1.
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 standard
formular.

2.
Rapporten i stk. 1 skal mindst indeholde følgende
oplysninger:

Rapporten i stk. 1 skal mindst indeholde følgende
2.
oplysninger:

a) en fuldstændig og ajourført fortegnelse over alle statslige
myndigheder, andre understatslige ordregivende myndig
heder og organer, som er offentligretlige organer,
herunder understatslige myndigheder og sammenslut
ninger af ordregivende myndigheder, som tildeler offent
lige kontrakter eller rammeaftaler, idet der for hver
myndighed angives det entydige identifikationsnummer,
hvis dette er fastsat i den nationale lovgivning; denne
liste skal være inddelt efter myndighedstype

a) en fuldstændig og ajourført fortegnelse over alle statslige
myndigheder, andre understatslige ordregivende myndig
heder og organer, som er offentligretlige organer,
herunder understatslige myndigheder og sammenslut
ninger af ordregivende myndigheder, som tildeler offent
lige kontrakter eller rammeaftaler, idet der for hver
myndighed angives det entydige identifikationsnummer,
hvis dette er fastsat i den nationale lovgivning; denne
liste skal være inddelt efter myndighedstype

b) en komplet og ajourført fortegnelse over alle statslige
indkøbsorganer

b) en komplet og ajourført fortegnelse over alle statslige
indkøbsorganer

c) for alle kontrakter over de tærskelværdier, der er fastsat i
artikel 4 i dette direktiv:

c) for alle kontrakter over de tærskelværdier, der er fastsat i
artikel 4 i dette direktiv:

i) antallet og værdien af tildelte kontrakter, som for
hver myndighedstype er opdelt efter procedure og
bygge- og anlægsarbejde, varer og tjenesteydelser i
henhold til opdelingen i CPV-nomenklaturen

i) antallet og værdien af tildelte kontrakter, som for
hver myndighedstype er opdelt efter procedure og
bygge- og anlægsarbejde, varer og tjenesteydelser i
henhold til opdelingen i CPV-nomenklaturen

ii) hvis kontrakterne er indgået ved udbud med
forhandling uden forudgående offentliggørelse, skal
de oplysninger, der er nævnt i litra i), også inddeles
efter de omstændigheder, der er nævnt i artikel 30,
og nummeret på og værdien af de indgående
kontrakter skal anføres fordelt efter medlemsstat og
tredjeland for den entreprenør, hvis tilbud er antaget

ii) hvis kontrakterne er indgået ved udbud med
forhandling uden forudgående offentliggørelse, skal
de oplysninger, der er nævnt i litra i), også inddeles
efter de omstændigheder, der er nævnt i artikel 30,
og nummeret på og værdien af de indgående
kontrakter skal anføres fordelt efter medlemsstat
og tredjeland for den entreprenør, hvis tilbud er
antaget

d) for alle kontrakter, som ligger under de tærskelværdier,
der er fastsat i artikel 4 i dette direktiv, men som ville
være omfattet af dette direktiv, hvis deres værdi oversteg
tærskelværdien, nummeret på og værdien af de indgå
ende kontrakter fordelt efter hver myndighedstype.

d) for alle kontrakter, som ligger under de tærskelværdier,
der er fastsat i artikel 4 i dette direktiv, men som ville
være omfattet af dette direktiv, hvis deres værdi oversteg
tærskelværdien, nummeret på og værdien af de indgå
ende kontrakter fordelt efter hver myndighedstype.

3.
Kommissionen tillægges i overensstemmelse med
artikel 89 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter
med henblik på: at ændre bilag I med henblik på at ajour
føre fortegnelsen over ordregivende myndigheder efter
meddelelse fra medlemsstaterne, hvis sådanne ændringer
viser sig at være nødvendige for korrekt at kunne identifi
cere de ordregivende myndigheder korrekt.

3.
Kommissionen tillægges i overensstemmelse med
artikel 89 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter
med henblik på: at ændre bilag I med henblik på at ajour
føre fortegnelsen over ordregivende myndigheder efter
meddelelse fra medlemsstaterne, hvis sådanne ændringer
viser sig at være nødvendige for korrekt at kunne identifi
cere de ordregivende myndigheder korrekt.
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Kommissionen kan periodisk offentliggøre en fortegnelse
over offentretlige organer, der fremsendes i henhold til
stk. 2, litra a), til orientering i Den Europæiske Unions Tiden
de.

Kommissionen kan periodisk offentliggøre en fortegnelse
over offentretlige organer, der fremsendes i henhold til
stk. 2, litra a), til orientering i Den Europæiske Unions Tiden
de.

4.
Medlemsstaterne stiller oplysninger om deres institu
tionelle opbygning til rådighed for Kommissionen
vedrørende gennemførelsen, overvågningen og retshånd
hævelsen af dette direktiv samt om nationale initiativer,
der er truffet for at give vejledning om eller bistå med
gennemførelsen af EU-bestemmelserne om offentlige
kontrakter, eller imødegå udfordringer i forbindelse med
gennemførelsen af disse bestemmelser.

Medlemsstaterne stiller oplysninger om deres institu
4.
tionelle opbygning til rådighed for Kommissionen
vedrørende gennemførelsen, overvågningen og retshånd
hævelsen af dette direktiv samt om nationale initiativer,
der er truffet for at give vejledning om eller bistå med
gennemførelsen af EU-bestemmelserne om offentlige
kontrakter, eller imødegå udfordringer i forbindelse med
gennemførelsen af disse bestemmelser.

5.
Kommissionen opretter standardformularen for den
årlige gennemførelsesrapport og statistiske opgørelse, der
er nævnt i stk. 1. De tilhørende gennemførelsesretsakter
vedtages i henhold til rådgivningsproceduren i artikel 91.

5.
Kommissionen opretter standardformularen for den
årlige gennemførelsesrapport og statistiske opgørelse, der
er nævnt i stk. 1. De tilhørende gennemførelsesretsakter
vedtages i henhold til rådgivningsproceduren i artikel 91.

Begrundelse
Den foreslåede bestemmelse bør udgå. Den giver en masse administrativt arbejde både for de organer, som
skal skaffe alle disse oplysninger, og for de ordregivende myndigheder, som skal stille oplysningerne til
rådighed.
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Bistand til ordregivende myndigheder og virksomhe
der

Bistand til ordregivende myndigheder og virksomhe
der

1.
Medlemsstaterne stiller tekniske støtteforanstaltninger
til rådighed med henblik på at give juridisk og økonomisk
rådgivning, vejledning og bistand til de ordregivende
myndigheder med udarbejdelsen og gennemførelsen af
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer også, at den
enkelte ordregivende myndighed kan få kvalificeret
bistand og rådgivning vedrørende individuelle spørgsmål.

1.
Medlemsstaterne stiller tekniske støtteforanstaltninger
til rådighed med henblik på at give juridisk og økonomisk
rådgivning, vejledning og bistand til de ordregivende
myndigheder med udarbejdelsen og gennemførelsen af
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer også, at den
enkelte ordregivende myndighed kan få kvalificeret
bistand og rådgivning vedrørende individuelle spørgsmål.

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 virksomheds
bistand.

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 virksomheds
bistand.

3.
Der skal være specifik administrativ bistand til
rådighed for de økonomiske operatører, som har til
hensigt at deltage i en udbudsprocedure i en anden
medlemsstat. En sådan bistand skal mindst omfatte de
administrative krav i den pågældende medlemsstat samt
eventuelle forpligtelser i forbindelse med elektroniske
offentlige indkøb.

3.
Der skal være specifik administrativ bistand til
rådighed for de økonomiske operatører, som har til
hensigt at deltage i en udbudsprocedure i en anden
medlemsstat. En sådan bistand skal mindst omfatte de
administrative krav i den pågældende medlemsstat samt
eventuelle forpligtelser i forbindelse med elektroniske
offentlige indkøb.
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Medlemsstaterne sikrer, at interesserede økonomiske opera
tører har let adgang til passende oplysninger om forpligtel
serne vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og
gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning i den
medlemsstat, i den region eller på det sted, hvor arbejdet
skal udføres, eller hvor ydelserne skal præsteres, og som
finder anvendelse på arbejdets udførelse på byggepladsen
eller på de leverede tjenesteydelser under kontraktens opfyl
delse.

Medlemsstaterne sikrer, at interesserede økonomiske opera
tører har let adgang til passende oplysninger om forplig
telserne vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og
gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning i den
medlemsstat, i den region eller på det sted, hvor arbejdet
skal udføres, eller hvor ydelserne skal præsteres, og som
finder anvendelse på arbejdets udførelse på byggepladsen
eller på de leverede tjenesteydelser under kontraktens opfyl
delse.

4.
I forbindelse med stk. 1, 2 og 3 kan medlemsstaterne
udpege et enkelt eller flere organer eller administrative
strukturer. Medlemsstaterne skal sikre behørig koordination
mellem disse organer og strukturer.

4.
I forbindelse med stk. 1, 2 og 3 kan medlemsstaterne
udpege et enkelt eller flere organer eller administrative
strukturer. Medlemsstaterne skal sikre behørig koordination
mellem disse organer og strukturer.

Begrundelse
Organisering af aktiviteter til støtte for offentlige indkøb på nationalt niveau er et spørgsmål, som skal
overlades til medlemsstaterne, og artiklen bør derfor udgå. Behovet for hjælp til at forstå udbudsreglerne
ville formentlig mindskes, hvis regelværket var klarere.
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Medlemsstaterne udpeger i forbindelse med denne artikel et
eller flere forbindelsespunkter og meddeler kontaktoplys
ningerne herfor til de andre medlemsstater, tilsynsorga
nerne og Kommissionen. Medlemsstaterne offentliggør og
ajourfører regelmæssigt fortegnelsen over forbindelsespunk
ter. Tilsynsorganet er ansvarligt for koordinationen af
forbindelsespunkterne.

Medlemsstaterne udpeger i forbindelse med denne artikel et
eller flere forbindelsespunkter og meddeler kontaktoplys
ningerne herfor til de andre medlemsstater, tilsynsorga
nerne og Kommissionen. Medlemsstaterne offentliggør og
ajourfører regelmæssigt fortegnelsen over forbindelsespunk
ter. Tilsynsorganet er ansvarligt for koordinationen af
forbindelsespunkterne.

Begrundelse
Artikel 88 bør bibeholdes, dog uden henvisningen til de nye tilsynsorganer. Det er formålet med denne
reform at reducere omfanget af overflødige dokumentationskrav. Det er ikke hensigten at øge bureaukratiet.

Bruxelles, den 9. oktober 2012.
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Formand for
Regionsudvalget

