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Ændringsforslag 83
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Henvisning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62 og 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 14, artikel 45, stk. 2, artikel 53, stk. 
1, og artikel 62 og 114 samt protokol nr. 
26,

Or. en

Ændringsforslag 84
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. For offentlige kontrakter 
over en bestemt værdi skal der imidlertid 
fastsættes bestemmelser til samordning af 
de nationale indkøbsprocedurer, så det 
sikres, at disse principper udmøntes i 
praksis, og offentlige indkøb åbnes for 
konkurrence.

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i EU-traktaterne, og navnlig 
fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed og med den 
kompetencefordeling, der fastsættes i 
artikel 14, stk. 1, i TEUF og i protokol nr. 
26. Den europæiske lovgivning om 
offentlige indkøb bør respektere de 
offentlige myndigheders vide beføjelser 
med hensyn til udførelsen af deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver. For 
offentlige kontrakter over en bestemt værdi 
skal der imidlertid fastsættes bestemmelser 
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til samordning af de nationale 
indkøbsprocedurer, så det sikres, at disse 
principper udmøntes i praksis, og 
offentlige indkøb åbnes for konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 85
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for bæredygtig udvikling, 
innovation, social inklusion og andre 
samfundsmæssige mål, hvorved man kan
øge de offentlige udgifters effektivitet og 
sikre det mest fordelagtige bud, navnlig 
ved at fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
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tilhørende veletablerede retspraksis. bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at forenkle direktiverne 
og at præcisere grundlæggende begreber 
og koncepter med henblik på at sikre bedre 
retssikkerhed og integrere visse aspekter af 
EU-Domstolens tilhørende veletablerede 
retspraksis. Dette direktiv fastsætter 
lovgivning om, hvordan offentlige indkøb 
skal foretages. De ordregivende 
myndigheder kan fastsætte krav, som er 
strengere eller mere vidtgående end den 
nuværende EU-lovgivning, med henblik 
på at opfylde de fælles mål.

Or. en

Ændringsforslag 86
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
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fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retspraksis.

fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål, 
hvilket vil føre til skabelse af nye, 
bæredygtige arbejdspladser. Der er også 
behov for at præcisere grundlæggende 
begreber og koncepter med henblik på at 
sikre bedre retssikkerhed og integrere visse 
aspekter af EU-Domstolens tilhørende 
veletablerede retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 87
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for den bæredygtige 
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virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retspraksis.

udviklings overholdelse af sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og 
andre fælles samfundsmæssige mål og for 
derved at øge de offentlige udgifters 
effektivitet, hvorved de bedst mulige 
resultater garanteres for så vidt angår 
omkostningseffektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at forenkle EU-reglerne 
om offentlige indkøb, navnlig vedrørende 
den metode, der anvendes for at opnå 
bæredygtighedsmålene, som bør være en 
integrerende del af politikken for 
offentlige indkøb, og præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 88
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til artikel 11 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal miljøbeskyttelseskrav integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav
og sociale forhold integreres i
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling, og hvordan de kan 
bruge deres skønsmæssige beføjelser til at 
udvælge tekniske specifikationer og 
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kontrakterne. fastsætte kriterier med henblik på at gøre 
de offentlige indkøb bæredygtige, samtidig 
med at der sikres en forbindelse til 
kontraktens genstand og der opnås det 
bedste forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

Or. en

Ændringsforslag 89
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal EU ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
forbundet med sikring af passende social 
beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse, særlig med henblik på at 
fremme et højt beskæftigelsesniveau. Det 
præciseres i dette direktiv, hvordan de 
ordregivende myndigheder kan bidrage til 
fremme af sociale kriterier og forbedring 
af arbejdstagernes rettigheder i 
overensstemmelse med europæisk og 
international retspraksis og lovgivning, 
samtidig med at de sikres mulighed for at 
opnå det bedste forhold mellem social 
kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Forslag til direktiv
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng
og disses tjenesters følsomhed bør
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle 
sammenhæng, disses tjenesters følsomhed, 
nærhedsprincippet, protokol nr. 26 om 
tjenesteydelser af almen interesse, artikel 
14 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 36 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder har
medlemsstaterne vide skønsbeføjelser til at 
planlægge valget af leverandører på den 
måde, de finder mest hensigtsmæssig, så 
tæt som muligt på brugernes behov og 
under hensyntagen til brugernes 
forskellige behov og præferencer, som 
kan skyldes forskellige geografiske, 
sociale eller kulturelle forhold, og til at 
sikre almen adgang til, kontinuitet i og 
tilgængelighed af tjenesteydelserne på 
hele Unionens område. Direktivets 
bestemmelser tager hensyn til dette krav og 
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af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

pålægger kun overholdelse af de 
grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse, som er udarbejdet 
for at sikre et højt niveau af kvalitet, 
kontinuitet, tilgængelighed, adgang og 
rummelighed vedrørende 
tjenesteydelserne, de konkrete behov i 
forskellige brugerkategorier, 
brugerinddragelse og -indflydelse samt 
brugernes tilfredshed, social inklusion og 
eventuelt innovation. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 91
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
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grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 

grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse og navnlig kriterier 
vedrørende sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsforhold. 
Medlemsstaterne og/eller de offentlige 
myndigheder kan fortsat selv yde disse 
tjenester eller arrangere de sociale 
tjenesteydelser på en sådan måde, at det 
ikke omfatter indgåelse af offentlige 
kontrakter, eksempelvis gennem 
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betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

udelukkende at finansiere tjenesterne eller 
ved at udstede licenser eller tilladelser til 
alle økonomiske aktører, der opfylder de på 
forhånd af den ordregivende myndighed 
fastlagte betingelser, uden begrænsninger 
eller kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter 
for disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. For at højne kvaliteten af disse 
tjenester i kontrakter skal der oprettes en 
særlig ordning med en højere tærskelværdi
på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
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medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 93
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Gennemprøvede fremgangsmåder i 
medlemsstaterne, som er baseret på, at 
alle leverandører af sociale tjenester, som 
er i stand til at opfylde de lovbestemte 
betingelser, uafhængigt af deres retsform 
godkendes til at levere ydelser, skal 
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anerkendes, for så vidt der tages højde for 
de principper om ligebehandling 
ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed, som er forankret i 
primærretten.

Or. de

Ændringsforslag 94
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er et stort behov for yderligere 
fleksibilitet og især bredere adgang til en 
indkøbsprocedure, der fastsætter 
bestemmelser om forhandlinger, som det er 
udtrykkeligt beskrevet i aftalen, hvor 
forhandling er tilladt i alle procedurer. 
Medmindre andet er bestemt i den berørte 
medlemsstats lovgivning, bør de 
ordregivende myndigheder kunne anvende 
udbud med forhandling i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv i 
forskellige situationer, hvor offentlige eller 
begrænsede udbud uden forhandling ikke 
med sandsynlighed vil føre til et 
tilfredsstillende resultat. Denne procedure 
bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Dette 
vil give de ordregivende myndigheder 
større frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov. Det bør samtidigt øge 
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter indgået 
ved udbud efter forhandling med 
forudgående offentliggørelse er særligt 
succesfulde i forbindelse med 

(15) Der er et stort behov for yderligere 
fleksibilitet og især bredere adgang til en 
indkøbsprocedure, der fastsætter 
bestemmelser om forhandlinger, som det er 
udtrykkeligt beskrevet i aftalen, hvor 
forhandling er tilladt i alle procedurer. 
Medmindre andet er bestemt i den berørte 
medlemsstats lovgivning, bør de 
ordregivende myndigheder kunne anvende 
udbud med forhandling i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv i 
forskellige situationer, hvor offentlige eller 
begrænsede udbud uden forhandling ikke 
med sandsynlighed vil føre til et 
tilfredsstillende resultat. Denne procedure 
bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Dette 
vil give de ordregivende myndigheder 
større frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov, og som lever op til stærke krav til 
sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikring og arbejdsforhold. Det bør 
samtidigt øge grænseoverskridende handel, 
eftersom evalueringen har vist, at 
kontrakter indgået ved udbud efter 
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grænseoverskridende tilbud. forhandling med forudgående 
offentliggørelse er særligt succesfulde i 
forbindelse med grænseoverskridende 
tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 
standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
tidsbesparende. Der bør derfor indføres 
bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne, når der bruges 
elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler 
med egnede funktionaliteter det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter, 
lette den administrative byrde, såsom 
transaktionsomkostninger, særligt for 
SMV'er og øge effektiviteten og 
gennemsigtigheden af indkøbsprocesserne. 
De bør være standarden til kommunikation 
og udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
tidsbesparende. Der bør derfor indføres 
bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne, når der bruges 
elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler 
med egnede funktionaliteter det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 96
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 
standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
tidsbesparende. Der bør derfor indføres 
bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne, når der bruges 
elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler 
med egnede funktionaliteter det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør nødvendigvis
være standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
tidsbesparende. Der bør derfor indføres 
bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne, når der bruges 
elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler 
med egnede funktionaliteter det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 97
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 25 (a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
anvende et servicekuponsystem, hvilket er 
et nyt og effektivt redskab til planlægning 
af offentlige tjenester. Det er fordelagtigt 
for SMV'er, da det er meget let at blive en 
del af et servicekuponsystem. Et 
servicekuponsystem giver valgfrihed til 
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borgeren, som kan vælge tjenesteudbyder 
blandt flere alternativer. Et 
servicekuponsystem er også fordelagtigt 
for myndigheden, da det er meget lettere 
at oprette et servicekuponsystem
sammenlignet med et klassisk system for 
offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af det 
offentlige som indkøber, sikrer, at der 
skabes muligheder for en 
konkurrencesituation ved tildeling af 
offentlige kontrakter. Derfor skal det være 
muligt at afgive tilbud, som afspejler 
mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. De tekniske 
specifikationer skal derfor udformes på en 
sådan måde, at kunstig indsnævring af 
konkurrence undgås gennem krav, der 
begunstiger en bestemt økonomisk aktør, 
ved at spejle de vigtigste egenskaber for de 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den 
pågældende økonomiske aktør. 
Udarbejdelse af de tekniske specifikationer 
i form af funktionelle og 
udførelsesrelaterede krav gør det 
almindeligvis muligt at opnå dette mål på 
bedste måde og fremmer innovation. Når 
der henvises til en europæisk standard, 
eller i mangel heraf til en national standard, 
skal tilbud baseret på tilsvarende ordninger 
tages i betragtning af de ordregivende 
myndigheder. For at godtgøre, at der er tale 

(27) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af det 
offentlige som indkøber, sikrer, at der 
skabes muligheder for en 
konkurrencesituation ved tildeling af 
offentlige kontrakter. Derfor skal det være 
muligt at afgive tilbud, som afspejler 
mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. De tekniske 
specifikationer skal derfor udformes og 
anvendes i overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling, således at kunstig 
indsnævring af konkurrence undgås 
gennem krav, der begunstiger en bestemt 
økonomisk aktør, ved at spejle de vigtigste 
egenskaber for de varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder, der 
normalt tilbydes af den pågældende 
økonomiske aktør. Udarbejdelse af de 
tekniske specifikationer i form af 
funktionelle og udførelsesrelaterede krav 
gør det almindeligvis muligt at opnå dette 
mål på bedste måde og fremmer 
innovation. Når der henvises til en 
europæisk standard, eller i mangel heraf til 
en national standard, skal tilbud baseret på 
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om en tilsvarende ordning, kan det kræves, 
at tilbudsgiverne fremlægger verificeret 
dokumentation fra tredjepart. Anden 
relevant dokumentation, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, bør også 
tillades, hvis den pågældende økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne 
certifikater eller testrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de fastsatte frister.

tilsvarende ordninger tages i betragtning af 
de ordregivende myndigheder. For at 
godtgøre, at der er tale om en tilsvarende 
ordning, kan det kræves, at tilbudsgiverne 
fremlægger verificeret dokumentation fra 
tredjepart. Anden relevant dokumentation, 
såsom teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, bør også tillades, hvis den 
pågældende økonomiske aktør ikke har 
adgang til sådanne certifikater eller 
testrapporter eller ikke har mulighed for at 
fremskaffe dem inden for de fastsatte 
frister.

Or. en

Ændringsforslag 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Ordregivende myndigheder, der 
ønsker at anskaffe bygge- eller 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
med specifikke miljømæssige, sociale eller 
andre egenskaber, bør kunne henvise til 
særlig mærkning, såsom de europæiske og
(multi)nationale miljømærker eller ethvert 
andet mærke, forudsat at kravene til 
mærket er forbundet med kontraktens 
genstand, f.eks. beskrivelsen af varen og 
dets udformning, herunder emballagekrav. 
Det er desuden vigtigt, at disse krav 
udformes og vedtages på grundlag af 
objektivt kontrollerbare kriterier ved hjælp 
af en fremgangsmåde, som de berørte 
parter, f.eks. organer inden for det 
offentlige, forbrugere, producenter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage i, og at mærket er til rådighed og 
tilgængeligt for alle interesserede parter.

(28) Ordregivende myndigheder, der 
ønsker at anskaffe bygge- eller 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
med specifikke miljømæssige, sociale eller 
andre egenskaber, bør kunne henvise til 
særlig mærkning, såsom de europæiske og
(multi)nationale miljømærker eller ethvert 
andet mærke, forudsat at kravene til 
mærket er forbundet med kontraktens 
genstand, f.eks. beskrivelsen af varen og 
dets udformning, herunder emballagekrav. 
Det er desuden vigtigt, at disse krav 
udformes og vedtages på grundlag af 
objektivt kontrollerbare kriterier ved hjælp 
af en fremgangsmåde, som de berørte 
parter, f.eks. organer inden for det 
offentlige, forbrugere, producenter, 
forhandlere, sociale organisationer og 
miljøorganisationer, kan deltage i, og at 
mærket er til rådighed og tilgængeligt for 
alle interesserede parter.



AM\903863DA.doc 19/154 PE491.021v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) På den ene side skal vigtigheden af 
at uddanne medarbejderne hos 
ordregivende myndigheder og de enkelte 
aktører understreges, og på den anden 
side skal kompetencer og 
uddannelseskrav være omfattet af 
ordrespecifikationerne som en langsigtet 
strategi; det bør dog understreges, at 
sidstnævnte foranstaltninger skal være 
direkte forbundet med aftalens genstand, 
og skal være forholdsmæssige og 
økonomisk fordelagtige.

Or. en

Ændringsforslag 101
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Jobskabelse afhænger i høj grad af 
små og mellemstore virksomheder.
SMV'erne har været i stand til at skabe 
nye, bæredygtige arbejdspladser, selv 
under den økonomiske krise. Eftersom de 
offentlige myndigheder bruger omkring 
18 % af BNP på offentlige indkøb, har 
denne lovgivningsmæssige ramme en 
betydelig indvirkning på SMV'ernes 
mulighed for fortsat at skabe nye 
arbejdspladser. Offentlige indkøbsaftaler 
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bør derfor i videst muligt omfang gøres 
tilgængelige for SMV'erne, både over og 
under de grænser, der er fastsat i dette 
direktiv. Som supplement til de specifikke 
redskaber, der er skræddersyet til at øge 
inddragelsen af SMV'er i markederne for 
offentlige indkøb, bør medlemsstaterne og 
de ordregivende myndigheder tilskyndes 
kraftigt til at udarbejde SMV-venlige 
offentlige indkøbsstrategier.
Kommissionen har offentliggjort 
arbejdsdokumentet "Europæisk kodeks 
for bedste praksis for SMV's adgang til 
offentlige indkøbskontrakter" 
(SEC(2008)COM 2193), der sigter mod at 
hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde 
nationale strategier, programmer og 
handlingsplaner for at øge SMV'ers 
deltagelse i disse markeder. En politik for 
effektive offentlige indkøb skal være 
sammenhængende. Nationale, regionale 
og lokale myndigheder skal stringent
anvende de regler, der er fastsat i 
direktivet, og på den anden side vil 
gennemførelse af overordnede politikker, 
som skal forbedre SMV'ers adgang til 
markederne for offentlige indkøb, forblive 
ekstremt vigtig, navnlig for så vidt angår 
jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 102
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 

(34) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
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betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af overtrædelser af 
miljømæssige eller sociale forpligtelser, 
herunder regler om adgang for 
handicappede eller andre former for 
alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen 
af vedkommendes erhverv, såsom 
overtrædelser af konkurrenceregler eller 
regler for intellektuel ejendomsret.

betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af overtrædelser af 
miljømæssige eller sociale forpligtelser, 
herunder regler om adgang for 
handicappede, regler om sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen eller andre 
former for alvorlige fejl i forbindelse med 
udøvelsen af vedkommendes erhverv, 
såsom overtrædelser af konkurrenceregler 
eller regler for intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 103
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af overtrædelser af 
miljømæssige eller sociale forpligtelser, 
herunder regler om adgang for 
handicappede eller andre former for 
alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen 
af vedkommendes erhverv, såsom 
overtrædelser af konkurrenceregler eller 

(34) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
skyldige i korruption eller svig til skade for 
EU's finansielle interesser eller 
hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller bidrag til sociale 
sikringsordninger bør ligeledes pålægges 
sanktioner i form af obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Ordregivende 
myndigheder bør endvidere have mulighed 
for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere 
som følge af overtrædelser af 
miljømæssige, arbejdsmarkedsmæssige
eller sociale forpligtelser, herunder regler 
om arbejdsvilkår, overenskomster og
adgang for handicappede eller andre 
former for alvorlige fejl i forbindelse med 
udøvelsen af vedkommendes erhverv, 
såsom overtrædelser af konkurrenceregler 
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regler for intellektuel ejendomsret. eller regler for intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 104
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a) De ordregivende myndigheder bør 
kunne kræve, at der træffes 
foranstaltninger til forbedring af den 
sociale beskyttelse under udførelsen af en 
offentlig kontrakt. Der bør kunne stilles 
krav om en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der træffes af den 
økonomiske operatør med henblik på at 
sikre et højt socialt beskyttelsesniveau, i 
form af rapportering eller frivillig 
tilslutning til en social 
mærkningsordning.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 

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

tjenesteydelser af høj kvalitet, som matcher 
deres behov optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier kombineret med kriteriet 
om overholdelse af sociale, nationale, 
europæiske og internationale 
minimumsstandarder under hensyntagen 
til, at det i sidstnævnte tilfælde står dem frit 
for at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, at 

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

tildelingskriterier under hensyntagen til, at 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 107
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Når de ordregivende myndigheder 
vælger at tildele kontrakten til den, der har 
givet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, skal de bestemme 
tildelingskriterierne på grundlag af hvilke, 
de vurderer tilbuddene for at fastslå, 
hvilket der indebærer det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris. Disse kriterier 
fastsættes ud fra kontraktgenstanden, idet 
de skal gøre det muligt at vurdere de 
enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. Desuden bør de valgte 
tildelingskriterier ikke give den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

(38) Når de ordregivende myndigheder 
vælger at tildele kontrakten til den, der har 
givet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, skal de bestemme 
tildelingskriterierne på grundlag af hvilke, 
de vurderer tilbuddene for at fastslå, 
hvilket der indebærer det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris samt økonomisk og 
social bæredygtighed. Disse kriterier 
fastsættes ud fra kontraktgenstanden, idet 
de skal gøre det muligt at vurdere de 
enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. Desuden bør de valgte 
tildelingskriterier ikke give den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier. Det bør således gøres 
klart, at de ordregivende myndigheder kan 
beslutte sig for det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud og den laveste 
omkostning ved hjælp af en tilgang med 
livscyklusomkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en obbjektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, fremstilling,
anvendelse, vedligeholdelse samt 
bortskaffelse) og de eksterne 
omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Der bør 
udarbejdes fælles metoder på EU-plan for 
beregningen af livscyklusomkostninger for 
specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier. Det bør således gøres 
klart, at de ordregivende myndigheder kan 
beslutte sig for det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud og den laveste 
omkostning ved hjælp af en tilgang med 
livscyklusomkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en obbjektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
livscyklussen for bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med anvendelse, 
vedligeholdelse samt bortskaffelse) og de 
eksterne omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Begrebet 
livscyklus omfatter ikke transport, da de 
ordregivende myndigheders hensyntagen 
til transportaspektet kunne opstille 
barrierer i EU og indebære 
forskelsbehandling af ikkelokale 
leverandører. Der bør udarbejdes fælles 
metoder på EU-plan for beregningen af 
livscyklusomkostninger for specifikke 
kategorier af varer eller tjenesteydelser, 
som vedtages i tæt samarbejde med alle 
interessenter. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og 
i tildelingskriterierne have lov til at 
henvise til en særlig fremstillingsproces, 
en særlig udførelse af tjenesteydelser eller 
en særlig proces for ethvert andet trin i 
livscyklussen for en vare eller en 
tjenesteydelse, forudsat at de har 
tilknytning til den offentlige kontrakts 
genstand. For bedre at integrere sociale 
hensyn i offentlige indkøb bør indkøbere 
også have lov til i tildelingskriterierne for 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud at 
inkludere karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 
af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier bør under alle 
omstændigheder begrænses til de 
karakteristika, der har umiddelbar 
betydning for personalet i arbejdsmiljøet. 
De bør anvendes i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og på en 
måde, der hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. I 

(41) For bedre at integrere sociale hensyn i 
offentlige indkøb bør indkøbere også have 
lov til i tildelingskriterierne for det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud at 
inkludere karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 
af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier bør under alle 
omstændigheder begrænses til de 
karakteristika, der har umiddelbar 
betydning for personalet i arbejdsmiljøet. 
De bør anvendes i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og på en 
måde, der hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have
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forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

Ændringsforslag 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Det europæiske marked for 
offentlige indkøb er mere åbent end EU's 
internationale partneres markeder, og de 
europæiske virksomheder kan derfor ikke 
konkurrere med tredjelandenes 
virksomheder på lige vilkår og har fortsat 
vanskeligt ved at opnå adgang til 
tredjelandenes markeder; der bør sikres 
gensidighed for at åbne markederne og 
sikre adgang til offentlige 
indkøbskontrakter, både i Europa og 
andre steder, i overensstemmelse med 
aftalerne mellem EU og tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 111
Ole Christensen

Forslag til direktiv
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Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver. Vilkårene for udførelse 
af en kontrakt kan fastsættes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
vejledning af oktober 2010: "Sociale 
hensyn ved indkøb - en vejledning i 
mulighederne for at tage sociale hensyn 
ved offentlige indkøb"1.
______________
1 SEK(2010)1258 endelig.

Or. da

Ændringsforslag 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
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Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv,
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige, 
unge arbejdsløse, handicappede eller
kvinder eller iværksætte 
uddannelsesinitiativer for ledige eller for 
unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

Or. en

Ændringsforslag 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
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forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner,
samtidig med at nærhedsprincippet 
overholdes, selv hvis sådanne konventioner 
ikke er gennemført i national ret, og at 
ansætte flere handicappede, end den 
nationale lovgivning kræver.

Or. en

Ændringsforslag 114
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er direkte
forbundet med kontraktens genstand, og 
hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, 
den vejledende forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud eller 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. 
have til formål at fremme efteruddannelse 
på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til 
personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
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eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

Or. en

Ændringsforslag 115
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Direktivets bestemmelser bør 
respektere medlemsstaternes forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller, herunder de 
arbejdsmarkedsmodeller, hvor kollektive 
overenskomster gælder.

Or. da

Ændringsforslag 116
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 44 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44b) Medlemsstaterne bør kunne 
anvende kontraktklausuler, der 
indeholder bestemmelser om overholdelse 
af kollektive overenskomster, såfremt 
dette er nævnt i den ordregivende 
myndigheds udbudsbekendtgørelse eller i 
udbudsbetingelserne, så princippet om 
gennemsigtighed overholdes.

Or. da
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Ændringsforslag 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed må 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en 
anden økonomisk aktør uden genåbning af 
udbuddet. Den valgte tilbudsgiver, der 
udfører kontrakten, kan imidlertid foretage 
visse strukturelle ændringer under 
kontraktens udførelse, såsom rent interne 
reorganiseringer, fusioner og erhvervelser 
eller insolvens. Disse strukturelle 
ændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye indkøbsprocedurer for 
alle offentlige kontrakter, der udføres af 
den pågældende virksomhed.

(47) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling, objektivitet og 
gennemsigtighed må den valgte 
tilbudsgiver ikke erstattes af en anden 
økonomisk aktør uden genåbning af 
udbuddet. Den valgte tilbudsgiver, der 
udfører kontrakten, kan imidlertid foretage 
visse strukturelle ændringer under 
kontraktens udførelse, såsom rent interne 
reorganiseringer, fusioner og erhvervelser 
eller insolvens. Disse strukturelle 
ændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye indkøbsprocedurer for 
alle offentlige kontrakter, der udføres af 
den pågældende virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Ordregivende myndigheder bør 
respektere betalingsforsinkelsen som 
fastsat i direktiv2011/7/EU.

Or. en

Ændringsforslag 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 120
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv påvirker ikke offentlige 
myndigheder på alle niveauers ret til at 
beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker 
at udføre offentlige funktioner selv. 
Offentlige myndigheder kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at anvende 
eksterne erhvervsdrivende. Dette kan de 
gøre i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 121
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Indkøb i henhold til dette direktiv er en 
eller flere ordregivende myndigheders køb 
af bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser gennem offentlige 
kontrakter fra økonomiske aktører valgt af 
de ordregivende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om offentlige indkøb finder kun anvendelse på "indkøb", herunder leasing og leje. I 
henhold til Domstolens dom er bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, som 
ikke er beregnet til et offentligt formål, og som ikke direkte er gavnlig for den ordregivende 
myndighed, ikke underlagt lovgivningen om offentlige indkøb (C-451/08).

Ændringsforslag 122
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en



AM\903863DA.doc 35/154 PE491.021v01-00

DA

Begrundelse

Dette begreb er for generelt og for vagt.

Ændringsforslag 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv påvirker ikke offentlige 
myndigheder på alle niveauers ret til at 
beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker 
at udføre offentlige funktioner selv.
Offentlige myndigheder kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at anvende 
eksterne erhvervsdrivende. Dette kan de 
gøre i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at det forbliver op til medlemsstaterne at beslutte, om og i hvilket 
omfang de ønsker at udføre offentlige funktioner selv, og hvordan de ønsker at gøre dette.
Denne frihed er indarbejdet i Lissabontraktaten i artikel 4, stk. 2, i TEU, som anerkender 
retten til regionalt og lokalt selvstyre. Protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse
og artikel 14 i TEUF styrker de nationale og lokale ansvarsområder med hensyn til at levere, 
udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Ændringsforslag 124
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI,
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reguleres udelukkende ved artikel 74-76 i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 125
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) "servicekuponsystem": et system, 
hvor en ordregivende myndighed giver en 
tjenesteydelsestilgodeseddel til en kunde, 
som så kan erhverve sig en tjenesteydelse 
fra en tjenesteudbyder, som den 
ordregivende myndighed har optaget i 
systemet med tjenesteydelsestilgodesedler.
Den ordregivende myndighed betaler det 
beløb, der svarer til værdien af 
tjenesteydelsestilgodesedlen, til 
tjenesteudbyderen.

Or. en

Ændringsforslag 126
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 128
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 129
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, eller levering af penge eller 
kapital til de ordregivende myndigheder,
centralbankers tjenesteydelser og 
operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. en

Ændringsforslag 130
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejdsaftaler e) arbejdsaftaler eller overenskomster, som 
bidrager til en forbedring af arbejds- og 
ansættelsesvilkårene

Or. en

Ændringsforslag 131
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Specifikke ordninger til levering af 
forsyningspligtydelser

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
medlemsstaters procedurer, der er blevet 
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afprøvet og testet, og som er baseret på 
brugerens frie valg af tjenesteudbyder 
(dvs. system med tilgodesedler, 
fritvalgsmodel, trekantsforhold) og på 
princippet om, at alle leverandører, som 
kan overholde de betingelser, der tidligere 
er fastsat ved lov, bør gives tilladelse til at 
yde tjenester, forudsat at der tages højde 
for de overordnede principper om 
ligebehandling, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 132
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Relationer mellem offentlige myndigheder
En kontrakt, der tildeles af en 
ordregivende myndighed til en anden 
juridisk person falder uden for direktivets 
anvendelsesområde, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 133
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den ordregivende myndighed 
underkaster den pågældende juridiske 
person en kontrol, der svarer til den 

udgår
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kontrol, den fører med sine egne 
tjenestegrene.

Or. en

Ændringsforslag 134
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 135
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 136
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. en

Ændringsforslag 137
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 139
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person med 
undtagelse af juridisk håndhævede 
former for privat deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal skelnes tydeligt mellem offentligt-offentligt samarbejde og offentlig-private 
partnerskaber. I nogle medlemsstater kan privat deltagelse dog være en forpligtelse, der 
håndhæves ved lov.

Ændringsforslag 140
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 1, litra a), er præcist nok. Der er ikke behov for gentagelse.

Ændringsforslag 141
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 142
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 143
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder også anvendelse, når en 
kontrolleret virksomhed, som er en 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 144
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 145
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

ordregivende myndighed, forudsat at der 
ikke er nogen privat deltagelse i den 
juridiske person, som får tildelt den 
offentlige kontrakt, med undtagelse af 
juridisk håndhævede former for privat 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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
selskaber 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.

Or. en

Ændringsforslag 147
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 ordregivende 

udgår
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myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 148
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 ordregivende 
myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

Or. en

Ændringsforslag 149
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 ordregivende 
myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

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 ordregivende 
myndigheder, og den juridiske person, 
som den eller de ordregivende 
myndigheder kontrollerer, kan erhverve 
sig varer og tjenesteydelser fra disse 
offentlige ejere uden at anvende dette 
direktiv, når følgende betingelser er 



AM\903863DA.doc 47/154 PE491.021v01-00

DA

opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 150
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 ordregivende 
myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

En ordregivende myndighed, som ikke 
kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 1, 
kan alligevel tildele en offentlig kontrakt 
uden for dette direktivs 
anvendelsesområde til en juridisk person, 
som den kontrollerer sammen med andre 
ordregivende myndigheder, når følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 151
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 152
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 154
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 155
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 156
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 157
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 158
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) Der er ikke nogen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af juridisk håndhævede 
former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 159
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af historiske årsager kan der være en smule privat ejerskab tilbage i en kontrolleret juridisk 
person, men der er ingen privat deltagelse i forvaltningen af denne instans eller nogen anden 
form for indflydelse på dens daglige aktiviteter.

Ændringsforslag 160
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til litra a) har ordregivende 
myndigheder i fællesskab kontrollen med 

udgår
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en juridisk person, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Denne vidtgående fortolkning af Domstolens afgørelse er unødvendigt og bidrager ikke til 
forkortelse og præcision af teksten.

Ændringsforslag 161
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 162
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 163
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 164
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 165
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 166
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer sammensættes 
af repræsentanter fra alle deltagende 
ordregivende myndigheder, mens en 
repræsentant kan repræsentere én eller 
flere deltagende ordregivende 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 167
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 168
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de ordregivende myndigheder kan i 
fællesskab få afgørende indflydelse på de 

udgår
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strategiske mål og væsentlige beslutninger 
vedrørende den kontrollerede juridiske 
person

Or. en

Ændringsforslag 169
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 170
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 171
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 172
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 173
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 174
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 175
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 176
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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ordregivende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 177
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 179
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. En aftale, der er indgået mellem to eller 
flere ordregivende myndigheder, anses 
ikke for at være en offentlig kontrakt i 
henhold til artikel 2, stk. 6, i nærværende 
direktiv og falder dermed uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, når følgende
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 180
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

a) formålet med samarbejdet er 
tilvejebringelse af en offentlig 
serviceopgave, der tillægges alle
deltagende offentlige myndigheder
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forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 182
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår



PE491.021v01-00 60/154 AM\903863DA.doc

DA

er relevante i forbindelse med aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 185
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 forbindelse med aftalen.

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

Or. en

Ændringsforslag 186
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 187
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 188
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) opgaven udføres udelukkende af de 
berørte offentlige myndigheder, der er 
ikke privat deltagelse i nogen af de 
involverede ordregivende myndigheder, 
med undtagelse af former for juridisk 
håndhævet privat deltagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 190
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 191
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 192
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 193
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 194
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE491.021v01-00 64/154 AM\903863DA.doc

DA

Ændringsforslag 195
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 196
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overførsel af opgaver mellem 
organisationer i den offentlige sektor 
henhører imidlertid under 
medlemsstaternes interne administrative 
organisation og er ikke omfattet af 
bestemmelser om indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 197
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
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Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på 
grundlag af en eksklusiv rettighed

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
offentlige tjenesteydelseskontrakter, 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.

Or. en

Begrundelse

Artikel 18 fra det gældende direktiv 2004/18/EF genindføres. Denne artikel er vigtig for 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, da den udelukker offentlige 
tjenesteydelseskontrakter, der tager udgangspunkt i en eksklusiv rettighed, som er tildelt i 
henhold til offentlige love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten. 
Domstolen har anvendt denne bestemmelse i sag C-360/96.

Ændringsforslag 198
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principper om offentlige udbud Formål med og principper om offentlige 
udbud

Or. en

Ændringsforslag 199
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Formålet med dette direktiv er at sikre 
en effektiv anvendelse af offentlige 
midler, fremme indkøb af høj kvalitet, 
styrke konkurrencen og funktionen af 
markederne for offentlige indkøb og sikre 
lige muligheder for virksomheder og 
andre leverandører, der tilbyder 
leverancer, tjenesteydelser og kontrakter 
om offentlige bygge- og anlægsarbejder i 
henhold til kontrollerede 
udbudsprocedurer for offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Økonomiske aktører skal overholde 
forpligtelser med hensyn til social 
sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
forsyningen udføres, som fastsat af EU-
lovgivning og national lovgivning og/eller 
kollektive overenskomster eller 
internationale arbejdsstandarder anført i 
bilag XI.

Or. en

Ændringsforslag 201
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Offentlige indkøb skal anvendes for at 
opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og for at understøtte fælles 
samfundsmæssige mål og for at 
tilvejebringe varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet. De offentlige myndigheder 
har på alle niveauer ret til at beslutte, 
hvordan de vil gennemføre bestilling og 
organisere deres tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 202
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ordregivende myndigheder skal søge 
at sikre, at kontrahenterne har et godt
omdømme og ikke i væsentlig grad har 
forbrudt sig mod national eller 
international miljø-, social- eller 
arbejdslovgivning eller anden relevant 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ordregivende myndigheder skal i 
politikken for offentlige indkøb sigte mod 
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"den bedste værdi". Dette opnås ved at 
tildele den offentlige kontrakt til det 
økonomisk mest fordelagtige og 
bæredygtige tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 204
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Økonomiske aktører skal anvende 
forpligtelser med hensyn til social 
sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
forsyningen udføres, som fastsat af 
national lovgivning og/eller kollektive 
overenskomster eller internationale 
arbejdsstandarder anført i bilag XI og 
særligt ILO-konvention nr. 94.

Or. en

Ændringsforslag 205
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Offentlige kontrakters detaljer 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 207
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 208
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Ordregivende 
myndigheder fastsætter ikke særlige 
betingelser for sådanne gruppers deltagelse 
i udbudsprocedurer, som ikke også gælder 
for individuelle ansøgere. I forbindelse 
med afgivelse af et tilbud eller indgivelse 
af en ansøgning om deltagelse kan de 
ordregivende myndigheder ikke kræve, at 
disse grupper antager en bestemt retlig 
form

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Grupper af 
økonomiske aktører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, kan optræde 
som et konsortium af virksomheder.
Ordregivende myndigheder fastsætter ikke 
særlige betingelser for sådanne gruppers 
deltagelse i udbudsprocedurer, som ikke 
også gælder for individuelle ansøgere. I 
forbindelse med afgivelse af et tilbud eller 
indgivelse af en ansøgning om deltagelse 
kan de ordregivende myndigheder ikke 
kræve, at disse grupper antager en bestemt 
retlig form

Or. en

Ændringsforslag 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt:
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pågældende programmer er handicappede 
eller dårligt stillede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 210
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske operatører, hvis vigtigste mål 
er social og faglig integration af 
handicappede og dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
kontrakter skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
forudsat at mere end 30 % af 
arbejdstagerne i de pågældende beskyttede 
værksteder, hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede
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 i de pågældende beskyttede 
værksteder, hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede
og/eller dårligt stillede personer. Dårligt 
stillede personer omfatter blandt andet: 
arbejdsløse, personer med særlige 
integrationsproblemer, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede minoriteter. 
Udbudsbekendtgørelsen kan indeholde 
oplysning om denne bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "dårligt stillede personer" skal præciseres, da det er meget brederes end 
"handicappede", der omtales i det nuværende direktiv. Denne definition skaber mere retlig 
klarhed.
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Ændringsforslag 211
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

Denne sproglige ændring gør den tyske tekst mere lig den engelske original.

Ændringsforslag 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at 
de skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
hvis hovedparten af de beskæftigede er 
handicappede, som på grund af arten eller 
omfanget af deres handicap ikke kan 
udøve erhvervsmæssig beskæftigelse på 
normale betingelser eller let kan finde 



AM\903863DA.doc 73/154 PE491.021v01-00

DA

beskæftigelse på det almindelige marked

Or. en

Ændringsforslag 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sociale virksomheder og programmer, 
hvis vigtigste mål er social og faglig 
integration af handicappede, forudsat at 
mere end 30 % af arbejdstagerne hos de 
pågældende økonomiske operatører eller i 
de pågældende programmer er 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 214
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal sikres beskyttelse af 
tilbudsgivernes intellektuelle ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 215
Marian Harkin

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 48 og 53 i dette 
direktiv, må den ordregivende myndighed 
ikke offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

1. Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv eller i den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 48 og 53 i dette 
direktiv, skal den ordregivende myndighed
handle i god tro og ikke offentliggøre 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
har fremsendt, og som de har betegnet som 
fortrolige, herunder men ikke begrænset til 
tekniske hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 216
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordregiveren må ikke i andre 
konkurrerende procedurer anvende de 
oplysninger, som de økonomiske aktører 
har fremsendt i forbindelse med en 
tidligere udbudsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 217
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstater, der yder 
informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
for at bekæmpe korruption og andre brud 
på civilret og/eller forbrydelser (i den 
offentlige sektor), kan anmode om, at der 
ydes en lignende beskyttelse til en ansat 
hos den økonomiske aktør, hvis den 
økonomiske aktør udfører offentligt 
finansierede tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 218
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 22 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne form for erklæring har ingen juridiske konsekvenser og har derfor ingen virkelig 
supplerende værdi. Der er ingen sanktioner i tilfælde, hvor der ikke anmodes om denne 
erklæring, eller hvis den ikke indsendes, eller hvis kontrahenten ikke overholder erklæringens 
høje principper.

Ændringsforslag 219
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne form for erklæring har ingen juridiske konsekvenser og har derfor ingen virkelig 
supplerende værdi. Der er ingen sanktioner i tilfælde, hvor der ikke anmodes om denne 
erklæring, eller hvis den ikke indsendes, eller hvis kontrahenten ikke overholder erklæringens 
høje principper.

Ændringsforslag 220
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 22 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne form for erklæring har ingen juridiske konsekvenser og har derfor ingen virkelig 
supplerende værdi. Der er ingen sanktioner i tilfælde, hvor der ikke anmodes om denne 
erklæring, eller hvis den ikke indsendes, eller hvis kontrahenten ikke overholder erklæringens 
høje principper.

Ændringsforslag 221
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 22 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Denne form for erklæring har ingen juridiske konsekvenser og har derfor ingen virkelig 
supplerende værdi. Der er ingen sanktioner i tilfælde, hvor der ikke anmodes om denne 
erklæring, eller hvis den ikke indsendes, eller hvis kontrahenten ikke overholder erklæringens 
høje principper.

Ændringsforslag 222
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at overholde ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 223
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved tildeling af vareindkøbs-, bygge-
og anlægs- eller tjenesteydelseskontrakter, 
hvor det ordregivende organ er en privat 
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modtager og den private kapitalindførsel 
er ikke er på mere end 50 %, og hvor 
resten kommer fra europæiske og 
nationale offentlige midler, skal de 
pågældende vareindkøb, bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser 
indkøbes i henhold til procedurerne for 
offentlige indkøb, der er fastlagt i dette 
direktiv, samtidig med at der tages højde 
for sociale spørgsmål. 

Or. ro

Begrundelse

Der kræves i øjeblikket tre bud. Proceduren for offentlige indkøb anbefales dog for at undgå 
uregelmæssigheder eller svig.

Ændringsforslag 224
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 225
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse er 45 dage
regnet fra datoen for afsendelsen af 
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udbudsbekendtgørelsen udbudsbekendtgørelsen

Or. en

Ændringsforslag 226
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende myndigheder har 
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
som fastsat i stk. 1, andet afsnit, i denne 
artikel reduceres til 20 dage, hvis begge de 
følgende betingelser er opfyldt:

Hvis de ordregivende myndigheder har 
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
som fastsat i stk. 1, andet afsnit, i denne 
artikel reduceres til 30 dage, hvis begge de 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 227
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ordregivende myndighed kan 
reducere fristen i stk. 1 for modtagelse af 
tilbud i henhold til stk. 1, andet afsnit, fem 
dage, hvis den accepterer, at tilbud kan 
indgives via elektroniske midler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, 4 
og 5.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 228
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 230
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som kan afgive tilbud 
efter en vurdering af de ønskede 
oplysninger. De ordregivende myndigheder 
kan begrænse antallet af egnede ansøgere, 
som skal opfordres til at deltage i 
udbuddet, i overensstemmelse med artikel 
64.

Det er kun de økonomiske aktører, der
udvælges af de ordregivende myndigheder, 
som kan afgive tilbud efter en vurdering af 
de ønskede oplysninger. De ordregivende 
myndigheder kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, som udvælges til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 64.

Or. en

Ændringsforslag 231
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
er 45 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
bud.

Or. en

Ændringsforslag 232
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 233
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 234
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 235
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheder på lavere niveau kan 
fastsætte fristen for modtagelsen af tilbud 
ved indbyrdes aftale mellem den 
ordregivende myndighed og de udvalgte 
ansøgere, når der gives alle ansøgere 
samme tid til at udarbejde og indsende 
tilbud. Hvis det ikke er muligt at nå til 
enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter den ordregivende 
myndighed en frist på mindst 10 dage fra 
datoen for afsendelsen af den skriftlige 
opfordring til at afgive bud.

4. Myndigheder på lavere niveau kan 
fastsætte fristen for modtagelsen af tilbud 
ved indbyrdes aftale mellem den 
ordregivende myndighed og de udvalgte 
ansøgere, når der gives alle ansøgere 
samme tid til at udarbejde og indsende 
tilbud. Hvis det ikke er muligt at nå til 
enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter den ordregivende 
myndighed en frist på mindst 15 dage fra 
datoen for afsendelsen af den skriftlige 
opfordring til at afgive bud.

Or. en

Ændringsforslag 236
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den i stk. 2 omhandlede frist for 
modtagelse af tilbud kan reduceres med 
fem dage, hvis den ordregivende 
myndighed accepterer, at tilbud kan 
indgives via elektroniske midler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, 4 
og 5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Sari Essayah

Forslag til direktiv



PE491.021v01-00 84/154 AM\903863DA.doc

DA

Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis den ordregivende myndighed 
foretager rettelser i udbudsdokumenterne 
i løbet af de i artikel 1,2, 3 og 4 nævnte 
tidsfrister, skal disse tidsfrister forlænges 
med 15 dage.

Or. en

Ændringsforslag 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun de økonomiske aktører, der opfordres 
af den ordregivende myndighed efter dens 
vurdering af de ønskede oplysninger, kan 
fremlægge forsknings- og 
innovationsprojekter, der har til formål at 
opfylde de behov, som den ordregivende 
myndighed har identificeret, og som ikke 
kan opfyldes af eksisterende løsninger. 
Kontrakten skal udelukkende tildeles på 
grundlag af tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige bud i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a).

Kun de økonomiske aktører, der opfordres 
af den ordregivende myndighed efter dens 
vurdering af de ønskede oplysninger, kan 
fremlægge forsknings- og 
innovationsprojekter, der har til formål at 
opfylde de behov, som den ordregivende 
myndighed har identificeret, og som ikke 
kan opfyldes af eksisterende løsninger. 
Kontrakten skal udelukkende tildeles på 
grundlag af tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige bud i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a) og artikel 66, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 239
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 29 a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
Et servicekuponsystem 

1. Ved arrangering af indgåelse af 
kontrakter om offentlige ydelser kan 
myndighederne anvende et 
servicekuponsystem for at give kunderne 
frihed til at vælge tjenesteyderen. En 
ordregivende myndighed definerer 
værdien af servicekuponen samt tjenester, 
hvor den kan anvendes, og de kunder, der 
kan bruge den.
2. En ordregivende myndighed kan 
fastsætte de krav, som tjenesteyderen skal 
opfylde for at blive optaget i
servicekuponsystemet. Disse krav skal 
være ikke-diskriminerende og stå i 
rimeligt forhold til ydelsens genstand. Alle 
tjenesteydere, der opfylder kravene, skal 
medtages i systemet. Listen over 
tjenesteydere skal offentliggøres.
3. En kunde kan vælge enhver 
tjenesteyder i servicekuponsystemet eller 
vælge ikke at bruge systemet.

Or. en

Ændringsforslag 240
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved almindelige indkøb, der er generelt 
tilgængelige på markedet og opfylder de 
ordregivende myndigheders krav, kan de 
ordregivende myndigheder anvende et 
dynamisk indkøbssystem. Det dynamiske 
indkøbssystem skal anvendes som en fuldt 

1. Ved almindelige indkøb, der er generelt 
tilgængelige på markedet og opfylder de 
ordregivende myndigheders krav og er af 
en standardiseret kvalitet, kan de 
ordregivende myndigheder anvende et 
dynamisk indkøbssystem. Det dynamiske 
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elektronisk indkøbsproces, der i hele sin 
varighed er åben for enhver økonomisk 
aktør, der opfylder udvælgelseskriterierne.

indkøbssystem skal anvendes som en fuldt 
elektronisk indkøbsproces, der i hele sin 
varighed er åben for enhver økonomisk 
aktør, der opfylder udvælgelseskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 241
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 a
Servicekuponsystem

Ved arrangering af indgåelse af 
kontrakter om offentlige ydelser kan 
myndighederne anvende et 
servicekuponsystem for at give kunderne 
frihed til at vælge tjenesteyderen. En 
ordregivende myndighed definerer 
værdien af servicekuponen samt de 
tjenester, hvor den kan anvendes, og de 
kunder, der kan bruge den.
En ordregivende myndighed kan fastsætte 
de krav, som tjenesteyderen skal opfylde 
for at blive optaget i systemet med 
servicekuponer. Disse krav skal være 
ikke-diskriminerende og stå i rimeligt 
forhold til ydelsens genstand. Alle 
tjenesteydere, der opfylder kravene, skal 
medtages i systemet. Listen over 
tjenesteydere skal offentliggøres.
En ordregivende myndighed kan også 
udvælge de tjenesteydere, der skal optages 
i servicekuponsystemet, via en procedure 
som fastsat i dette direktiv.
En kunde kan vælge enhver tjenesteyder i 
servicekuponsystemet eller vælge ikke at 
bruge systemet.
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Or. en

Ændringsforslag 242
Sylvana Rapti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Dette kan omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 243
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Sociale kriterier som f.eks. overholdelse 
af rimelige arbejdsforhold, sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser, inklusive 
beskyttelse af arbejdere, der søger at 
forbedre sundheden og sikkerheden på 
deres arbejdsplads, 
overenskomstforhandlinger, balance 
mellem kønnene (f.eks. lige løn, balance 
mellem arbejdsliv og fritid), social 
inklusion, herunder 
beskæftigelsesmuligheder for 
handicappede, dårligt stillede eller 
sårbare arbejdstagere (f.eks. 
langtidsarbejdsløse, romaer, migranter 
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eller unge og gamle arbejdstagere), 
adgang til erhvervsuddannelse på stedet, 
inddragelse og høring af brugere, 
rimelige priser, menneskerettigheder og 
etisk handel;

Or. en

Ændringsforslag 244
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår som f.eks. 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
inklusive beskyttelse af arbejdere, der 
søger at forbedre sundheden og 
sikkerheden på deres arbejdsplads, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter og 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XI, som gælder på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges, skal være fastsat klart af de 
ordregivende myndigheder i de tekniske 
specifikationer som del af de faste krav til 
udbuddet af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 246
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene skal være begrænset til 
kontraktens genstand og den 
ordregivende myndighed skal være i stand 
til at følge op på og kontrollere, at 
kravene opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 247
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de 
retligt bindende nationale tekniske 

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de 
retligt bindende nationale tekniske 
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forskrifter, forudsat at de er forenelige med 
EU-lovgivningen, skal de tekniske 
specifikationer affattes på en af følgende
måder:

forskrifter, forudsat at de er forenelige med 
EU-lovgivningen, skal de tekniske 
specifikationer affattes i følgende
prioritetsrækkefølge:

Or. en

Ændringsforslag 248
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) ved henvisning til tekniske 
specifikationer og, i nævnte rækkefølge, 
ved henvisning til nationale standarder til 
gennemførelse af europæiske standarder, 
europæiske tekniske godkendelser, fælles 
tekniske specifikationer, internationale 
standarder, andre tekniske referencer 
udarbejdet af europæiske 
standardiseringsorganer eller - når 
sådanne ikke eksisterer - nationale 
standarder, nationale tekniske 
godkendelser eller nationale tekniske 
specifikationer for projektering, 
beregning og udførelse af arbejder og 
anvendelse af varerne; alle henvisninger 
skal efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende"

Or. en

Ændringsforslag 249
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved henvisning til tekniske udgår
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specifikationer og i nævnte rækkefølge 
ved henvisning til nationale standarder til 
gennemførelse af europæiske standarder, 
europæiske tekniske godkendelser, fælles 
tekniske specifikationer, internationale 
standarder, andre tekniske referencer 
udarbejdet af europæiske 
standardiseringsorganer eller - når 
sådanne ikke eksisterer - nationale 
standarder, nationale tekniske 
godkendelser eller nationale tekniske 
specifikationer for projektering, 
beregning og udførelse af arbejder og 
anvendelse af varerne, skal hver 
henvisning efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende"

Or. en

Ændringsforslag 250
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), idet der 
som et middel til formodning om 
overensstemmelse med denne 
funktionsdygtighed eller disse krav 
henvises til de tekniske specifikationer i 
litra b)

c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), idet der 
som et middel til formodning om 
overensstemmelse med denne 
funktionsdygtighed eller disse krav 
henvises til de tekniske specifikationer i 
litra -1)

Or. en

Ændringsforslag 251
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 40 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ved henvisning til de tekniske 
specifikationer i litra b), for så vidt angår 
visse karakteristika, og til 
funktionsdygtigheden eller de funktionelle 
krav i litra a), for så vidt angår andre 
karakteristika.

d) ved henvisning til de tekniske 
specifikationer i litra -1), for så vidt angår 
visse karakteristika, og til 
funktionsdygtigheden eller de funktionelle 
krav i litra a), for så vidt angår andre 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 252
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre kontraktens genstand gør 
det berettiget, må de tekniske 
specifikationer ikke angive et bestemt 
fabrikat, en bestemt oprindelse eller en 
bestemt fremstillingsproces, og de må ikke 
henvise til et bestemt mærke, et bestemt 
patent eller en bestemt type, til en bestemt 
oprindelse eller til en bestemt produktion
med det resultat, at visse virksomheder 
eller varer favoriseres eller elimineres. En 
sådan angivelse eller henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand ikke kan lade sig 
gøre ved anvendelse af stk. 3. En sådan 
angivelse eller henvisning skal efterfølges 
af udtrykket "eller tilsvarende".

4. Hvis kontraktens genstand gør det 
berettiget, kan de tekniske specifikationer 
angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, og de må ikke henvise 
til et bestemt mærke, et bestemt patent eller 
en bestemt type, til en bestemt oprindelse 
eller til en bestemt produktion. En sådan 
angivelse eller henvisning skal efterfølges 
af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Ændringsforslag 253
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser i 
form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav som omhandlet i artikel 
40, stk. 3, litra a), kan de kræve, at bygge-
og anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser er forsynet med et mærke, 
forudsat at alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser i 
form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav som omhandlet i artikel 
40, stk. 3, litra a), kan de kræve, at bygge-
og anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser er forsynet med mærker, 
forudsat at de standarder, der ligger til 
grund, er godkendt af organer, der er 
anerkendt i henhold til direktiv 98/34/EC, 
og:

Or. en

Ændringsforslag 254
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravene til mærket i forbindelse med 
etiketten vedrører kun egenskaber, der er 
forbundet med kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne ved de 
bygge- og anlægsarbejder, levering af varer 
eller tjenesteydelser, der er genstand for 
kontrakten

a) kravene til mærket i forbindelse med 
etiketten vedrører kun egenskaber, der er 
forbundet med kontraktens genstand eller 
produktionen af kontraktens genstand og 
er egnede til at definere egenskaberne ved 
de bygge- og anlægsarbejder, levering af 
varer eller tjenesteydelser, der er genstand 
for kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 255
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere, miljøorganisationer, sociale 
organisationer og fagforeninger, kan 
deltage

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at fagforeninger kan deltage i mærkninger skal bevares, hvis dette er praksis i 
visse medlemsstater.

Ændringsforslag 256
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter,
fagforeninger, forhandlere og 
miljøorganisationer og sociale 
organisationer, kan deltage

Or. en

Ændringsforslag 257
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere, arbejdsmarkedets parter og 
miljøorganisationer, kan deltage

Or. fr

Ændringsforslag 258
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
forhandlere, sociale organisationer og 
miljøorganisationer, kan deltage

Or. en

Ændringsforslag 259
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterierne for mærkerne er fastsat af en 
tredjepart, som er uafhængig af den 
økonomiske operatør, der ansøger om 
mærket.

e) kriterierne for mærkerne er fastsat af en 
tredjepart, som er godkendt i henhold de 
anerkendte godkendelsesstandarder og 
som er uafhængig af den økonomiske 
operatør, der ansøger om mærket.
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Or. en

Ændringsforslag 260
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterierne for mærkerne er fastsat af en 
tredjepart, som er uafhængig af den 
økonomiske operatør, der ansøger om 
mærket.

e) tildeling og verificering af mærkerne
foretages af en tredjepart, som er 
uafhængig af den økonomiske operatør, der 
ansøger om mærket.

Or. en

Ændringsforslag 261
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. For produkter, der 
ikke er forsynet med mærket, skal de 
ordregivende myndigheder også acceptere 
teknisk dokumentation fra fabrikanten eller 
enhver anden passende dokumentation.

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. For produkter, der 
ikke er forsynet med mærket, kan, de 
ordregivende myndigheder også acceptere 
teknisk dokumentation fra fabrikanten eller 
enhver anden passende dokumentation for 
ækvivalens. For ikke at diskriminere de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i 
certifikater, skal byrden vedrørende 
opnåelse af ækvivalens med et specifikt 
mærke dog placeres på den tilbudsgiver, 
der gør krav på ækvivalens.

Or. en
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Ændringsforslag 262
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. For produkter, der 
ikke er forsynet med mærket, skal de 
ordregivende myndigheder også acceptere 
teknisk dokumentation fra fabrikanten eller 
enhver anden passende dokumentation.

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et mærke, skal acceptere alle lignende 
mærker, der opfylder kravene til det 
mærke, som de ordregivende myndigheder 
har fastsat. For produkter, der ikke er 
forsynet med mærket, skal de ordregivende 
myndigheder også acceptere teknisk 
dokumentation fra fabrikanten eller enhver 
anden passende dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 263
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan
angive, at der kan afgives alternative bud.
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader
alternative tilbud eller ej. Alternative 
tilbud er ikke tilladt, uden at dette er 
anført.

1. De ordregivende myndigheder skal
angive, at der kan afgives alternative bud.
Ordregivere kan angive i 
specifikationerne, at alternative tilbud ikke 
er tilladt, og den tilknyttede specifikke 
årsag hertil.

Or. en

Ændringsforslag 264
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan
angive, at der kan afgives alternative bud. 
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. Alternative tilbud 
er ikke tilladt, uden at dette er anført.

1. De ordregivende myndigheder skal
angive, at der kan afgives alternative bud, 
hvor det er muligt. De angiver i 
udbudsbekendtgørelsen eller, hvis der 
anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. Hvis alternative 
tilbud ikke er tilladt, skal de ordregivende 
myndigheder i udbudsdokumenterne 
forklare, hvorfor de ikke er tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 265
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder, der 
tillader alternative tilbud, angiver i 
udbudsdokumenterne, hvilke mindstekrav 
alternative tilbud skal opfylde, og hvilke 
specifikke krav der stilles til deres 
indgivelse. De sørger også for, at de valgte 
tildelingskriterier kan anvendes nyttigt i 
forhold til alternative tilbud, der opfylder 
mindstekravene, samt i forhold til tilbud, 
der opfylder betingelserne, men som ikke 
er alternative tilbud.

2. De ordregivende myndigheder angiver i 
udbudsdokumenterne, hvilke mindstekrav 
alternative tilbud skal opfylde, og hvilke 
specifikke krav der stilles til deres 
indgivelse. De sørger også for, at de valgte 
tildelingskriterier kan anvendes nyttigt i 
forhold til alternative tilbud, der opfylder 
mindstekravene, samt i forhold til tilbud, 
der opfylder betingelserne, men som ikke 
er alternative tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 266
Ramona Nicole Mănescu
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Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsprocedurerne for offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter kan ordregivende 
myndigheder, der har givet tilladelse til 
alternative tilbud, ikke afvise et alternativt 
tilbud alene med den begrundelse, at der, 
såfremt det antages, enten vil blive tale om 
en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
offentlig vareindkøbskontrakt eller 
omvendt.

I udbudsprocedurerne for offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter kan ordregivende 
myndigheder ikke afvise et alternativt 
tilbud alene med den begrundelse, at der, 
såfremt det antages, enten vil blive tale om
en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
offentlig vareindkøbskontrakt eller 
omvendt.

Or. en

Ændringsforslag 267
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De ordregivende myndigheder beslutter
ikke at tildele den tilbudsgiver, der har 
afgivet det bedste bud, en kontrakt, hvis de 
har fastslået, at buddet ikke, i det mindste 
på ækvivalent vis, opfylder forpligtelserne 
i henhold EU's miljølovgivning eller
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, herunder 
beskyttelse af arbejdere, der søger at 
forbedre sundheden og sikkerheden på 
deres arbejdsplads, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XI, som gælder på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejderne, 



PE491.021v01-00 100/154 AM\903863DA.doc

DA

vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted, herunder i 
underentreprenørkæden.

Or. en

Ændringsforslag 268
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis de har fastslået, at buddet ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold EU's
eller national social- og arbejdsmarkeds-
eller miljølovgivning eller kollektive 
aftaler på det sted, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen skal 
udføres, eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige lovbestemmelser, der er 
anført i bilag XI, og forudsat at de har 
tilknytning til kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 269
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) menneskehandel, brug af 
børnearbejde eller andre forbrydelser mod 
menneskerettighederne.

Or. en
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Ændringsforslag 270
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en kontrakt, hvis den 
ordregivende myndighed er bekendt med 
en retskraftig afgørelse, der fastslår, at den 
økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af skat
eller bidrag til sociale sikringsordninger i
henhold til retsforskrifterne i den 
medlemsstat, hvor denne er etableret, eller 
i den ordregivende myndigheds land.

2. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en kontrakt, hvis den 
ordregivende myndighed er bekendt med 
en retskraftig afgørelse, der fastslår, at den 
økonomiske aktør ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til betaling af 
skat, bidrag til sociale sikringsordninger
eller nogen anden forpligtelse med hensyn 
til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
såsom sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, herunder beskyttelse af 
arbejdere, der søger at forbedre 
sundheden og sikkerheden på deres 
arbejdsplads, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger eller 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XI, som gælder på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejderne,
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted; disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 271
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
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Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En økonomisk aktør udelukkes 
automatisk fra deltagelse i en kontrakt, 
hvis den ordregivende myndighed er 
bekendt med en tilsidesættelse af 
forpligtelser i henhold til EU's social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning 
eller de i bilag XI anførte internationale 
sociale, arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser. Overensstemmelse med 
EU's lovgivning eller med internationale 
bestemmelser omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 273
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 

udgår
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EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til
miljø- eller social- og
arbejdsmarkedslovgivningen som fastsat i 
EU- og national lovgivning, forordninger 
og administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter og de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser, som gælder på det sted, 
hvor bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted, herunder i 
underentreprenørkæden. 
Overensstemmelse med disse
bestemmelser omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 275
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis den ordregivende myndighed med 
ethvert middel kan bevise, at den 
økonomiske aktør i forbindelse med 
udøvelsen af erhvervet har begået andre 
alvorlige fejl

c) hvis den ordregivende myndighed med 
ethvert middel kan bevise, at den 
økonomiske aktør i forbindelse med 
udøvelsen af erhvervet har begået andre 
alvorlige fejl; i alvorlig grad handler i 
modstrid med social-, miljø- eller 
arbejdsmarkedslovgivningen i hjemlandet 
eller i den ordregivende myndigheds land 
eller groft tilsidesætter arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed,

Or. en

Ændringsforslag 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis en ansøger eller tilbudsgiver, som er i 
en af de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede 
situationer, forelægger den ordregivende 
myndighed dokumentation for sin 
pålidelighed eller, hvis relevant, sine 
underentreprenørers pålidelighed, kan 
den ordregivende myndighed tage 
tilbuddets udelukkelse op til fornyet 
overvejelse på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at ændre denne artikels funktion. Aktøren bør ikke kunne "rense sig", men den 
ordregivende myndighed bør have mulighed for at træffe en ny beslutning vedrørende 
udelukkelsesgrunden, hvis der fremlægges dokumentation.
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Ændringsforslag 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overholdelse af sundheds- og 
sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, -regler og 
-standarder, som defineret i gældende 
EU-lovgivning, national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
finder sted.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelseskriterierne bør omfatte social og beskæftigelsesmæssig beskyttelse og 
arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 278
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De har ikke pligt til at stille alle de i stk. 2, 
3 og 4 anførte betingelser, men må ikke
stille andre krav end de anførte.

De har ikke pligt til at stille alle de i stk. 2, 
3 og 4 anførte betingelser, og de kan stille 
andre krav end de anførte.

Or. en

Begrundelse

Listen over udvælgelseskriterier bør forblive ikkeudtømmende.

Ændringsforslag 279
Jutta Steinruck
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Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være
relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være
forbundet til kontraktens genstand under 
hensyntagen til kravet om at sikre en reel 
konkurrence. I denne forbindelse er 
overholdelse af kollektive overenskomster 
om sociale standarder eksplicit tilladt som 
kriterium og skal udlægges til fordel for 
ansøgeren. I denne forbindelse er nedre 
grænser for løn og sociale standarder, 
som er fastsat af ordregivere, tilladt ved 
mangel på kollektive overenskomster.

Or. de

Ændringsforslag 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår teknisk og faglig formåen, kan
de ordregivende myndigheder kræve, at de 
økonomiske aktører besidder de 
nødvendige menneskelige og tekniske 
ressourcer og erfaringer til at gennemføre
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard. De 
ordregivende myndigheder kan 
konkludere, at økonomiske aktører ikke vil
gennemføre kontrakten i 
overensstemmelse med en passende 
kvalitetsstandard, hvis den ordregivende 
myndighed har fastslået, at de har 

Hvad angår teknisk og faglig formåen, skal
de ordregivende myndigheder kræve, at de 
økonomiske aktører besidder eller har 
truffet foranstaltninger til at få adgang til 
eller anskaffe de nødvendige 
menneskelige og tekniske ressourcer og 
erfaringer til at sikre en gennemførelse af
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard samt, hvis dette 
kræves af den ordregivende myndighed, i 
henhold til enhver klausul for kontraktens 
udførelse som fastsat i henhold til artikel 
70 og 71. De ordregivende myndigheder 
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modstridende interesser, som kan påvirke 
kontraktens opfyldelse i negativ retning.

kan konkludere, at økonomiske aktører 
ikke vil kunne sikre en gennemførelse af
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard, hvis den 
ordregivende myndighed har fastslået, at 
de har modstridende interesser, som kan 
påvirke kontraktens opfyldelse i negativ 
retning.

Or. en

Ændringsforslag 281
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Offentlige indkøb, ikke mindst i de 
svagere økonomier, skal være orienteret 
mod national præference, stimulere den 
nationale produktion, aktiviteten i små og 
mellemstore virksomheder og sikre 
kortere, mere socialt og miljømæssigt 
bæredygtige forsyningskæder.

Or. pt

Ændringsforslag 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 283
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de vil på anmodning og uden forsinkelse 
kunne fremlægge de underbyggende 
dokumenter, som de ordregivende 
myndigheder har krævet i henhold til 
artikel 59 og 60 og eventuelt artikel 61 og 
63.

d) de vil på anmodning og uden forsinkelse 
kunne fremlægge de underbyggende 
dokumenter, som de ordregivende 
myndigheder har krævet i henhold til 
artikel 59 og 60 og eventuelt artikel 61, 62, 
stk. 1, og 63.

Or. en

Begrundelse

Hvis en økonomisk aktør overlader leveringen til andre enheder i henseende til 
udvælgelseskriterierne i artikel 56, skal aktøren jf. artikel 62, stk. 1, over for den 
ordregivende myndighed godtgøre, at han råder over de nødvendige ressourcer. Selv om en 
egenerklæring kan være tilstrækkelig som foreløbige beviser, kan dokumentationen for 
opfyldelsen af udvælgelseskriterierne bl.a. omfatte, at den indhentes via en anden enhed. 
Denne dokumentation skal foreligge, før kontrakten tildeles.

Ændringsforslag 284
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før tildelingen af kontrakten kræver den 
ordregivende myndighed, at den 
tilbudsgiver, som myndigheden har 
besluttet at tildele kontrakten, fremlægger 
dokumentationen i henhold til artikel 59 og 
60 og eventuelt artikel 61. Den 
ordregivende myndighed kan anmode 
økonomiske aktører om at supplere eller 
uddybe den i medfør af artikel 59, 60 og 61
forelagte dokumentation.

Før tildelingen af kontrakten kræver den 
ordregivende myndighed, at den 
tilbudsgiver, som myndigheden har 
besluttet at tildele kontrakten, fremlægger 
dokumentationen i henhold til artikel 59 og 
60 og eventuelt artikel 61. Den 
ordregivende myndighed kan anmode 
økonomiske aktører om at supplere eller 
uddybe den i medfør af artikel 59, 60, 61
og 62, stk. 1, forelagte dokumentation.

Or. en
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Ændringsforslag 285
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale myndigheder skal oprette 
sikre onlinecertifikatregistre, hvortil 
virksomheder kan indsende al relevant 
dokumentation en gang hvert andet år. 
Denne dokumentation skal være 
tilgængelig for alle ordregivende 
myndigheder på alle niveauer gennem 
udstedelse af et personligt 
identifikationsnummer.

Or. en

Ændringsforslag 286
Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Som generel regel kan bevis for den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle formåen samt for overholdelse 
af sundheds- og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedsregler og standarder som 
defineret af EU-lovgivningen og national 
lovgivning samt kollektive aftaler, som 
finder anvendelse på stedet for udførelsen 
af arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen, føres ved en eller flere af de i 
bilag XIV, del 1, anførte oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 287
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bevis for, at tilbudsgiveren eller 
ansøgerne under udarbejdelsen af deres 
tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, 
der gælder i henhold til bestemmelserne 
om beskyttelse på arbejdspladsen og om 
arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor 
ydelsen skal præsteres.

Or. en

Begrundelse

Identisk med bestemmelserne i artikel 27, stk. 2, i det nylige generelle direktiv 2004/18/EF om 
offentlige indkøb. Der er ingen grund til at udelade denne bestemmelses nyttige præcisering.

Ændringsforslag 288
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 61 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetssikringsstandarder og 
miljøledelsesstandarder

Kvalitetssikringsstandarder, sociale 
standarder og miljøledelsesstandarder

Or. en

Ændringsforslag 289
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 61 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder kan 
kræve fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige offentlige organer, som 
attesterer, at den økonomiske aktør 
opfylder sundheds- og sikkerheds-, social-
og arbejdsmarkedslovgivning, -regler og -
standarder, som fastlagt i gældende EU-
lovgivning, national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller 
vareleverancen skal gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 290
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
henhold til artikel 88 alle oplysninger 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation for overholdelse af 
kvalitets- og miljøstandarder, jf. stk. 1 og
2, i denne artikel, til rådighed for andre 
medlemsstater.

3. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
henhold til artikel 88 alle oplysninger 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation for overholdelse af 
kvalitets- og miljøstandarder samt sociale 
standarder, jf. stk. 1, 2 og 2a, i denne 
artikel, til rådighed for andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 291
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 63 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, der kan udledes af 
optagelsen på de officielle lister eller 
certificeringen, kan ikke drages i tvivl uden 
begrundelse. For så vidt angår bidrag til 
sociale sikringsordninger og betaling af 
skatter og afgifter kan der afkræves 
økonomiske aktører supplerende 
dokumentation i forbindelse med hver 
enkelt kontrakt.

De oplysninger, der kan udledes af 
optagelsen på de officielle lister eller 
certificeringen, kan ikke drages i tvivl uden 
begrundelse. For så vidt angår bidrag til 
sociale sikringsordninger og betaling af 
skatter og afgifter skal der afkræves 
økonomiske aktører supplerende 
dokumentation i forbindelse med hver 
enkelt kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 292
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 293
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

økonomisk mest fordelagtige tilbud 
tildeles kontrakten. Den offentlige 
ordregiver kan fastsætte forholdet mellem 
kvalitet og pris, der skal beregnes, på 
baggrund af livscyklusomkostningerne i 
henhold til betingelserne i artikel 67.

Or. de

Ændringsforslag 294
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 295
Philippe Boulland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser og overholdelse af 
sociale minimumsstandarder lægger de 
ordregivende myndigheder et af følgende 
kriterier til grund for tildelingen af 
offentlige kontrakter:
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Or. fr

Ændringsforslag 296
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. de

Ændringsforslag 297
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. de

Ændringsforslag 298
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 299
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 300
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 301
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) de laveste omkostninger. Når 
tildelingen af en kontrakt sker på 
grundlag af de laveste omkostninger, 
forklarer den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte interesse 
specifikt grundene hertil.

Or. en

Ændringsforslag 302
Philippe Boulland
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Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) innovative og høje sociale standarder.

Or. fr

Ændringsforslag 303
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, socialt og miljømæssigt
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 eller produktionen af 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 304
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
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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.:

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), og overholdelse af sociale 
minimumsstandarder andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. fr

Ændringsforslag 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, innovativ karakter og 
miljøpåvirkning gennem hele 
livscyklussen

Or. lt

Ændringsforslag 306
Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kvalifikationer og faglige hæderlighed
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 organisation, kvalifikation og
erfaring

Or. en

Ændringsforslag 307
Olle Ludvigsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 
kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring samt alle underentreprenørers 
kapacitet, evner og faglige hæderlighed
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
kontrakten og tilladelsen til yderligere 
underleverancer kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen eller 
yderligere underleverancer sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 309
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde 
angiver den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk mest fordelagtige.

I det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde 
angiver den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige.

Or. en

Ændringsforslag 310
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til livscyklussen, såfremt 
deres pengemæssige værdi kan bestemmes 
og og verificeres, hvilket kan omfatte 
omkostninger forbundet med 
drivhusgasemissioner og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger i 
forbindelse med afhjælpning af 
klimaændringer.

b) eksterne omkostninger, såsom sociale 
omkostninger og/eller miljøomkostninger, 
som er direkte knyttet til livscyklussen, 
såfremt deres pengemæssige værdi kan 
bestemmes og verificeres, hvilket kan 
omfatte omkostninger forbundet med 
drivhusgasemissioner og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger i 
forbindelse med afhjælpning af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i udbudsdokumenterne, hvilken 
metode der er anvendt til at beregne 
livscyklusomkostningerne. Den anvendte 
metode skal opfylde alle følgende 
betingelser:

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i udbudsdokumenterne, hvilken 
metode der er anvendt til at beregne 
livscyklusomkostningerne. Den anvendte 
metode skal forenkles, så den bliver mere 
tilgængelig for SMV'er, og den skal
opfylde alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 312
Sari Essayah

Forslag til direktiv
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Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i udbudsdokumenterne, hvilken 
metode der er anvendt til at beregne 
livscyklusomkostningerne. Den anvendte 
metode skal opfylde alle følgende 
betingelser:

Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne, 
angiver de i udbudsdokumenterne, hvilken 
metode der er anvendt til at beregne 
livscyklusomkostningerne, og oplyser alle 
tilbudsgivere om denne metode. Den 
anvendte metode skal opfylde alle følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den skal være udviklet på grundlag af
videnskabelig information eller baseret på
andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

a) den skal være udviklet i tæt samarbejde 
med interessenterne og være baseret på 
videnskabelig information eller andre 
objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

Or. en

Ændringsforslag 314
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være uarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

udgår

Or. en



PE491.021v01-00 122/154 AM\903863DA.doc

DA

Begrundelse

Denne bestemmelse ville udelukke muligheden for at anvende en skræddersyet metode til én 
bestemt kontrakt, hvilket er muligt i henhold til de nuværende direktiver.

Ændringsforslag 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være uarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

b) den skal være afprøvet og verificeret 
hos leverandørerne og uarbejdet til 
gentagen eller konstant anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 316
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal tillade 
økonomiske operatører, herunder 
økonomiske operatører fra tredjelande, at 
anvende en anden metode til fastlæggelse 
af deres tilbuds livscyklusomkostninger, 
hvis de påviser, at denne metode opfylder 
kravene i litra a), b) og c) og er ækvivalent 
med den metode, der angivet af den 
ordregivende myndighed.

De ordregivende myndigheder skal tillade 
økonomiske operatører, herunder 
økonomiske operatører fra tredjelande, at 
anvende en anden metode til fastlæggelse 
af deres tilbuds livscyklusomkostninger, 
hvis de påviser, at denne metode opfylder 
kravene i litra a), b) og c) og er ækvivalent 
med den metode, der angivet af den 
ordregivende myndighed. For ikke at 
diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge for at opnå 
overensstemmelse med den metode, der er 
angivet af den ordregivende myndighed, 
kan de ordregivende myndigheder 
anmode om et af en tredjepart certificeret 
dokument som bevis for opfyldelsen af 
ækvivalens.
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Or. en

Ændringsforslag 317
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 lovgivning, anvendes denne,
hvis beregning af livscyklusomkostninger 
indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Når der som led i en EU-retsakt eller som 
led i en europæisk teknisk specifikation er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anses denne for 
at opfylde kriterierne i stk. 2 og kan indgå
i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

De ordregivende myndigheder bør tilskyndes til at tage livscyklusomkostningerne i 
betragtning. Men der er fortsat problemer med fastlæggelsen af beregningsmetoden. Det er 
alt for ambitiøst at indføre en forpligtelse til at anvende EU-metoden. Endvidere fastsætter 
den europæiske lovgivning om offentlige indkøb minimumskrav, som de ordregivende 
myndigheder kan øge, forudsat at de overholder traktatens principper og de særlige krav 
vedrørende tildelingskriterier.

Ændringsforslag 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 lovgivning, anvendes denne, 
hvis beregning af livscyklusomkostninger 
indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 

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 lovgivning, vedtages 
sådanne retsakter i tæt samråd med 
interessenterne. Denne fælles metode
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tildelingskriterier. anvendes, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 319
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 25 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger eller 15 % for 
tjenesteydelser og arbejdskraftintensive 
bygge- og anlægskontrakter.

Or. en

Begrundelse

Én betingelse er nok til at konstatere et unormalt lavt tilbud. Tærsklerne på 50 % og 10 % er 
alt for høje og skal nedsættes betragteligt, navnlig i situationer hvor lønomkostningerne 
udgør en stor del af en offentlig indkøbskontrakt, hvilket kan underbyde lønningerne og 
underminere arbejdsforholdene.

Ændringsforslag 320
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 30 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 10 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.

Or. en

Begrundelse

Én betingelse er nok til at konstatere et unormalt lavt tilbud. Tærsklerne på 50 % og 10 % er 
alt for høje og skal nedsættes betragteligt, navnlig i situationer hvor lønomkostningerne 
udgør en stor del af en offentlig indkøbskontrakt, hvilket kan underbyde lønningerne og 
underminere arbejdsforholdene.

Ændringsforslag 322
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Begrundelse

Reglerne om unormalt lave tilbud skal anvendes uanset antallet af tilbud.

Ændringsforslag 323
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
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Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave

a) som følge af brugen af 
underleverandører eller
b) af andre årsager, skal ordregivende 
myndigheder ligeledes anmode om 
sådanne redegørelser, navnlig i de 
tilfælde, hvor de opkrævede priser eller 
omkostninger er lavere end den pris eller 
de omkostninger, der betales til den 
nuværende aktør, eller hvis prisen eller 
omkostningerne er lavere end prisen i 
andre aktuelle og sammenlignelige 
udbudsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, skal
ordregivende myndigheder ligeledes 
anmode om sådanne redegørelser, navnlig 
i de tilfælde, hvor de opkrævede priser 
eller omkostninger er lavere end den pris 
eller de omkostninger, der betales til den 
nuværende aktør, eller hvis prisen eller 
omkostningerne er lavere end prisen i 
andre aktuelle og sammenlignelige 
udbudsprocedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 325
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 326
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) overholdelse af de bestemmelser om 
social sikkerhed, beskæftigelsessikkerhed 
og arbejdsvilkår, der gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen gennemføres som fastsat i
national lovgivning og/eller kollektive 
aftaler eller de internationale 
arbejdsstandarder anført i bilag XI.

Or. en

Begrundelse

Overholdelse af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen skal tilføjes som begrundelse for 
prisen for eller omkostningerne ved et bygge- og anlægsarbejde eller en tjenesteydelse. 
Ændringerne indføres for at sikre, at en aktør ikke kan vinde et udbud, hvis det ikke 
overholder social- og arbejdsmarkedslovgivningen.
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Ændringsforslag 327
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
EU's miljølovgivning eller af forpligtelser 
med hensyn til sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, såsom sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, herunder 
arbejdere, der søger at forbedre 
sundheden og sikkerheden på deres 
arbejdsplads, social sikring og 
arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, voldgift, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XI, som gælder på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges, og disse forpligtelser finder 
også anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, eller, hvis dette ikke 
er relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 328
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, i henhold til EU's social-
og arbejdsmarkedslovgivning eller 

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

arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre bestemmelser, 
der sikrer en tilsvarende beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 329
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren. udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren. udgår

Or. en

Ændringsforslag 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
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Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 332
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 333
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 

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

unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's og 
national social- og 
arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 334
Stephen Hughes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder
bestemmelserne fastsat i stk. 3, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 335
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der skal tages hensyn til 
medlemsstater med økonomisk 
underskud, således at disse ikke 
forhindres i at fremme offentlige 
investeringer.
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Or. pt

Ændringsforslag 336
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 Artikel 70

Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser
skal omfatte forpligtelser med hensyn til
sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
såsom sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, herunder arbejdere, der 
søger at forbedre sundheden og 
sikkerheden på deres arbejdsplads, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgift, kollektive aftaler 
og kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges, og disse forpligtelser finder 
også anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat. De kan også omfatte 
krav om at økonomiske operatører tager 
højde for kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 337
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 Artikel 70
Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn og skal omfatte forpligtelser med 
hensyn til sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, såsom sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger eller administrative 
bestemmelser, voldgift, kollektive aftaler 
og kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted, og disse forpligtelser finder 
også anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat. De kan også omfatte 
krav om at økonomiske operatører tager 
højde for kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 338
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 Artikel 70

Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(ved hjælp af forskellige hedging-
strategier, herunder 
kurstilpasningsformler), som i væsentlig 
grad vil kunne påvirke kontraktens 
udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 339
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser vedrørende skatter og 
afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser 

om beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold i øvrigt

Den ordregivende myndighed kan i 
udbudsbetingelserne oplyse eller af en 
medlemsstat forpligtes til at oplyse, hos 
hvilket eller hvilke organer ansøgerne 
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eller tilbudsgiverne kan få relevante 
oplysninger om forpligtelser vedrørende 
skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og 
forpligtelser i henhold til de sædvanligvis 
[17] gældende bestemmelser med hensyn 
til beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold på det sted, hvor ydelserne 
skal præsteres, og som finder anvendelse 
på arbejdets udførelse på byggepladsen 
eller på de leverede tjenesteydelser under 
kontraktens opfyldelse.
2. Den ordregivende myndighed, der giver 
de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder 
tilbudsgiverne eller de ansøgere, der 
deltager i en udbudsprocedure, om at 
angive, at de ved udarbejdelsen af deres 
tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, 
der sædvanligvis gælder i henhold til 
bestemmelserne om beskyttelse på 
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt på det sted, hvor arbejderne skal 
udføres eller tjenesteydelsen præsteres.
3. Medlemsstater, der yder 
informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
(i den offentlige sektor), kan anmode om, 
at der ydes en lignende beskyttelse til en 
ansat hos den økonomiske aktør, hvis den 
økonomiske aktør udfører offentligt 
finansierede tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 

1. I udbudsdokumenterne skal 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 



PE491.021v01-00 136/154 AM\903863DA.doc

DA

hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår, samt give 
oplysninger om deres underentreprenører, 
herunder deres navn, kontaktoplysninger 
og juridiske repræsentanter. Alle 
ændringer i underentreprenørkæden skal 
foreslås af den økonomiske aktør og 
godkendes af den ordregivende 
myndighed. Den foreslåede ændring vil 
blive afslået, hvis den ikke sikrer 
overholdelse af det almindelige princip 
defineret i artikel 54, stk. 2, eller hvis én 
af betingelserne for udelukkelse fastsat i 
artikel 55 finder anvendelse. Ved alle 
ændringer i underentreprenørkæden skal 
det sikres, at bestemmelserne i dette 
direktiv og betingelserne i 
udbudsmaterialet overholdes, og det skal 
garanteres, at opgaverne knyttet til 
kontrakten udføres som defineret i 
udbuddet. Hvis den foreslåede ændring 
også vedrører en ny underentreprenør, 
skal hovedentreprenøren anføre dennes 
navn, kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 

udgår
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indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 342
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 berører ikke den økonomiske 3. Stk. 1 og 2 berører ikke
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aktørs ansvar som hovedmand. hovedentreprenørens og 
underentreprenørens ansvar. 
Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden.
Medlemsstaterne sørger for, at 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør kan, ud 
over eller i stedet for en underleverandør, 
holdes direkte ansvarlig som en garant for 
ethvert erstatningsansvar, der måtte opstå 
som følge af underentreprenørens 
manglende overholdelse af forpligtelser 
med hensyn til grundlæggende 
rettigheder, sundheds- og sikkerhedskrav, 
bestemmelser og standarder på det sociale 
område, beskæftigelses- og arbejdsvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
samt social sikring som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, kollektive aftaler og 
kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne,
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges. Disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat. Dette gælder uden 
yderligere betingelser, navnlig uden at 
personen eller personerne, der gøres 
ansvarlige, direkte har begået fejl.
Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale lovgivning.

Den ordregivende myndighed anfører i 
sin kontrakt med hovedentreprenøren, og 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør anfører 
i deres kontrakter med deres 
underentreprenører, at hvis de har grund 
til at tro, at deres mellemliggende 
underentreprenør overtræder de i stk. 2 
omhandlede regler, skal den 
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mellemliggende underentreprenør straks 
træffe foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, og at den pågældende 
kontrakt i modsat fald ophæves.
Hvis ophævelsen af kontrakten og 
udskiftningen af den pågældende 
underentreprenør sker i form af en 
overførsel af virksomhed som defineret i 
direktiv 2001/23/EF, finder 
bestemmelserne i dette direktiv 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et system med solidarisk hæftelse ned gennem underentreprenørkæden 
for at undgå krænkelser af arbejdstagernes rettigheder.

Ændringsforslag 344
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et system med solidarisk hæftelse ned gennem underentreprenørkæden 
for at undgå krænkelser af arbejdstagernes rettigheder.

Ændringsforslag 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsdokumenterne skal den 
ordregivende myndighed fastslå, at 
betingelserne og kravene, der gælder for 
tilbudsgiveren også gælder for alle 
tredjeparter, som udfører en del af 
kontrakten som underentreprenører.

Or. nl

Ændringsforslag 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 71 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af omstændigheder som omtalt i 
direktiv 2001/23/EF skal dette direktiv 
også gælde for indkøb eller anden form 
for anskaffelse af bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
fra økonomiske aktører valgt af de 
ordregivende myndigheder, uanset om 
bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne er beregnet til et 
offentligt formål inden for 
anvendelsesområdet for dette direktiv om 
offentlige indkøb.

Or. nl

Ændringsforslag 347
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 heller ikke 
anvendelse i tilfælde af omstrukturering 
af den ordregivende myndighed, da den 
ordregivende myndighed er berettiget til at 
overføre aftalen til tredjemand, som vil 
blive ansvarlig for den ordregivende 
myndigheds pligter.

Or. en

Ændringsforslag 348
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 10 % 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.

Or. en
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Ændringsforslag 349
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder har mulighed for, på de 
betingelser, der er fastsat ved gældende 
national aftaleret, at opsige en offentlig 
kontrakt i dens gyldighedsperiode, hvis en 
af følgende betingelser er opfyldt:

Medlemsstaterne sikrer, at den nationale 
aftaleret følges, når en offentlig 
indkøbskontrakt ophæves. 
Medlemsstaterne kan, når de giver de
ordregivende myndigheder mulighed for, 
på de betingelser, der er fastsat ved 
gældende national aftaleret, at opsige en 
offentlig kontrakt i dens 
gyldighedsperiode, kræve, at en af 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 350
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelsede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 351
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1, 
skal indeholde de oplysninger, der er nævnt 
i bilag VI, del I.

Or. en

Ændringsforslag 352
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. en

Begrundelse

En specifik behandling af tjenesteydelser kan kun begrundes, hvis den finder anvendelse på 
alle tjenesteydelser af samme art, juridiske tjenesteydelser – pålagt de samme principper om 
fortrolighed bør ikke behandles anderledes.

Ændringsforslag 353
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 

udgår
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om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

Or. en

Ændringsforslag 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling
og ligebehandling af økonomiske aktører
samt giver de ordregivende myndigheder 
mulighed for at tage hensyn til de 
pågældende tjenesteydelsers særlige 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 

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

stillede og sårbare grupper, særlige behov, 
at det er nødvendigt at fremme SMV'ernes 
deltagelse, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
valget af tjenesteyderen ikke sker 
udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

Or. en

Ændringsforslag 356
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 357
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 

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

for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. De udelukker, at valget af 
tjenesteyderen ikke sker udelukkende på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

Or. de

Ændringsforslag 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder tager hensyn til 
behovet for at sikre tjenesteydelsernes høje
kvalitet og kontinuitet, og at der er adgang 
til dem, at de er overkommelige i pris,
samt at de er alment tilgængelige, og de 
forskellige brugeres særlige behov, deres 
tilfredshed, sociale integration, at 
brugerne inddrages og får indflydelse samt
i givet fald innovation. Når 
kvalitetskriterierne udarbejdes kan de 
ordregivende myndigheder henvise til 
kriterierne i den frivillige europæiske 
kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 359
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder kan 
vælge at begrænse deltagelsen i et udbud 
om levering af social- og 
sundhedstjenester til 
nonprofitorganisationer, hvis den 
nationale lovgivning giver mulighed for 
en sådan begrænsning, og det er 
foreneligt med EU-retten og Domstolens 
retspraksis at begrænse adgangen til vise 
tjenesteydelser til 
nonprofitorganisationer. 
Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde 
oplysning herom. Grundprincipperne om 
klarhed og åbenhed og ligebehandling 
skal overholdes.

Or. en

Begrundelse

I henhold til retspraksis ved Domstolen, navnlig dommen i sag C-70/95 (Sodemare), har de 
ordregivende myndigheder tilladelse til at reservere kontrakter til nonprofitorganisationer, 
hvis den nationale lovgivning giver mulighed for en sådan begrænsning, og dette er foreneligt 
med EU-retten, hvis det er nødvendigt og står i forhold til at opfylde visse samfundsmæssige 
mål i henhold til det nationale velfærdssystem.

Ændringsforslag 360
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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,
sociale kriterier, såsom ligevægt mellem 
kønnene, etisk handel og social inklusion, 
herunder adgang for handicappede og 
beskæftigelsesmuligheder for 
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handicappede, dårligt stillede eller sårbare 
arbejdstagere, eller fremme af innovation

Or. en

Ændringsforslag 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) at etablere og anvende omfattende og 
retsgyldige "red flagging"-indikator- og 
overvågningssystemer for at forhindre, 
opdage og på egnet vis rapportere tilfælde 
af udbudssvindel, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder såvel som specifikke 
overtrædelser af bestemmelserne i artikel 
54, 55 og 71

Or. en

Ændringsforslag 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes

f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder og fra faglige 
organisationer eller lignende organer
vedrørende anvendelsen af udbudsregler i 
bestemte tilfælde og fremsende analysen til 
de kompetente ordregivende myndigheder, 
som har pligt til at tage højde for den i 
deres afgørelser, eller hvis analysen ikke 
følges, at give en begrundelse for, hvorfor 
den tilsidesættes
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Or. en

Ændringsforslag 363
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Den årlige rapport bør også indeholde 
en årlig sammenligning mellem de 
fremlagte priser og de faktiske 
omkostninger for kontrakter, der allerede 
er udført, og den potentielle indflydelse på 
antallet af medarbejdere hos 
leverandørerne.

Or. en

Ændringsforslag 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, navnlig i relation til 
bestemmelserne i artikel 54, 55 og 71.

Or. en
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Ændringsforslag 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske operatører har let adgang til 
passende oplysninger om forpligtelserne 
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 
opfyldelse.

Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske operatører har let adgang til 
passende oplysninger om forpligtelserne 
vedrørende skatter og afgifter, 
miljøbeskyttelse og gældende social- og 
arbejdsmarkedslovgivning 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 opfyldelse. Medlemsstaterne 
sikrer, at de ordregivende myndigheder 
angiver, hvor oplysningerne kan findes i 
kontraktdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder anmoder 
tilbudsgiverne eller de ansøgere, der 
deltager i en udbudsprocedure, om at 
angive, at de ved udarbejdelsen af deres 
tilbud har taget hensyn til gældende 
social- og arbejdsmarkedslovgivning på 
det sted, hvor arbejderne skal udføres 
eller ydelsen skal præsteres.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører stk. 2 fra den nuværende artikel 27 i direktivet om 
offentlige indkøb (2004/18/EF).

Ændringsforslag 367
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"standard": en teknisk specifikation, som er 
godkendt af et anerkendt
standardiseringsorgan til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse normalt ikke er obligatorisk, 
og som falder ind under en af følgende 
kategorier:

"standard": en teknisk specifikation, som er
fastsat ved konsensus og godkendt af en
anerkendt standardiseringsorganisation til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse normalt ikke er 
obligatorisk, og som falder ind under en af 
følgende kategorier:

Or. en

Ændringsforslag 368
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller i henhold til artikel 9 og 10 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning [XXX] om europæisk 
standardisering [og om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/105/EF og 2009/23/EF], som er 
blevet offentliggjort i Den Europæiske 

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller, på det informations- og 
kommunikationsteknologiske område, i 
henhold til artikel 9 og 10 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning [XXX] 
om europæisk standardisering [og om 
ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 
93/15/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 
95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 
2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 
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Unions Tidende 2009/23/EF], som er blevet offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende

Or. en

Ændringsforslag 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Bilag XI – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) attestering af, at den økonomiske aktør 
ikke er genstand for konkurs eller 
likvidation, jf. artikel 55, stk. 3, litra b)

c) attestering af, at den økonomiske aktør 
ikke befinder sig i nogen af situationerne 
anført i artikel 55, stk. 3, og 55 (3a) ny

Or. en

Ændringsforslag 371
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) passende attesteringer eller 
erklæringer vedrørende dokumentation 
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for overholdelse af social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, -regler og -
standarder, som fastsat i gældende EU-
lovgivning, national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
skal præsteres.

Or. en

Ændringsforslag 372
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angivelse af de
miljøstyringsforanstaltninger, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

f) angivelse af de foranstaltninger til 
miljømæssig og social styring, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 373
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) angivelse af de systemer for 
forsyningskædestyring og -sporing, som 
den økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

Or. en

Begrundelse

Systemer for forsyningskædestyring og -sporing er særligt vigtige, hvor der har været anvendt 
livscykliske kendetegn som tekniske specifikationer eller tildelingskriterier. Disse vil også 
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være relevante for nogle af betingelserne for kontraktudførelse. Der er ingen grund til, at en 
ordregivende myndighed skulle kunne spørge om en tilbudsgivers tekniske udstyr og 
foranstaltninger til miljøstyring, men ikke om eksisterende systemer og procedurer, der 
vedrører tilbudsgiverens forbindelse med sin forsyningskæde.

Ændringsforslag 374
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag XVI – kolonne 2 – sidste række

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CPV-kode Beskrivelse
Skole- og elevbefordring

Or. en


