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Ændringsforslag 36
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 14, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 
og artikel 114 samt protokol 26 hertil,

Or. en

Ændringsforslag 37
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre øget konkurrence ved
offentlige kontrakter indgået af enheder
inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester bør der 
udarbejdes bestemmelser om samordning 
af udbudsprocedurer ved kontrakter over 
en vis værdi. En sådan samordning er 
nødvendig for at sikre virkningen af 
principperne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. I betragtning af 
karakteren af de sektorer, der berøres af 
en sådan samordning, bør denne 
samordning, samtidig med at den sikrer 

(2) På grund af statens særlige offentlige
forsyningsforpligtelser inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester kan kriterierne for det indre 
marked kun anvendes med 
begrænsninger.
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anvendelsen af nævnte principper, danne 
grundlag for loyal handelspraksis og være 
så fleksibel som muligt.

Or. de

Ændringsforslag 38
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre øget konkurrence ved 
offentlige kontrakter indgået af enheder 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport samt posttjenester bør der 
udarbejdes bestemmelser om samordning 
af udbudsprocedurer ved kontrakter over 
en vis værdi. En sådan samordning er 
nødvendig for at sikre virkningen af 
principperne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. I betragtning af 
karakteren af de sektorer, der berøres af en 
sådan samordning, bør denne samordning, 
samtidig med at den sikrer anvendelsen af 
nævnte principper, danne grundlag for 
loyal handelspraksis og være så fleksibel 
som muligt.

(2) For at sikre øget konkurrence ved 
offentlige kontrakter indgået af enheder 
inden for vand- og energiforsyning,
transport samt posttjenester bør der 
udarbejdes bestemmelser om samordning 
af udbudsprocedurer ved kontrakter over 
en vis værdi. En sådan samordning er 
nødvendig for at sikre virkningen af 
principperne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, og de principper, der er 
afledt heraf, såsom principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, 
gensidig anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. I betragtning af 
karakteren af de sektorer, der berøres af en 
sådan samordning, bør denne samordning, 
samtidig med at den sikrer anvendelsen af 
nævnte principper, danne grundlag for 
loyal handelspraksis og være så fleksibel 
som muligt. Reglerne for offentlige 
indkøb skal respektere den 
kompetencefordeling, som er fastsat i 
artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26.
Anvendelsen af disse regler bør ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 39
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien16 som et af 
de markedsbaserede instrumenter, der 
skal anvendes til at opnå intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig 
med at den mest effektive brug af 
offentlige midler sikres. Til det formål 
skal de nuværende regler om offentlige 
indkøb, som er vedtaget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester17 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter18, revideres og 
ajourføres med henblik på at øge 
effektiviteten af de offentlige budgetter, 
fremme navnlig små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og sætte indkøbere i stand til bedre 
at udnytte offentlige indkøb til støtte for 
fælles samfundsmål. Der er også behov 
for at afklare de grundlæggende begreber 
for at øge den retlige sikkerhed og 
indarbejde visse aspekter af EU-
Domstolens tilknyttede retspraksis.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 40
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien16 som et af 
de markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester17 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter18, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb og sætte indkøbere i 
stand til bedre at udnytte offentlige indkøb 
til støtte for fælles samfundsmål. Der er 
også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien16 som et af 
de markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester17 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter18, revideres og ajourføres 
med henblik på at sætte indkøberne i stand 
til at gøre bedre brug af offentlige 
indkøbskontrakter til gavn for en 
bæredygtig udvikling og beskæftigelsen 
samt andre fælles samfundsmæssige mål, 
herunder en forøgelse af effektiviteten af 
de offentlige budgetter, mens man 
samtidig sikrer det bedst mulige resultat 
med hensyn til cost-benefit-forholdet og 
fremmer navnlig små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb. Der er også behov for at forenkle 
EU's udbudsregler, især med hensyn til 
den metode, der skal anvendes for at nå 
bæredygtighedsmålene, hvilket bør 
indføres i politikken for offentlige indkøb, 



AM\908455DA.doc 7/57 PE492.841v01-00

DA

samt at afklare de grundlæggende begreber 
for at øge den retlige sikkerhed og 
indarbejde visse aspekter af EU-
Domstolens tilknyttede retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 41
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien16 som et af 
de markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester17 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter18, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb og sætte indkøbere i 
stand til bedre at udnytte offentlige indkøb 
til støtte for fælles samfundsmål. Der er 
også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien16 som et af 
de markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester17 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter18, revideres og ajourføres 
med henblik på at sætte indkøberne i stand 
til at gøre bedre brug af offentlige 
indkøbskontrakter til gavn for en 
bæredygtig udvikling og beskæftigelsen 
samt andre fælles samfundsmæssige mål, 
herunder en forøgelse af effektiviteten af 
de offentlige budgetter, idet man sikrer sig 
mest mulig værdi for pengene og fremmer
navnlig små og mellemstore virksomheders 
deltagelse i offentlige indkøb, samt at sætte 
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retspraksis. indkøbere i stand til bedre at udnytte 
offentlige indkøb til støtte for fælles 
samfundsmål. Der er også behov for at
forenkle direktiverne og afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed samt indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis. Dette direktiv fastsætter 
lovgivning om, hvordan offentlige indkøb 
skal foretages. De ordregivende organer 
kan fastsætte krav, som er strengere eller 
mere vidtgående end den nuværende EU-
lovgivning, med henblik på at opfylde de 
fælles mål.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke herske nogen tvivl om, at de ordregivende myndigheder har mulighed for at 
fastsætte krav, der er mere vidtgående end den nuværende EU-lovgivning på visse områder.

Ændringsforslag 42
Tamás Deutsch

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. Dette direktiv præciserer, 
hvordan ordregiverne kan bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav
og de begreber, der ligger til grund for 
"socialt bæredygtige" 
produktionsprocesser, integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling og i hele forsyningskæden 
beskytte sundhed og offentlig sikkerhed 
samt sikre overholdelse af sociale 
standarder og national og europæisk 
arbejdsret. Dette direktiv præciserer, 
hvordan myndighederne bidrager til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
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bæredygtig udvikling og bruger de 
skønsmæssige beføjelser, der er tillagt 
dem, til at vælge de tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier, som 
med størst sandsynlighed fører til socialt 
bæredygtige offentlige indkøb, samtidig 
med at man opretter den nødvendige 
relation til genstanden for kontrakten, og 
at de sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris.

Or. en

Ændringsforslag 43
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

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. Dette direktiv præciserer, 
hvordan ordregiverne kan bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav
og sociale hensyn integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Dette direktiv præciserer, 
hvordan ordregiverne kan bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, og hvordan de kan 
bruge de skønsmæssige beføjelser, der er 
tillagt dem, til at vælge tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier med 
det formål at opnå socialt bæredygtige 
offentlige indkøb, samtidig med at man 
sikrer forbindelsen til genstanden for 
kontrakten og opnår det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. en
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Begrundelse

Sociale hensyn er ikke tilstrækkeligt dækket ind af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 44
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I henhold til artikel 9 i TEUF skal 
Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed. Dette 
direktiv bidrager til opnåelsen af disse 
mål ved at fremme bæredygtige offentlige 
kontrakter, integration af sociale kriterier 
i alle faser af udbudsproceduren og 
overholdelse af forpligtelser med hensyn 
til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikring og arbejdsvilkår som fastsat 
i EU-lovgivningen og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne erlægges. Disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra en medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.

Or. de
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Begrundelse

Der skal ved offentlige indkøb også tages hensyn til den såkaldte "horisontale sociale 
klausul". Følgelig skal udbudskriterierne tilpasses hertil.

Ændringsforslag 45
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Dette direktiv må ikke forhindre 
medlemsstaterne i at overholde ILO-
konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige aftaler og at fremme 
inklusionen af arbejdsklausuler i 
offentlige indkøb.

Or. de

Ændringsforslag 46
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
udbudsreglerne inden for vand- og 
energiforsyning, transport og posttjenester
må de pågældende virksomheder defineres 
på anden måde end ved henvisning til
deres retlige form. Det bør derfor sikres, 
at princippet om ligebehandling af 
ordregivere i den offentlige og den private 
sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med artikel 345 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde sikres, at 
medlemsstaternes ejendomsretlige 

(7) For at sikre statens opgave med at 
opretholde de offentlige 
forsyningspligtydelser ved anvendelsen af 
udbudsreglerne inden for vand- og 
energiforsyning, transport og posttjenester
behøver de pågældende virksomheder ikke 
i samme omfang blive behandlet ens på 
grundlag af deres offentlige kontrakt.
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ordninger ikke berøres.

Or. de

Ændringsforslag 47
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De nationale, regionale og lokale 
myndigheder har i henhold til artikel 14 i 
TEUF i forbindelse med protokol nr. 26 i 
TEUF vide skønsbeføjelser, når de 
beslutter sig for at tildele kontrakter om 
tjenesteydelser af almen interesse.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve disse normer for ikke at tvinge de offentlige beslutningstagere til at 
gennemføre privatisering på grund af pristrykket. Navnlig da prisunderbudskonkurrencen ofte 
realiseres gennem tryk på de beskæftigedes aflønning.

Ændringsforslag 48
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren, kan 
føre til krænkelser af de grundlæggende 

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren, samt 
tilsidesættelser af arbejds-, miljø- og den 
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principper i EU-lovgivningen og alvorlig 
konkurrenceforvridning. Det bør derfor
kræves, at økonomiske aktører indgiver en 
erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter, og 
udelukkes, hvis denne erklæring viser sig 
at være falsk.

offentlige sundhedslovgivning og 
aktiviteter, der krænker arbejdsretlige 
standarder, kan føre til alvorlig 
konkurrenceforvridning og krænkelser af 
de grundlæggende principper i EU-
lovgivningen. Det kræves derfor, at 
økonomiske aktører indgiver en erklæring 
på tro og love om, at de ikke deltager i 
sådanne ulovlige aktiviteter, og bør
udelukkes, hvis denne erklæring viser sig 
at være falsk.

Or. en

Ændringsforslag 49
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De internationale arbejdsretlige 
standarder, ILO's konventioner og 
anbefalinger bør respekteres i alle faser af 
udbudsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 50
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale 
forhandlinger i Uruguay-rundens regi
(1986-1994)25, for så vidt angår de 
områder, der hører under Fællesskabets 

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale 
forhandlinger i Uruguay-rundens regi
(1986-1994)25, for så vidt angår de 
områder, der hører under Fællesskabets 
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kompetence, godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt
"WTO-aftalen"). WTO-aftalen har til 
formål at opstille en multilateral ramme af 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter med
henblik på at liberalisere og skabe vækst i 
verdenshandelen. For kontrakter, der er 
omfattet af WTO-aftalen og af andre 
relevante internationale aftaler, som EU er 
bundet af, opfylder ordregivere
forpligtelserne i henhold til disse aftaler 
ved at anvende dette direktiv over for 
økonomiske aktører fra tredjelande, der har 
undertegnet disse aftaler.

kompetence, godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt
"WTO-aftalen"). Formålet med WTO-
aftalen er at opstille en multilateral ramme 
af afbalancerede rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med offentlige 
kontrakter. Medlemsstaterne skal gøre en 
indsats for at øge ligheden mellem 
virksomhederne i Unionen og 
tredjelandes virksomheder på det indre 
marked for at lette integrationen af små 
og mellemstore virksomheder (SMV) og 
stimulere beskæftigelsen og innovationen 
i Unionen. For kontrakter, der er omfattet 
af WTO-aftalen og af andre relevante 
internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder de ordregivende myndigheder
forpligtelserne i henhold til disse
forskellige aftaler ved at anvende dette 
direktiv over for økonomiske aktører fra 
tredjelande, der har undertegnet disse 
aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 51
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Der udvikles desuden til stadighed nye
elektroniske indkøbsteknikker, f.eks. 
elektroniske kataloger, som gør det muligt 
at øge konkurrencen og forbedre 
effektiviteten af de offentlige indkøb, 
navnlig med hensyn til tids- og 
omkostningsbesparelser. Der bør dog 
fastlægges visse regler for at sikre, at disse 
teknikker anvendes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv og 
principperne om ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling og 

(31) Der udvikles desuden til stadighed nye 
elektroniske indkøbsteknikker, f.eks. 
elektroniske kataloger, som gør det muligt 
at øge konkurrencen og forbedre 
effektiviteten af de offentlige indkøb,
navnlig med hensyn til tids- og 
omkostningsbesparelser. Der bør dog 
fastlægges visse regler for at sikre, at disse 
teknikker anvendes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv og 
principperne om ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling og 
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gennemsigtighed. Når en konkurrence 
fornyes under en rammeaftale, eller når et 
dynamisk indkøbssystem indføres, bør 
ordregivere have mulighed for at modtage 
tilbud vedrørende specifikke indkøb på 
grundlag af tidligere overførte elektroniske 
kataloger, hvis der gives tilstrækkelige 
garantier med hensyn til sporbarhed, 
ligebehandling og forudsigelighed. I 
overensstemmelse med reglerne om 
elektroniske kommunikationsmidler bør 
ordregivere undgå ubegrundede hindringer 
for økonomiske aktørers adgang til 
udbudsprocedurer, hvor tilbud skal 
indgives i form af elektroniske kataloger, 
og som sikrer overholdelse af de generelle 
principper om ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling.

gennemsigtighed. Når en konkurrence 
fornyes under en rammeaftale, eller når et 
dynamisk indkøbssystem indføres, bør 
ordregivere have mulighed for at modtage 
tilbud vedrørende specifikke indkøb på 
grundlag af tidligere overførte elektroniske 
kataloger, hvis der gives tilstrækkelige
sociale garantier med hensyn til
tilgængelighed, sporbarhed, 
ligebehandling og forudsigelighed. I 
overensstemmelse med reglerne om 
elektroniske kommunikationsmidler bør 
ordregivere undgå ubegrundede hindringer 
for økonomiske aktørers adgang til 
udbudsprocedurer, hvor tilbud skal 
indgives i form af elektroniske kataloger, 
og som sikrer overholdelse af de generelle 
principper om ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at gøre det lettere for små og
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud bør der fastsættes 
udtrykkelige bestemmelser om, at 
kontrakter kan opdeles i delkontrakter, 
både homogene og heterogene. Hvis 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan 
ordregivere – f.eks. for at bevare
konkurrencen eller sikre 
forsyningssikkerheden – begrænse det 
antal delkontrakter, en økonomisk aktør 
kan give tilbud på. De kan også begrænse 
det antal delkontrakter, der kan tildeles 
den samme tilbudsgiver.

(38) Offentlige udbud bør tilpasses til 
SMV'ernes behov. De ordregivende 
myndigheder bør gøre brug af 
adfærdskodeksen, der giver vejledning i, 
hvordan de kan anvende rammerne for 
offentlige indkøb på en sådan måde, at 
SMV'erne får lettere adgang til at deltage.
For at gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud bør de ordregivende 
myndigheder især overveje muligheden 
for at opdele kontrakter i delkontrakter, 
både homogene og heterogene, og sikre 
gennemsigtighed i adgangen til 
oplysninger om deres grunde til at gøre 
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dette eller at vælge ikke at gøre dette.

Or. en

Ændringsforslag 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) (1) Medlemsstaterne bør indføre 
foranstaltninger til at fremme SMV'ernes 
adgang til markederne for offentlige 
indkøb, navnlig gennem forbedrede 
oplysninger og retningslinjer vedrørende 
udbudsproceduren og de nye muligheder, 
der følger af EU's moderniserede regler, 
samt fremme udveksling af bedste praksis 
og tilrettelæggelse af kurser og 
arrangementer for offentlige indkøbere og 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 54
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er blevet 
fundet skyldige i bestikkelse eller svig til 
skade for EU's økonomiske interesser eller 
i hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller sociale bidrag bør 
også sanktioneres gennem obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Da ordregivere, 

(40) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er blevet 
fundet skyldige i bestikkelse eller svig til 
skade for EU's økonomiske interesser eller 
i hvidvaskning af penge. Manglende 
betaling af skatter eller sociale bidrag bør 
også sanktioneres gennem obligatorisk 
udelukkelse på EU-plan. Da ordregivere, 
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der ikke er ordregivende myndigheder, 
måske ikke har adgang til uomtvistelige 
beviser i sagen, er det hensigtsmæssigt at 
overlade det til disse ordregivere, om de vil 
anvende udelukkelseskriterierne i direktiv 
[2004/18/EF]. Pligten til at anvende artikel 
55, stk. 1 og 2, i direktiv [2004/18] bør 
derfor begrænses til ordregivere, der er 
ordregivende myndigheder. Ordregivere 
bør endvidere kunne udelukke ansøgere 
eller tilbudsgivere, der har misligholdt 
deres miljømæssige eller sociale 
forpligtelser, herunder regler om adgang 
for handicappede eller andre former for 
alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen 
af deres erhverv, som f.eks. krænkelse af 
konkurrenceregler eller intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

der ikke er ordregivende myndigheder, 
måske ikke har adgang til uomtvistelige 
beviser i sagen, er det hensigtsmæssigt at 
overlade det til disse ordregivere, om de vil 
anvende udelukkelseskriterierne i direktiv 
[2004/18/EF]. Pligten til at anvende artikel 
55, stk. 1 og 2, i direktiv [2004/18] bør 
derfor begrænses til ordregivere, der er 
ordregivende myndigheder. Ordregivere 
bør endvidere kunne udelukke ansøgere 
eller tilbudsgivere, der har misligholdt 
deres miljømæssige, 
arbejdsmarkedsmæssige eller sociale 
forpligtelser, herunder regler om
arbejdsvilkår, kollektive aftaler og adgang 
for handicappede eller andre former for 
alvorlige fejl i forbindelse med udøvelsen 
af deres erhverv, som f.eks. krænkelse af 
konkurrenceregler eller intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Ændringsforslag 55
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
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principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, også når ordregivere
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller
"de laveste omkostninger", såfremt de i 
sidstnævnte tilfælde kan fastsætte
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.

principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, samtidig med at det 
sikres, at ordregivende myndigheder
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov, og som omfatter 
faktorer forbundet med kriterierne i en 
socialt bæredygtig produktionsproces og 
anstændigt arbejde. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller
"de laveste omkostninger", såfremt de i 
sidstnævnte tilfælde skulle referere til
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 56
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, også når ordregivere 
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"de laveste omkostninger", såfremt de i 
sidstnævnte tilfælde kan fastsætte passende 

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, også når ordregivere 
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "et
økonomisk fordelagtigt tilbud", såfremt de 
i sidstnævnte tilfælde kan fastsætte 
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
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kvalitetsstandarder ved brug af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
en kontrakt.

tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.

Or. de

Begrundelse

Den laveste pris fører erfaringsmæssigt altid til en prisunderbudskonkurrence, som medfører 
et pres på lønninger og øvrige arbejdsbetingelser. Dette er uforeneligt med artikel 3 i TEUF.

Ændringsforslag 57
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivere 
endvidere kunne henvise til en specifik 
fremstillingsproces, en specifik form for 
levering af tjenesteydelser eller en specifik 
proces i en fase i et produkts eller en 
tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de 
har tilknytning til kontraktens genstand. 
For bedre at integrere sociale hensyn ved
offentlige indkøb, kunne ordregiverne
også have lov til i tildelingskriterierne for 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud at
lade indgå karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der
indgår direkte i den pågældende
fremstillings eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen 
af det i fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social
integration af ugunstigt stillede personer
eller personer i udsatte grupper, som 
indgår i det personale, der har fået til 
opgave at udføre kontrakten, herunder 
adgang for handicappede. 
Tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika bør under alle 
omstændigheder begrænses til de 

(47) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivere 
endvidere kunne henvise til en specifik 
fremstillingsproces, en specifik form for 
levering af tjenesteydelser eller en specifik 
proces i en fase i et produkts eller en 
tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de 
har tilknytning til kontraktens genstand. 
For bedre at integrere sociale hensyn i
offentlige indkøb bør indkøbere også have 
lov til i tildelingskriterierne for det 
økonomisk fordelagtige tilbud at inkludere
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der
deltager direkte i den pågældende
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må foruden 
helbredsbeskyttelse af de personer, som
deltager direkte i den pågældende 
produktion, samt overholdelse af 
nationale, europæiske og internationale 
arbejdsretlige standarder også vedrøre 
fremme af den sociale integration –
herunder barrierefrihed for handicappede 
– af medlemmer af dårligt stillede eller
socialt udsatte grupper i det personale, der
er sat til at gennemføre kontrakten.
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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 tjenesteydelser32 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.

Tildelingskriterier, som indeholder sådanne 
karakteristika, bør under alle 
omstændigheder begrænses til de 
karakteristika, der har umiddelbar 
betydning for personalet i arbejdsmiljøet.

Or. de

Ændringsforslag 58
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51)De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder i 
de enkelte medlemsstater eller i EU på 
området for arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, finder anvendelse ved 
udførelsen af en kontrakt, hvis sådanne 
bestemmelser og deres anvendelse er i 
overensstemmelse med EU-retten. I 
tilfælde af grænseoverskridelse, hvor en 
medlemsstats arbejdstagere leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat for 
at udføre en kontrakt, indeholder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering 
af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser33 de mindstekrav, der skal 
opfyldes i værtslandet over for de 
udstationerede arbejdstagere. Hvis den 
nationale lovgivning indeholder 
bestemmelser herom, kan tilsidesættelse af 
sådanne forpligtelser betragtes som en 
alvorlig fejl fra den pågældende 
økonomiske aktørs side, som kan medføre, 

(51) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder 
på nationalt, europæisk og internationalt 
plan, på området for arbejdsforhold og 
sikkerhed på arbejdspladsen, finder 
anvendelse ved udførelsen af en kontrakt.
Princippet om lige løn for lige arbejde på 
sammenlignelige arbejdspladser gælder 
her. Hvis den nationale lovgivning 
indeholder bestemmelser herom, kan 
tilsidesættelse af sådanne forpligtelser 
betragtes som en alvorlig fejl fra den 
pågældende økonomiske aktørs side, som 
kan medføre, at denne udelukkes fra 
udbudsproceduren.
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at denne udelukkes fra udbudsproceduren.

Or. de

Ændringsforslag 59
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Hvis ordremodtageren bliver 
udskiftet, kan personer, der var 
beskæftiget hos den tidligere 
ordremodtager, overtages af den nye 
ordremodtager. I så fald skal der 
garanteres passende beskæftigelses- og 
arbejdsbetingelser for de beskæftigede 
gennem tilsvarende anvendelse af direktiv 
2001/23/EF.

Or. de

Begrundelse

Derved kan tildelingen sikres i henhold til kvalitetskriterier i stedet for en 
underbudskonkurrence byggende på social dumping.

Ændringsforslag 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling og gennemsigtighed bør 
den valgte tilbudsgiver ikke erstattes med 
en anden økonomisk aktør uden fornyelse 
af konkurrencen. Den valgte tilbudsgiver, 
som udfører kontrakten, kan dog gennemgå 
visse strukturændringer under udførelsen af 

(55) I overensstemmelse med principperne 
om ligebehandling, sporbarhed og 
gennemsigtighed bør den valgte 
tilbudsgiver ikke erstattes med en anden 
økonomisk aktør uden fornyelse af 
konkurrencen. Den valgte tilbudsgiver, 
som udfører kontrakten, kan dog gennemgå 
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kontrakten, f.eks. intern omorganisering, 
fusion, opkøb eller insolvens. Sådanne 
strukturændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye udbudsprocedurer for 
alle kontrakter, den pågældende 
virksomhed udfører.

visse strukturændringer under udførelsen af 
kontrakten, f.eks. intern omorganisering, 
fusion, opkøb eller insolvens. Sådanne 
strukturændringer bør ikke automatisk 
nødvendiggøre nye udbudsprocedurer for 
alle kontrakter, den pågældende 
virksomhed udfører.

Or. en

Ændringsforslag 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Medlemsstaterne bør udpege en 
national myndighed, som skal bære 
ansvaret for at overvåge, gennemføre og 
kontrollere offentlige indkøb. Et sådant 
centralt organ bør have adgang til 
førstehåndsoplysninger og rettidige 
oplysninger, navnlig med hensyn til 
forskellige problemer vedrørende 
gennemførelsen af lovgivningen om 
offentlige indkøb. Det bør kunne give 
omgående tilbagemelding om politikkens 
funktionsmåde og de potentielle 
svagheder i den nationale lovgivning og 
praksis og derved bidrage til hurtig 
identifikation af løsninger. Med henblik 
på effektivt at bekæmpe korruption of 
svig, bør dette centrale organ og 
offentligheden i almindelighed også have 
mulighed for at kontrollere ordlyden i de 
indgåede kontrakter. Kontrakter for store 
beløb bør derfor fremsendes til 
tilsynsorganet, og interesserede personer 
bør have adgang til dokumenterne, hvis 
dette ikke går ud over legitime offentlige 
eller private interesser.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Ikke alle ordregivere har den interne 
ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. 
Dette mål kan på den ene side opnås ved 
hjælp af videndelingsværktøjer 
(videncentre), som tilbyder teknisk 
assistance til ordregivere. På den anden 
side bør virksomheder, ikke mindst små 
og mellemstore virksomheder, få gavn af 
administrativ assistance, navnlig når de 
deltager i grænseoverskridende 
udbudsprocedurer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Borgere, berørte aktører, 
organiserede eller ikke, og andre personer 
eller organer, som ikke har adgang til 
klageprocedurer i henhold til Rådets 
direktiv 89/665/EØF, har ikke desto 
mindre som skatteydere en legitim 
interesse i sunde udbudsprocedurer. De 
bør derfor have mulighed for at angive 
eventuelle krænkelser af dette direktiv til 
en kompetent myndighed eller struktur. 
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For at undgå at fordoble eksisterende 
myndigheder eller strukturer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
hjemle anvendelse af almindelige 
overvågningsmyndigheder eller 
strukturer, sektorale tilsynsorganer, 
kommunale tilsynsorganer, 
konkurrencemyndigheder, ombudsmand 
eller nationale revisionsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 64
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Indkøb som defineret i dette direktiv er 
indkøb via offentlige kontrakter af bygge-
og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, der foretages af en eller 
flere ordregivere hos økonomiske aktører, 
som er udvalgt af disse ordregivere, 
såfremt de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
er beregnet til gennemførelse af en af de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5-11.
Dette direktiv omfatter således ikke 
indkøb, som ikke er forbundet med 
forsyningsaktiviteter.

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).
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Ændringsforslag 65
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette begreb er for generelt og for vagt.

Ændringsforslag 66
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 400 000 EUR for 
vareindkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og 
projektkonkurrencer

a) 500 000 EUR for 
vareindkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og 
projektkonkurrencer

Or. de

Ændringsforslag 67
Thomas Händel

Forslag til direktiv
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Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 5 000 000 EUR for bygge- og 
anlægskontrakter

b) 6 5 000 000 EUR for bygge- og 
anlægskontrakter

Or. de

Ændringsforslag 68
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 1 000 000 EUR for kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser anført i 
bilag XVII.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 69
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der indgås aftaler, der som følge af 
deres værdi ikke er omfattet af 
nærværende direktiv, er de nationale 
ordregivere forpligtet til at overholde 
ligebehandlingsprincippet, princippet om 
forbud mod forskelsbehandling og 
gennemsigtighedsprincippet

Or. en
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Ændringsforslag 70
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 a
Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på 

grundlag af en eksklusiv rettighed
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelseskontrakter, der tildeles et 
foretagende, som selv er en ordregivende 
myndighed som omhandlet i artikel 2, stk. 
1, eller en sammenslutning af sådanne 
ordregivende myndigheder på grundlag af 
en eksklusiv rettighed, der er meddelt den 
i henhold til bekendtgjorte love eller 
administrative bestemmelser, som er 
forenelige med traktaten.

Or. en

Begrundelse

Artikel 25 fra det gældende direktiv 2004/17/EF bør 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 71
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 b

Specifikke ordninger til levering af 
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forsyningspligtydelser
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
medlemsstaters procedurer, der er blevet 
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 72
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – 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 den 
pågældende ordregivende myndighed

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som kontrakten omfatter,
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
pågældende ordregivende myndighed

Or. en

Ændringsforslag 73
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen 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 74
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed anses for at 
udøve kontrol over en juridisk person 
svarende til den, myndigheden udøver 
over sine egne tjenestegrene som defineret 
i stk. 1, litra a), når denne har 
bestemmende indflydelse på både 
strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger, der træffes af den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 75
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed eller en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed, sine kontrollerende enheder eller 
en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles, med 
undtagelse af juridisk håndhævede 
former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 76
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed, som ikke 
udøver kontrol som defineret i stk. 1 over 
en juridisk person, kan dog tildele en 
kontrakt uden at anvende dette direktiv til 
en juridisk person, som denne kontrollerer 
sammen med andre ordregivende 
myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

En ordregivende myndighed, som ikke 
udøver kontrol som defineret i stk. 1 over 
en juridisk person, kan dog tildele en 
kontrakt uden for dette direktivs 
anvendelsesområde til en juridisk person, 
som denne kontrollerer sammen med andre 
ordregivende myndigheder, når følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 77
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som kontrakten omfatter,
udføres for de kontrollerende ordregivende 
myndigheder eller andre juridiske personer, 
der kontrolleres af samme ordregivende 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 78
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person, med 
undtagelse af juridisk håndhævede 
former for privat deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 79
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til litra a), anses 
ordregivende myndigheder for sammen at 
udøve kontrol over en juridisk person, når 
følgende kumulative betingelser er 
opfyldt:

udgår
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a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer er sammensat 
af repræsentanter for alle deltagende 
ordregivende myndigheder
b) de ordregivende myndigheder kan 
sammen udøve bestemmende indflydelse 
over strategiske målsætninger og 
væsentlige beslutninger, der træffes af 
den kontrollerede juridiske person
c) den kontrollerede juridiske person 
forfølger ikke en interesse, der er 
forskellig fra opgaven for de offentlige 
myndigheder, som er tilsluttet den
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse 
af faktiske omkostninger af de offentlige 
kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 80
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder anses ikke for 
at være en "bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt" 
som defineret i artikel 2, stk. 7, i dette 
direktiv, når følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder anses ikke for 
at være en "bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt" 
som defineret i artikel 2, stk. 7, i dette 
direktiv, og falder således ikke ind under 
dette direktiv, når følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 81
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftalen omhandler et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende
myndigheder med henblik på at udføre
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

a) partnerskabets formål er udførelse af 
en offentlig serviceopgave, som påhviler 
alle de deltagende offentlige myndigheder, 
eller udførelse af en supplerende opgave, 
som er nødvendig for at udføre den
offentlige serviceopgave, som påhviler alle 
de offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 82
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende
myndigheder udøver højst 10 % af de 
aktiviteter, der er relevante for aftalen, 
målt i omsætning på det åbne marked

c) de deltagende offentlige myndigheder 
udøver højst 20 % af de aktiviteter, som 
dækkes af kontrakten, målt i omsætning 
på det åbne marked

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for ikke at give anledning til juridiske stridigheder.

Ændringsforslag 84
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder ud over de 
overførsler, der svarer til godtgørelse af de 
faktiske omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de e) opgaven udføres udelukkende af de 
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involverede ordregivende myndigheder. berørte offentlige myndigheder, der er 
ingen privat deltagelse i nogen af de 
ordregivende myndigheder, der deltager i 
samarbejdet som et offentlig-retligt organ, 
jf. artikel 2, stk.4

Or. en

Ændringsforslag 86
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer, medmindre den private 
deltagelse er juridisk håndhævet og/eller 
den private deltagelse ikke kunne forudses 
på tidspunktet for den oprindelige 
kontraktindgåelse.

Or. en

Ændringsforslag 87
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 21 – 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 
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lovbestemmelser om indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Ordregivere 
må ikke fastsætte specifikke betingelser for 
sådanne gruppers deltagelse i 
udbudsprocedurer, som ikke fastsættes for 
individuelle ansøgere. I forbindelse med 
afgivelse af et tilbud eller indgivelse af en 
ansøgning om deltagelse kan ordregiverne 
ikke kræve, at grupper af økonomiske 
aktører antager en bestemt retlig form.

Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Ordregivere 
må ikke fastsætte specifikke betingelser for 
sådanne gruppers deltagelse i 
udbudsprocedurer, som er tilføjelser til 
eller forskellige fra de betingelser, der
fastsættes for individuelle ansøgere. I 
forbindelse med afgivelse af et tilbud eller 
indgivelse af en ansøgning om deltagelse 
kan ordregiverne ikke kræve, at grupper af 
økonomiske aktører antager en bestemt 
retlig form.

Or. en

Ændringsforslag 89
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt følgende aktører:
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hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere.

Or. lt

Ændringsforslag 90
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttede værksteder eller sociale 
økonomiske aktører, eller det kan 
bestemmes, at sådanne ordrer udføres 
inden for rammerne af programmer med 
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 beskæftigelse på det 
almindelige marked;

Or. lt

Ændringsforslag 91
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttede værksteder samt økonomiske 
aktører og programmer, hvis vigtigste mål 
er social og erhvervsmæssig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, hvis mere end 30 % af 
arbejdstagerne hos disse økonomiske 
aktører eller under disse programmer er 
dårligt stillede arbejdstagere.
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Or. lt

Ændringsforslag 92
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller
dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede og/eller
dårligt stillede personer. Dårligt stillede 
personer omfatter bl.a.: arbejdsløse, 
personer med særlige 
integrationsproblemer, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede minoriteter.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "dårligt stillede personer" skal præciseres, da det er meget bredere end udtrykket 
"handicappede", som omtales i det nuværende direktiv. Denne definition skaber større retlig 
klarhed.

Ændringsforslag 93
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
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Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social inddragelse og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, såsom langtidsarbejdsløse, 
kvinder, unge og migranter, eller beslutte, 
at de skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
hvis mere end 30 % af de beskæftigede i 
disse værksteder, hos disse økonomiske 
operatører eller i disse programmer er 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 94
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer gennemførelse af 
relevant uddannelse og sociale standarder 
inden for beskæftigelsesprogrammerne 
eller workshopper, som er designet med 
henblik på handicappede eller dårligt 
stillede.

Or. en

Ændringsforslag 95
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, med undtagelse af behørigt 
begrundede tilfælde, som skal anføres i 
bekendtgørelsen om udbuddet og 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 96
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da. organisationen af det personale, der 
skal udføre den pågældende kontrakt, og 
dets kvalifikationer og erfaring.

Or. en

Ændringsforslag 97
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle
interessenter, herunder statslige 

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle
vigtige interesser er repræsenteret i 
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institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
detailhandlere og miljøorganisationer, kan
deltage

relevant omfang, herunder forbrugere, 
fabrikanter, fagforeninger, detailhandlere, 
miljøorganisationer og sociale 
organisationer; statslige organisationer 
kan, men behøver ikke deltage

Or. en

Ændringsforslag 98
Rolandas Paksas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle 
interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
detailhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle 
interessenter, herunder statslige 
institutioner, forbrugere, fabrikanter, 
detailhandlere, miljøorganisationer og
sociale organisationer, kan deltage

Or. lt

Ændringsforslag 99
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) de krav, der skal opfyldes for at opnå
mærket, fastsættes af en tredjepart, som er 
uafhængig af den økonomiske operatør, der 
ansøger om mærket.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det bestemte mærke, 
som ordregiverne angiver. Ordregivende 
myndigheder skal acceptere andre 
passende beviser for at opfylde sådanne 
krav, hvilket kan omfatte teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, hvis den 
relevante økonomiske aktør ikke har 
adgang til mærket eller ikke har mulighed 
for at fremskaffe det inden for de 
gældende frister, forudsat at den 
manglende adgang til det ikke kan 
tilskrives den pågældende økonomiske 
aktør. For ikke at diskriminere de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i 
certifikater, påhviler bevisbyrden 
vedrørende opnåelse af ækvivalens med et 
specifikt mærke den tilbudsgiver, der gør 
krav på ækvivalens.

Or. en

Begrundelse

For ikke at diskriminere de tilbudsgivere, der investerer tid og penge i certifikater eller 
testrapporter, må bevisbyrden vedrørende opnåelse af ækvivalens påhvile den tilbudsgiver, 
der gør krav på ækvivalens.

Ændringsforslag 101
Rolandas Paksas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder kan 
forlange eller foretrække mærker, som 
kan bekræfte overholdelsen af horisontale 
tildelingskriterier med hensyn til sociale 
eller økologiske forhold, selv om disse 
kriterier ikke ubetinget står i direkte 
relation til kontraktens genstand.

Or. lt

Ændringsforslag 102
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere skal vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne på 
social-, arbejdsmarkeds- eller miljøområdet
i henhold til EU-lovgivning eller national 
lovgivning, i kollektive aftaler ifølge 
medlemsstaternes praksisser og 
traditioner eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Or. en

Ændringsforslag 103
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne i 
EU-lovgivningen eller national lovgivning
på social-, arbejdsmarkeds- eller 
miljøområdet, i kollektive aftaler, der 
gælder på det sted, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen udføres, 
eller i de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, og under forudsætning af at de har 
tilknytning til kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 104
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger 
ordregiverne følgende kriterium til grund 
for tildelingen af offentlige kontrakter:

Or. de

Ændringsforslag 105
Thomas Händel

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud a) et økonomisk fordelagtigt tilbud

Or. de

Ændringsforslag 106
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 107
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger kan efter ordregiverens 
valg vurderes udelukkende på grundlag af 
pris eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 108
Thomas Händel

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt.

Ordregiveren bestemmer ud fra sit
synspunkt, hvad der er et økonomisk 
fordelagtigt tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 109
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt, 
som f.eks.:

Disse kriterier omfatter ud over
omkostningerne yderligere kriterier:

Or. de

Ændringsforslag 110
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) socialt bæredygtig produktionsproces

Or. en

Ændringsforslag 111
Thomas Händel
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) anvendelse af kollektive aftaler og 
voldgiftskendelser på nationalt, lokalt, 
sektoralt og firmarelateret plan og 
lovbestemmelser om sundheds- og 
arbejdsbeskyttelse samt arbejdsbetingelser 
på nationalt, europæisk og internationalt 
plan.

Or. de

Ændringsforslag 112
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Hvis der er beskæftigede hos den 
hidtidige kontrahent, som ved en 
udskiftning bliver overtaget af den nye 
kontrahent, finder retsvirkningerne for de 
beskæftigede fra direktiv 2001/23/EF 
tilsvarende anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 113
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, at 
bestemte kontrakttyper tildeles på grundlag 
af det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, at 
bestemte kontrakttyper tildeles på grundlag 
af et økonomisk fordelagtigt tilbud som 
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som anført i stk. 1, litra a), og stk. 2. anført i stk. 1, litra a), og stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 114
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne relative vægtning eller prioritering 
angives alt efter behov i den 
bekendtgørelse, der anvendes til at 
iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte en interesse, i opfordringen til at 
afgive tilbud eller forhandle eller i 
udbudsbetingelserne.

Denne relative vægtning eller prioritering 
angives alt efter behov i den 
bekendtgørelse, der anvendes til at 
iværksætte udbud, i opfordringen til at 
bekræfte en interesse, i opfordringen til at 
afgive tilbud eller forhandle eller i 
udbudsbetingelserne. Kriteriet da) er 
forpligtende.

Or. de

Ændringsforslag 115
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med livscyklussen, 
såfremt de kan udtrykkes i beløb og 
verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af drivhusgasser 
og andre forurenende emissioner samt 
andre omkostninger til modvirkning af 
klimaændringer.

b) eksterne omkostninger, som f.eks. 
sociale eller miljørelaterede 
omkostninger, som er direkte forbundet 
med livscyklussen, såfremt de kan 
udtrykkes i beløb og verificeres, herunder 
omkostninger i forbindelse med emission 
af drivhusgasser og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger til 
modvirkning af klimaændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ordregivere vurderer omkostningerne 
ved hjælp af en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger, skal de i 
udbudsdokumenterne angive den metode, 
der anvendes til beregning af
livscyklusomkostningerne. Metoden skal 
mindst opfylde følgende betingelser:

Hvis ordregivere vurderer omkostningerne 
ved hjælp af en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger, skal de i 
udbudsdokumenterne angive de data, 
tilbudsgiverne skal levere, og den metode,
den ordregivende myndighed agter at
anvende med henblik på at bestemme 
livscyklusomkostningerne. Den metode,
der skal anvendes for at fastlægge disse 
livscyklusomkostninger, skal mindst 
opfylde følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 117
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den skal være udformet på grundlag af 
videnskabelige oplysninger eller være
baseret på andre objektivt verificerbare og 
ikke-diskriminerende kriterier

a) den skal være baseret på objektivt 
verificerbare og ikke-diskriminerende 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 118
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være udarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

udgår

Or. en

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 119
Emilie Turunen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere 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 ordregiveren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 120
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 

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

omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. de

Ændringsforslag 121
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den opgivne omkostning er mere end
30 % lavere end den gennemsnitlige pris 
eller omkostning for de øvrige 
tilbudsgivere

Or. de

Ændringsforslag 122
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 123
Thomas Händel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er indgivet mindst fem tilbud. c) der er indgivet mindst tre tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 124
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller andre 
bestemmelser, der sikrer tilsvarende 
beskyttelse, hvis dette ikke er relevant

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i den 
nationale, europæiske og internationale 
lovgivning på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller andre 
bestemmelser, der sikrer tilsvarende 
beskyttelse, hvis dette ikke er relevant

Or. de

Ændringsforslag 125
Tamás Deutsch

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af regler og standarder 
inden for sundhed og sikkerhed, 
sociallovgivning og 
arbejdsmarkedslovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder de nationale og 
europæiske forpligtelser på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. de

Ændringsforslag 127
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte et krav om,
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser
omfatter overholdelse af forpligtelserne 
med hensyn til de sociale og
beskæftigelsesrelevante betingelser,
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
den sociale sikkerhed og 
arbejdsbetingelserne, som de er reguleret i 
nationale, europæiske og internationale 
retsbestemmelser, voldgiftskendelser og 
kollektive overenskomster. Princippet om 
lige løn for lige arbejde på 
sammenlignelige arbejdspladser gælder 
her. Disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra én 
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medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 128
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I udbudsdokumenterne skal ordregiveren 
anmode eller skal af en medlemsstat 
forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i 
tilbuddet at angive, hvilke dele af en 
kontrakt han har til hensigt at give i
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører han foreslår, samt 
fremsende oplysninger om 
underentreprenørerne, herunder deres 
navn, adresse og juridiske 
repræsentanter. Enhver ændring i 
underentreprenørkæden og enhver ny 
underentreprenør skal indberettes til den 
offentlige ordremodtager, herunder 
navne, adresser og juridiske 
repræsentanter.

Or. de

Ændringsforslag 129
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 

udgår
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betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. de

Ændringsforslag 130
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør kan
foruden eller i stedet for en 
underleverandør holdes direkte ansvarlig 
som garant af arbejdstageren og/eller 
fælles fonde eller organisationer af 
sociale partnere for ethvert 
erstatningsansvar, der måtte opstå som 
følge af underentreprenørens manglende 
overholdelse af forpligtelser med hensyn 
til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikring og arbejdsvilkår som fastsat 
i EU-lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne 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, 
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navnlig også i tilfælde af, at 
arbejdsgiveren ikke direkte har begået 
nogen fejl.

Or. de

Ændringsforslag 131
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Antallet af virksomheder, der som 
underentreprenører er involveret i 
udførelsen af en offentlig ordre, er 
begrænset til højst tre på hinanden 
følgende underentreprenører.

Or. de

Ændringsforslag 132
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Understreger, at principperne om 
ligebehandling og forbud mod
diskrimination af økonomiske operatører 
er afgørende instrumenter for 
forebyggelse af korruption, navnlig 
bestikkelse, dog uden at dette berører en 
fair konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en


