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Ændringsforslag 167
Heide Rühle

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 114,

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

Or. en

Ændringsforslag 168
Anna Hedh

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 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 dertil hørende 
protokol nr. 26,

Or. en

Begrundelse

Direktivet har brug for en klar social dimension og derfor et bredere retsgrundlag.

Ændringsforslag 169
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 1
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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 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 er fastsat i 
artikel 14 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og i protokol nr.
26. Den europæiske lovgivning om 
offentlige indkøb bør respektere de 
offentlige myndigheders vide beføjelser 
med hensyn til udførelse af deres 
offentlige servicefunktioner. 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.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktatens nye bestemmelser

Ændringsforslag 170
Pablo Arias Echeverría

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 

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
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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.

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, annoncering,
proportionalitet, gennemsigtighed og
effektiv anvendelse af offentlige midler.
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.

Or. es

Ændringsforslag 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ordregivende myndigheder bør altid 
nøje overveje de økonomiske 
konsekvenser af et eventuelt krav for de 
erhvervsdrivende, før den vælger at 
anvende et sådant krav i 
udbudsbekendtgørelsen. Alt for 
omfattende krav vil øge 
transaktionsomkostninger og kan desuden 
være en hindring for inddragelse af især 
små og mellemstore virksomheder i 
offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 172
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Alle denne lovgivnings bestemmelser 
bør anvendes med respekt for den interne 
kompetencefordeling i medlemsstaterne.  

Or. en

Ændringsforslag 173
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien12 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 
posttjenester13 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 anlægskontrakter14 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 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien12 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 
posttjenester13 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 anlægskontrakter14 revideres og 
moderniseres for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for bæredygtig udvikling og 
andre fælles samfundsmål, hvorved man 
kan øge de offentlige udgifters effektivitet
og sikre det mest fordelagtige bud, navnlig 
ved at fremme små og mellemstore 
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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 retsspraksis.

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 direktiverne 
og præcisere grundlæggende begreber og 
koncepter med henblik på at sikre bedre 
retssikkerhed og integrere visse aspekter af 
EU-Domstolens tilhørende veletablerede 
retsspraksis. 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

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 174
Anna Maria Corazza Bildt

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

(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 
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posttjenesterog 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 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

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, sikre det mest 
fordelagtige bud, lette små og mellemstore 
virksomheders og håndværkeres lige 
adgang og rimelige deltagelse i offentlige 
indkøb, både på lokalt plan og på EU-
plan, og sætte indkøbere i stand til bedre
at udnytte offentlige indkøb til støtte for en 
bæredygtig produktion og et bæredygtigt 
forbrug. 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 retsspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 175
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien12 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 
posttjenester13 og Europa-Parlamentets og 

(2) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien12 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 
posttjenester13 og Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter14 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 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter14 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, 
såsom forbedringer på 
dyrevelfærdsområdet. 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 
retsspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 176
Anna Hedh

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
posttjenester13 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 

(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
posttjenester13 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
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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 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

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 
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 177
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De mere og mere forskelligartede 
former for offentlige foranstaltninger har 
gjort det nødvendigt at præcisere 
definitionen af selve indkøbsbegrebet. EU-
reglerne om offentlige indkøb tager ikke 

(3) De mere og mere forskelligartede 
former for offentlige foranstaltninger har 
gjort det nødvendigt at præcisere 
definitionen af selve indkøbsbegrebet. EU-
reglerne om offentlige indkøb tager ikke 
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sigte på at omhandle alle former for 
udbetaling af offentlige midler, men kun de 
midler, der betales som vederlag for 
anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser. Anskaffelse skal 
forstås i bred forstand som opnåelse af 
fordelene ved de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
men ikke nødvendigvis med krav om 
overdragelse af ejendomsretten til de 
ordregivende myndigheder. Desuden 
omfatter reglerne om offentlige indkøb 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

sigte på at omhandle alle former for 
udbetaling af offentlige midler, men kun de 
midler, der betales som vederlag for 
anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser. Anskaffelse skal 
forstås i bred forstand som opnåelse af 
fordelene ved de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
men ikke nødvendigvis med krav om 
overdragelse af ejendomsretten til de 
ordregivende myndigheder. Desuden 
omfatter reglerne om offentlige indkøb 
ikke den blotte finansiering af en aktivitet, 
som hyppigt er forbundet med forpligtelsen 
til at refundere de modtagne beløb, hvis de 
ikke anvendes til de tilsigtede formål.
Kontrakter tildelt til kontrollerede 
enheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders offentlige 
tjenesteydelsesopgaver er ikke omfattet af 
reglerne om offentlige indkøb, hvis 
betingelserne i dette direktiv er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

En nødvendig præcisering i tråd med Domstolens afgørelse for at skabe mere retssikkerhed.

Ændringsforslag 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De mere og mere forskelligartede 
former for offentlige foranstaltninger har 
gjort det nødvendigt at præcisere 
definitionen af selve indkøbsbegrebet. EU-
reglerne om offentlige indkøb tager ikke 
sigte på at omhandle alle former for 
udbetaling af offentlige midler, men kun de 
midler, der betales som vederlag for 

(3) De mere og mere forskelligartede 
former for offentlige foranstaltninger har 
gjort det nødvendigt at præcisere 
definitionen af selve indkøbsbegrebet. EU-
reglerne om offentlige indkøb tager ikke 
sigte på at omhandle alle former for 
udbetaling af offentlige midler, men kun de 
midler, der betales som vederlag for 
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anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser. Anskaffelse skal 
forstås i bred forstand som opnåelse af 
fordelene ved de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
men ikke nødvendigvis med krav om 
overdragelse af ejendomsretten til de 
ordregivende myndigheder. Desuden 
omfatter reglerne om offentlige indkøb 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål.

anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser. Anskaffelse skal 
forstås i bred forstand som opnåelse af 
fordelene ved de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
men ikke nødvendigvis med krav om 
overdragelse af ejendomsretten til de 
ordregivende myndigheder. Desuden 
omfatter reglerne om offentlige indkøb 
almindeligvis ikke den blotte finansiering 
af en aktivitet, som hyppigt er forbundet 
med forpligtelsen til at refundere de 
modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til 
de tilsigtede formål. Et organ, der udøver 
sin virksomhed på normale 
markedsvilkår, har til formål at skabe 
indtjening og selv bærer de tab, der er 
forbundet med virksomhedsudøvelsen, bør 
ikke betragtes som et offentligretligt organ 
i forhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Præcision vedrørende direktivets anvendelsesområde. Jf. tilsvarende ændringsforslag til 
definitionen i artikel 2.

Ændringsforslag 179
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle kontrakter indgået 
med henblik på dette indkøb skal tages i 
betragtning med hensyn til dette direktivs 
tærskelværdier, og at indkøbet skal 
annonceres som en helhed, muligvis opdelt 
i delkontrakter. Begrebet et enkelt indkøb 
dækker alle de varer, bygge- og 

(4) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle kontrakter indgået 
med henblik på dette indkøb skal tages i 
betragtning med hensyn til dette direktivs 
tærskelværdier, og at indkøbet skal 
annonceres som en helhed, muligvis opdelt 
i delkontrakter. Begrebet et enkelt indkøb 
dækker alle de varer, bygge- og 
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anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er
nødvendiget for at udføre et bestemt 
projekt, f.eks. et bygge- og anlægsprojekt 
eller en helhed af bygge- og 
anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser. Tegn på, at der findes et 
enkelt projekt, kan eksempelvis bestå af 
den ordregivende myndigheds 
overordnede forudgående planlægning og 
udformning, den kendsgerning, at de 
forskellige indkøbte elementer opfylder en 
enkelt økonomisk og teknisk funktion, 
eller at de på anden måde er logisk 
forbundne og udføres inden for en snæver 
tidsramme.

anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er
nødvendigt for at udføre et bestemt projekt, 
f.eks. et bygge- og anlægsprojekt eller en 
helhed af bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Begrebet er for vagt og skaber ingen retlig sikkerhed, ligesom det er i modstrid med ideen om 
at opdele kontrakter i delkontrakter.

Ændringsforslag 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det har også vist sig nødvendigt at 
præcisere, hvad der skal forstås som et 
enkelt indkøb med den virkning, at den 
samlede værdi af alle kontrakter indgået 
med henblik på dette indkøb skal tages i 
betragtning med hensyn til dette direktivs 
tærskelværdier, og at indkøbet skal 
annonceres som en helhed, muligvis opdelt 
i delkontrakter. Begrebet et enkelt indkøb 
dækker alle de varer, bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er 
nødvendiget for at udføre et bestemt 
projekt, f.eks. et bygge- og anlægsprojekt 
eller en helhed af bygge- og 
anlægsarbejder, varer og/eller 

(4) Begrebet et enkelt indkøb dækker alle 
de varer, bygge- og anlægsarbejder og 
tjenesteydelser, der er nødvendige for at
udføre et bestemt projekt, f.eks. et bygge-
og anlægsprojekt eller en helhed af 
bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser. Den samlede værdi af alle 
kontrakter indgået med henblik på dette 
indkøb skal tages i betragtning med hensyn 
til dette direktivs tærskelværdier, og 
indkøbet skal annonceres som en helhed, 
muligvis opdelt i delkontrakter.
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tjenesteydelser. Tegn på, at der findes et 
enkelt projekt, kan eksempelvis bestå af 
den ordregivende myndigheds 
overordnede forudgående planlægning og 
udformning, den kendsgerning, at de 
forskellige indkøbte elementer opfylder en 
enkelt økonomisk og teknisk funktion, 
eller at de på anden måde er logisk 
forbundne og udføres inden for en snæver 
tidsramme.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ordlyd kan forenkles.

Ændringsforslag 181
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) 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 fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, 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 socialt bæredygtige 
offentlige indkøb, sikre, at der anvendes 
sociale kriterier i alle faser af 
udbudsproceduren, og styrke alle 
eksisterende forpligtelser med hensyn til 
arbejdsvilkår, social beskyttelse og 
folkesundhed på EU-plan, nationalt og 
internationalt plan.
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Or. en

Ændringsforslag 182
Heide Rühle

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 
kontrakterne.

(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 
udnytte deres skønsbeføjelser til at vælge 
tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier med henblik på at opnå 
bæredygtig tildeling af offentlige 
kontrakter, samtidig med at de sikrer 
tilknytningen til kontraktens genstand og 
opnår det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris i kontrakterne.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til sociale og 
samfundsmæssige aspekter.

Ændringsforslag 183
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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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 
kontrakterne.

(5) I henhold til artikel 11 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal miljøbeskyttelseskrav og centrale 
sociale og samfundsmæssige principper
integreres i udformningen og 
gennemførelsen af Unionens politikker og 
aktioner, især med henblik på at fremme en 
bæredygtig udvikling. Artikel 9 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde sikrer social beskyttelse og 
bekæmpelse af social udstødelse.  Artikel 
13 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde anerkender dyr som 
følende væsener, og kræver fuld 
hensyntagen til de velfærdsmæssige krav 
for dyr under fastlæggelsen og 
gennemførelsen af visse EU-politikker. 
Dens artikel 14 understreger den rolle, 
som tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse har, og deres betydning for 
menneskers velfærd. Det præciseres i dette 
direktiv, hvordan de ordregivende 
myndigheder bidrager til gennemførelsen 
af disse principper og artikler og til
miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig 
udvikling, samtidig med at de sikres 
mulighed for at opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. en

Ændringsforslag 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(5) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal EU ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
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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 
kontrakterne.

aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
forbundet med fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed. 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 bør
bidrage til miljøbeskyttelse, social 
beskyttelse og folkesundhed og -
sikkerhed, og at de kan udnytte deres 
skønsbeføjelser til at opstille tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier med 
henblik på at indgå socialt og 
miljømæssigt bæredygtige offentlige 
kontrakter, samtidig med at de sikrer 
sammenhængen med kontraktens 
genstand og sikres mulighed for at opnå 
det bedste forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne. Dette direktiv anerkender 
navnlig hver enkelt medlemsstats ret til at 
ratificere og overholde ILO-konvention 
nr. 94.

Or. en

Ændringsforslag 185
Barbara Weiler

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 

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav
og centrale sociale principper integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
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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 
kontrakterne.

Unionens politikker og aktioner. I henhold 
til artikel 3, stk. 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union er Unionen også 
forpligtet til at bidrage til en bæredygtig 
udvikling. Følgelig er det vigtigt at 
overveje sådanne principper, når der 
træffes indkøbsbeslutninger i forbindelse 
med alle led i forsyningskæden. Det
præciseres i dette direktiv, hvordan de 
ordregivende myndigheder har brede 
skønsbeføjelser til at opstille tekniske 
specifikationer, tildelingskriterier og 
betingelser for kontraktgennemførelse 
med henblik på at bidrage til 
miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig 
udvikling, samtidig med at de sikrer 
sammenhæng med kontraktens genstand 
og sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

Or. en

Ændringsforslag 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
kontrakterne.

(5) 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 
kontrakterne.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens ordlyd kan forenkles.

Ændringsforslag 187
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) De tekniske specifikationer, 
tildelingskriterierne og betingelserne for 
kontraktens gennemførelse spiller helt 
bestemte roller i tildelingsprocessen for 
offentlige indkøbskontrakter, og indholdet 
i disse specifikationer og kriterier er ikke 
begrænset til denne kategorisering. 
Gennem de tekniske specifikationer 
definerer de ordregivende myndigheder 
faste krav for udbuddet, og evnen til at 
opfylde de tekniske specifikationer er en 
nødvendig forudsætning for at et tilbud 
kommer i betragtning, og kun arbejder 
eller tjenesteydelser, der opfylder disse 
specifikationer, bør derfor komme i 
betragtning. I modsætning hertil giver 
tildelingskriterier den ordregivende 
myndighed mulighed for at sammenligne 
fordelene ved forskellige kombinationer 
af kriterier. De enkelte tilbud skal 
vurderes i forhold til hvert af kriterierne, 
men opfyldelse af alle tildelingskriterierne 
er ikke nødvendigvis en forudsætning for 
tildelingen af en kontrakt. Endelig skal 
betingelserne for gennemførelse af 
kontrakten indarbejdes i kontrakten, 
således at det er klart, hvordan kontrakten 
skal gennemføres.

Or. en
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Ændringsforslag 188
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Dette direktiv sikrer håndhævelsen 
af direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder, bedrifter eller dele af 
virksomheder eller bedrifter med henblik 
på at sikre overholdelse af reglerne om 
lige konkurrence og beskyttelse af 
arbejdstagerne i forbindelse med 
overførsel af en virksomhed. Navnlig 
retten til at kræve, at arbejdstagere 
overtages af en juridisk enhed, der 
overtager en virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 189
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) EU og de fleste medlemsstater er 
parter i FN's konvention om rettigheder 
for personer med handicap, og de 
resterende medlemsstater er i færd med at 
ratificere den. Det er vigtigt, at 
forpligtelser og definitioner i medfør af 
denne konvention vedrørende bl.a. 
tilgængelighed tages med i betragtning og 
anvendes under gennemførelsen af dette 
direktivs relevante bestemmelser

Or. en
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Ændringsforslag 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren, kan 
medføre overtrædelser af 
grundprincipperne for EU-lovgivningen og 
i alvorlig konkurrencefordrejning.
Økonomiske aktører skal derfor fremsende 
en erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter og 
kan udelukkes, hvis denne erklæring viser 
sig at være falsk.

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren,
eller enhver handling, der udgør en 
overtrædelse af bestemmelser vedrørende 
arbejdsmarked, miljø, sociale 
bestemmelser (navnlig vedrørende 
integration af personer med handicap) 
eller folkesundhedsbestemmelser, kan 
medføre overtrædelser af 
grundprincipperne for EU-lovgivningen og 
i alvorlig konkurrencefordrejning.
Økonomiske aktører skal derfor fremsende 
en erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter og 
kan udelukkes, hvis denne erklæring viser 
sig at være falsk.

Or. es

Ændringsforslag 191
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Målsætningen om en forbedret 
adgang for Unionens økonomiske aktører 
til markederne for offentlige indkøb i 
visse tredjelande, som er beskyttet af 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, og om bevarelse af lige 
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konkurrencevilkår i det indre marked 
kræver, at behandlingen af tredjelandes 
arbejder, leverancer og tjenesteydelser, 
der ikke er omfattet af Unionens 
internationale forpligtelser, harmoniseres 
i hele Den Europæiske Union. 

Or. fr

Ændringsforslag 192
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) De ordregivende myndigheder 
udelukker eventuelle arbejder, leverancer 
og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af 
EU's internationale forpligtelser, fra 
procedurer for indgåelse af kontrakter. Af 
hensyn til gennemsigtigheden bør 
ordregivende myndigheder, der har til 
hensigt at gøre brug af denne kompetence 
i henhold til dette direktiv til at udelukke 
nogle bud, der omfatter varer, arbejder, 
leverancer og tjenesteydelser med 
oprindelse i lande uden for EU, for hvis 
vedkommende værdien af de varer, 
arbejder, leverancer og tjenesteydelser, 
som ikke er omfattet, overstiger 50 % af 
den samlede værdi af disse produkter, 
arbejder, leverancer og tjenesteydelser, 
informere de økonomiske aktører om 
deres hensigt.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Målsætningen om en forbedret 
adgang for Unionens økonomiske aktører 
til markederne for offentlige indkøb i 
visse tredjelande, som er beskyttet af 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, og om bevarelse af lige 
konkurrencevilkår i det indre marked 
kræver, at behandlingen af tredjelandes 
varer og tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet af Unionens internationale 
forpligtelser, harmoniseres i hele Den 
Europæiske Union. Kommissionen bør 
vurdere, om det kan godkendes, at 
ordregivende myndigheder udelukker 
kontrakter med en skønnet værdi på eller 
over 5 000 000 EUR fra procedurerne for 
tildeling af kontrakter for leverancer og 
tjenesteydelser, der ikke er dækket af de 
internationale forpligtelser, som Unionen 
er part i.

Or. en

Ændringsforslag 194
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 b) For at sikre gennemsigtighed bør 
ordregivende myndigheder, der agter at 
gøre brug af deres beføjelser til at 
udelukke tilbud, der omfatter varer 
og/eller tjenesteydelser med oprindelse 
uden for Den Europæiske Union, hvori 
værdien af varer eller tjenesteydelser, der 
ikke er omfattet, overstiger 50 % af den 
samlede værdi af disse varer eller 
tjenesteydelser, fra procedurerne for 
tildeling af kontrakter, underrette de 
økonomiske aktører herom i den 
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udbudsbekendtgørelse, der offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende. 
Kommissionen bør godkende den 
planlagte udelukkelse, hvis den 
internationale aftale om markedsadgang 
inden for offentlige indkøb mellem 
Unionen og det land, hvor varerne 
og/eller tjenesteydelserne har deres 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, taget af EU, 
for de varer og/eller tjenesteydelser, for 
hvilke udelukkelsen foreslås; Hvis en 
sådan aftale ikke findes, bør 
Kommissionen godkende udelukkelsen, 
hvis det pågældende tredjeland 
opretholder restriktive foranstaltninger 
for offentlige indkøb, der fører til fravær 
af væsentlig gensidighed i 
markedsåbningen mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland for varer, 
tjenesteydelser og økonomiske aktører.

Or. en

Ændringsforslag 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Direktivet bør ikke gælde for 
personer, der beklæder offentlige hverv, 
og som er juridisk forpligtede til at være 
uafhængige og upartiske. De bør 
udvælges på en måde, som ikke er baseret 
på reglerne om tildeling af offentlige 
kontrakter.

Or. de

Ændringsforslag 196
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) På den anden side bør 
servicekontrakter inden for 
civilbeskyttelse, katastrofeberedskab og 
dagligdags uheldsforebyggelse ligge uden 
for direktivets anvendelsesområde. Dette 
omfatter, i særdeleshed, redningsarbejde, 
der indgår som en del af den dagligdags 
uheldsforebyggelse, og som bør holdes 
adskilt fra ambulancetjenester. For at 
sikre en vellykket civil beskyttelse og et 
vellykket katastrofeberedskab som en del
af den dagligdags uheldsforebyggelse til 
gavn for offentligheden bør det være 
tilstrækkeligt at anvende de primærretlige 
principper.

Or. de

Ændringsforslag 197
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne erklæring er for ensidig og tager ikke engang hensyn til Parlamentets erklæring om 
grønbogen.

Ændringsforslag 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 

udgår
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som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

Or. en

Ændringsforslag 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 201
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser.
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som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

Or. en

Ændringsforslag 202
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser (f.eks. 
hotelvirksomhed og juridiske tjenester, 
som begge viste en særlig høj procentdel 
af grænseoverskridende aktivitet).

(10) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
gennemgås. Som følge heraf er dette 
direktivs fulde anvendelse udvidet til en 
række tjenesteydelser med undtagelse af
juridiske tjenester og obligatoriske 
socialsikringstjenester. Dette direktiv får 
imidlertid ikke indflydelse på de 
ordregivende myndigheders ret til at 
administrere sociale tjenesteydelser som 
de vil.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 

udgår
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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 
Beskyttelse17. 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 
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kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 204
Heide Rühle

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 
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 

(11) Visse 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 
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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 Beskyttelse17. 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.

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 Beskyttelse17. 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. Dette direktiv 
finder ikke anvendelse på gennemprøvede 
procedurer i medlemsstaterne, der er 
baseret på brugernes frie valg af 
tjenesteudbydere for tjenesteydelser af 
almen interesse (f.eks. kuponordninger, 
fritvalgsmodeller, tresidede forhold), 
forudsat at der tages hensyn til de 
generelle traktatprincipper om 
ligebehandling, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

En præcisering vedrørende nogle modeller til levering af socialydelser af almen interesse i 
medlemsstater.

Ændringsforslag 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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 
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 Beskyttelse17. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 

(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 1 000 000 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.
Navnlig bør sådanne fremgangsmåder 
anerkendes som et alternativ til 
lovgivningen om offentlige indkøb, som er 
i overensstemmelse med primærretten, 
hvis de er baseret på princippet om, at alle 
leverandører af serviceydelser, som er i 
stand til at opfylde de lovbestemte 
betingelser, uafhængigt af deres retlige 
form godkendes til at levere ydelser, under 
forudsætning af at der tages hensyn for de 
generelle principper om ligebehandling, 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling. Direktivets 
bestemmelser tager hensyn til dette krav og 
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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.

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 Beskyttelse17. 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. de

Begrundelse

Præcisering af, at det fortsat bør være muligt for medlemsstater at organisere sociale 
tjenesteydelser på en måde, som ikke er baseret på tildeling af offentlige kontrakter.

Ændringsforslag 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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, 

(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, 
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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 Beskyttelse17. 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 

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 1 000 000 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 Beskyttelse17. 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 
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principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
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 

(11) Resultaterne af evalueringen af 
indvirkningen og effektiviteten af den 
europæiske lovgivning16 viste, at 
udelukkelsen af visse tjenesteydelser fra 
direktivets fulde anvendelse burde 
revideres. Visse kategorier af 
tjenesteydelser har fortsat i sagens natur en 
begrænset grænseoverskridende dimension,
f.eks. 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 1 000 000 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 
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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 Beskyttelse17. 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.

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 Beskyttelse17. 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.

__________________
16 SEK(2011) 853 af 27.6.2011.

Or. en

Begrundelse

På linje med den generelle tilgang med forenkling af direktiverne ville det ikke være 
hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at underlægge andre tjenestekategorier direktivets 
fulde anvendelse. Disse tjenesteydelser bør imidlertid underlægges en særlig ordning for 
sociale og andre specifikke tjenesteydelser, og resultaterne af anvendelsen af denne ordning 
bør revideres (af Kommissionen) senest tre år efter datoen for dette direktivs gennemførelse 
af medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Dette direktiv, der er rettet til 
medlemsstaterne, finder ikke anvendelse på 
indkøb foretaget af internationale 
organisationer på egne vegne og for egen 
regning. Der er imidlertid behov for at 
præcisere, i hvilken udstrækning direktivet 
skal finde anvendelse på indkøb, der er 
underlagt specifikke internationale regler.

(13) Dette direktiv, der er rettet til 
medlemsstaterne, finder ikke anvendelse på 
indkøb foretaget af internationale 
organisationer på egne vegne og for egen 
regning. Der er imidlertid behov for at 
præcisere, i hvilken udstrækning direktivet 
skal finde anvendelse på indkøb, der er 
underlagt specifikke internationale regler.
EU-institutionerne bør i særdeleshed tage 
hensyn til de ændringer, direktivet 
medfører, og tilpasse deres egne 
indkøbsregler tilsvarende for at afspejle 
disse ændringer.

Or. en

Begrundelse

Mange EU-virksomheder, navnlig SMV'er, har opbygget deres virksomhed omkring EU-
institutionernes indkøb.  Finansforordningen bør indarbejde de ændringer, denne 
modernisering medfører, for at sikre lige vilkår.

Ændringsforslag 209
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem offentlige organisationer er – på visse betingelser – ikke omfattet af 
indkøbsordningen, som Domstolen adskillige gange klart har fastslået.

Ændringsforslag 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
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samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv 
er ordregivende myndigheder, udelukker 
ikke i sig selv anvendelsen af reglerne om
indkøb. Anvendelsen af reglerne om
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik 
på tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis.
Anvendelsen af reglerne om offentlige 
indkøb bør imidlertid ikke indvirke på de 
offentlige myndigheders frihed til at 
beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver. Dette 
direktiv påvirker navnlig ikke den ret, 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
har, til at beslutte, om og i hvilket omfang 
de ønsker at udføre offentlige funktioner 
selv. Kontrakter tildelt kontrollerede 
enheder eller socialt iværksætteri – som 
defineret i Kommissionens meddelelse af 
25. oktober 2011 med titlen "initiativ 
vedrørende socialt iværksætteri" – eller
samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 211
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb må ikke indvirke på de 
offentlige myndigheders ret til frit at 
beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
bør derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Or. fr

Begrundelse

En styrkelse af betragtningen. Temaet samarbejde mellem offentlige myndigheder om 
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gennemførelsen af fælles offentlige serviceopgaver er dækket af en ny betragtning.

Ændringsforslag 212
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
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tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning. For at opnå dette 
bør betingelserne for udelukkelse af 
kontrakter fra dette direktivs 
anvendelsesområde fortolkes snævert. 
Hvis en af de kumulative betingelser for 
en fritagelse fra anvendelsesområdet på et 
tidspunkt i løbet af gennemførelsen af en 
kontrakt eller et samarbejde, der er blevet 
udelukket fra indkøbsreglerne, ikke 
længere er opfyldt, skal den 
igangværende kontrakt eller det 
igangværende samarbejde åbnes for 
konkurrence gennem de almindelige 
procedurer for offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 213
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
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offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Disse kriterier bør ikke gælde for 
samarbejde mellem public service radio-
og tv-stationer og mellem public service 
radio- og tv-stationer og deres 
datterselskaber, såfremt de er omfattet de 
specifikke EU-konkurrenceregler for at 
forebygge eventuel 
konkurrenceforvridning. Dette direktiv 
har til formål at sikre, at alt undtaget 
samarbejde mellem offentlige 
organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Or. de

Ændringsforslag 214
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 

(14) Der hersker betydelig retsusikkerhed 
med hensyn til, i hvor vid udstrækning 
samarbejde mellem offentlige myndigheder 
skal være dækket af regler om offentlige 
indkøb. EU-Domstolens relevante 
retspraksis fortolkes forskelligt fra 
medlemsstat til medlemsstat samt endog 
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mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. Dette direktiv har til formål at 
sikre, at alt undtaget samarbejde mellem 
offentlige organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

mellem ordregivende myndigheder. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv er 
ordregivende myndigheder, udelukker ikke 
i sig selv anvendelsen af reglerne om 
indkøb. Anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Dette direktiv har til formål at sikre, at alt 
undtaget samarbejde mellem offentlige 
organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Or. fr

Ændringsforslag 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) For at gøre procedurerne hurtigere 
og mere effektive bør tidsfristerne for 
deltagelse i udbudsrunder holdes så korte 
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som mulig uden at skabe unødige 
adgangshindringer for økonomiske 
aktører fra hele det indre marked, især 
små og mellemstore virksomheder.  Ved 
fastsættelse af fristerne for modtagelse af 
tilbud og ansøgninger om deltagelse bør 
de ordregivende myndigheder tage hensyn 
til kontraktens kompleksitet og navnlig til 
den tid, der er nødvendig til udarbejdelsen 
af et tilbud, selv om dette betyder, at der 
fastsættes en tidsfrist, der er længere end 
de minimumsfrister, der er fastsat i dette 
direktiv. Anvendelse af elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
navnlig fuld elektronisk adgang til 
udbudsdokumenter og elektronisk 
fremsendelse af kommunikation medfører 
på den anden side øget gennemsigtighed 
og tidsbesparelser. Der bør derfor 
indføres bestemmelser om reduktion af 
minimumsfristerne på linje med WTO-
aftalen om offentlige indkøb, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Endvidere bør de ordregivende 
myndigheder have mulighed for 
yderligere at forkorte fristerne for 
modtagelse af ansøgninger om deltagelse 
og indsendelse af tilbud i tilfælde, hvor en 
tvingende omstændigheder gør de 
normale frister umulige, mens 
gennemførelsen af en procedure med 
offentliggørelse stadig er mulig. Kun 
yderst påtrængende tilfælde som følge af 
uforudseelige begivenheder – som ikke 
kan henføres til den ordregivende 
myndighed – bør betragtes som 
ekstraordinære, og kun disse situationer 
vil gøre det umuligt at gennemføre en 
almindelig procedure, selv med forkortede 
tidsfrister. I sådanne tilfælde bør de 
ordregivende myndigheder så vidt muligt 
tildele kontrakter efter proceduren med 
forhandling uden forudgående 
offentliggørelse. Dette kan være tilfældet, 
hvis natur- eller menneskeskabte 
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katastrofer kræver øjeblikkelig handling. 

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendige præciseringer vedrørende undtagelser fra de normale tidsfrister for 
udbud med henblik på at sikre fart og effektivitet i gennemførelsen af offentlige indkøb.

Ændringsforslag 216
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Samarbejde mellem lokale 
offentlige myndigheder, eller mellem 
lokale offentlige myndigheder og grupper, 
bestående udelukkende af lokale 
offentlige myndigheder, med henblik på i 
fællesskab at udføre public service-
opgaver i offentlighedens interesse, som 
en del af den interne organisation i 
medlemsstaterne, bør være undtaget fra 
anvendelsen af reglerne i dette direktiv. 
Ligeledes bør overdragelse af beføjelser 
vedrørende offentlige serviceydelser, der 
indebærer overførsel af ansvar mellem 
lokale offentlige myndigheder, eller 
mellem lokale offentlige myndigheder og 
grupper, bestående udelukkende af lokale 
offentlige myndigheder, som en del af den 
interne organisation i medlemsstaterne 
være undtaget fra af reglerne i dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af udelukkelsen af en overdragelse af beføjelser mellem offentlige myndigheder 
med det formål at udføre en offentlig serviceopgave.
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Ændringsforslag 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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
grænseoverskridende tilbud.

(15) Ordregivende myndigheder kræver
yderligere fleksibilitet til at vælge 
indkøbsprocedurer, som medfører 
forhandlinger. EU-reglerne om offentlige 
indkøb skal svare til aftalen om statslige 
indkøb, som giver mulighed for 
forhandlinger under alle procedurer. En 
større anvendelse af disse procedurer vil 
formentlig også øge den
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter indgået 
ved udbud efter forhandling med 
forudgående offentliggørelse har særligt
stor succes med at tiltrække
grænseoverskridende tilbud.
Medlemsstaterne bør kunne anvende 
udbud med forhandling eller 
konkurrencepræget dialog i forskellige 
situationer, hvor det er usandsynligt, at de 
klassiske offentlige eller begrænsede 
udbud uden forhandling vil kunne levere 
tilfredsstillende resultater.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring indfører fleksibilitet i bestemmelserne og giver mulighed for forhandlinger 
inden for alle procedurer.
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Ændringsforslag 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
grænseoverskridende tilbud.

(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. De 
ordregivende myndigheder bør 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 
grænseoverskridende tilbud.

Or. de

Begrundelse

I nogle tilfælde er et udbud med forhandling den eneste måde, hvorpå det er muligt at tildele 
komplekse kontrakter. I disse tilfælde bør de ordregivende myndigheder derfor kunne vælge 
denne form for udbud. Med henblik på at fremme harmoniseringen af det indre marked og 
den grænseoverskridende handel bør proceduren udbud med forhandling indføres i alle 
medlemsstater.
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Ændringsforslag 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

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 
grænseoverskridende tilbud.

(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. De 
ordregivende myndigheder bør 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 
grænseoverskridende tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 220
Wim van de Camp
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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 
grænseoverskridende tilbud.

(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. Navnlig bør de 
ordregivende myndigheder kunne 
anvende udbud med forhandling, hvor der 
er behov for forhandlinger, f.eks. ved 
komplekse infrastrukturprojekter eller 
grundet projektets kompleksitet, f.eks. ved 
gennemførelse af komplekse ikt-projekter 
i organisationer. Udbud med forhandling 
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 
grænseoverskridende tilbud.

Or. en
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Begrundelse

Hvis udbud med forhandling også eksplicit gøres tilgængelig for komplekse kontrakter, er der 
behov for en begrænset udvidelse af det anvendelsesområde, der foreslås i Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 221
Pablo Arias Echeverría

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 
grænseoverskridende tilbud.

(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, fri 
konkurrence, reklame og effektiv 
forvaltning af offentlige midler. 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 grænseoverskridende 
tilbud.
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Or. es

Ændringsforslag 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) For bygge- og anlægskontrakter, 
omfatter sådanne situationer arbejder, 
hvor der ikke er tale om 
standardbygninger, eller hvor arbejdet 
omfatter udarbejdelse af en innovativ 
løsning. For tjenesteydelser eller 
leverancer, der kræver tilpasning eller 
design, vil anvendelsen af en 
udbudsprocedure med forhandling eller 
en konkurrencepræget dialog 
sandsynligvis skabe en merværdi. 
Sådanne tilpasnings- eller designkrav er 
særlig gavnlige i forbindelse med 
komplekse indkøb såsom avancerede 
produkter, intellektuelle tjenesteydelser 
eller større ikt-projekter. I disse tilfælde 
kan det være nødvendigt med 
forhandlinger for at sikre, at den 
pågældende levering eller tjeneste svarer 
til behovene hos den ordregivende 
myndighed. I forbindelse med 
standardtjenesteydelser eller -leverancer, 
der kan leveres af mange forskellige 
økonomiske aktører, bør 
udbudsproceduren med forhandling og 
den konkurrenceprægede dialog ikke 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring indfører fleksibilitet i bestemmelserne og giver mulighed for forhandlinger 
inden for alle procedurer.
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Ændringsforslag 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Dette direktiv sikrer anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder, bedrifter eller dele af 
virksomheder eller bedrifter med henblik 
på at sikre overholdelsen af reglerne om 
lige konkurrence og beskyttelse af 
arbejdstagerne i forbindelse med 
overførsel af virksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 b) Udbudsproceduren med 
forhandling bør også følges i tilfælde, 
hvor anvendelsen af et offentligt eller 
begrænset udbud kun har ført til ugyldige 
eller uacceptable tilbud. Især tilbud, der 
ikke følger udbudsmaterialet, som er 
blevet modtaget for sent, hvor der er bevis 
for hemmelige aftaler eller korruption, 
eller som den ordregivende myndighed 
mener, er unormalt lave, bør betragtes 
som ugyldige. Tilbud afgivet af 
tilbudsgivere, som ikke har de nødvendige 
kvalifikationer, eller tilbud, hvis pris 
overstiger den ordregivende myndigheds 
budget som meddelt forud for 
iværksættelsen af udbudsproceduren, bør 
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også betragtes som uacceptable.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring indfører fleksibilitet i bestemmelserne og giver mulighed for forhandlinger 
inden for alle procedurer.

Ændringsforslag 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 c) Udbud med forhandling bør 
ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at 
principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed overholdes. Navnlig bør 
de ordregivende myndigheder på forhånd 
angive de minimumskrav, der styrer 
indkøbet, og som ikke kan ændres i løbet 
af forhandlingerne. Tildelingskriterierne 
og deres vægtning bør forblive stabile 
gennem hele proceduren og ikke være 
genstand for forhandlinger, for at sikre 
lige behandling af alle økonomiske 
aktører. Forhandlingerne bør sigte på at 
forbedre tilbuddene med henblik på at 
gøre det muligt for de ordregivende 
myndigheder at erhverve bygge- og 
anlægsarbejder, vareindkøb og 
tjenesteydelser, der er perfekt tilpasset 
deres specifikke behov. Forhandlingerne 
kan vedrøre alle aspekter af de indkøbte 
arbejder, leverancer eller tjenester, 
herunder f.eks. kvalitet, mængder, 
handelsklausuler samt sociale, 
miljømæssige og innovative egenskaber, 
for så vidt de ikke udgør minimumskrav. 
De minimumskrav, der omtales her, er de 
betingelser og egenskaber (især fysiske, 
funktionelle og juridiske), som alle bud 
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skal opfylde i henhold til dette direktivs 
artikel 54, stk. 1, litra a), for at gøre det 
muligt for den ordregivende myndighed at 
tildele kontrakten i overensstemmelse med 
det valgte tildelingskriterium. For at sikre 
gennemsigtighed i processen, bør alle 
forhandlingsetaper dokumenteres i 
overensstemmelse med dette direktivs 
artikel 85, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, litra 
a), således at de ordregivende 
myndigheder på anmodning af enhver 
kandidat eller bydende kan fremlægge 
skriftlig dokumentation for, at de har 
sikret lige behandling af alle berørte 
økonomiske aktører. Desuden skal alle 
bud i alle udbudsprocedurer indgives 
skriftligt eller gennem elektroniske midler 
for at sikre gennemsigtighed.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for visse garantier for at sikre, at den øgede fleksibilitet i anvendelsen af 
procedurerne ikke fører til misbrug.

Ændringsforslag 226
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme grund bør ordregivende 
myndigheder frit kunne anvende den 
konkurrenceprægede dialog. Anvendelsen 
af denne fremgangsmåde er steget 
voldsomt - udtrykt i kontraktværdi - i løbet 
af de seneste år. Fremgangsmåden har 
vist sig at være nyttig i tilfælde, hvor de 
ordregivende myndigheder ikke kan 
fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres 
behov, eller vurdere, hvad markedet kan 
tilbyde inden for tekniske, finansielle eller 
juridiske løsninger. Denne situation kan 

udgår
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navnlig opstå i forbindelse med innovative 
projekter, gennemførelsen af store 
integrerede 
transportinfrastrukturprojekter, store edb-
net eller projekter, der indebærer 
kompleks, struktureret finansiering.

Or. fr

Ændringsforslag 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremtvinge innovation. Indkøb 
af innovative varer og tjenesteydelser 
spiller en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og fremme bæredygtig økonomisk vækst.
En innovativ indkøbsmodel er nærmere 
beskrevet i Kommissionens meddelelse om 
prækommercielle indkøb1. Denne model 
fremmer udbredelsen inden for indkøb af 
tjenesteydelser vedrørende forskning og 
udvikling, som ikke er omfattet af dette 
direktiv. Denne model, som er blevet 
skrevet ind i direktivet, anerkendes og vil 
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med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal 
struktureres på en sådan måde, at det kan 
skabe den nødvendige tiltrækningskraft fra 
markedet, som kan være incitament for 
udviklingen af en innovativ løsning uden 
at sætte markedet ud af kraft.

kunne anvendes af alle ordregivende 
myndigheder. Dette direktiv skal
imidlertid bidrage til at lette de offentlige 
indkøb af innovation mere generelt og 
hjælpe medlemsstaterne til at realisere 
målene i Innovation i EU. Hvis et behov
for udvikling af et innovativt produkt, en
innovativ tjenesteydelse eller et innovativt 
arbejde og det efterfølgende køb af det 
fremkomne resultat ikke kan opfyldes af 
løsninger, som allerede findes på 
markedet, bør de ordregivende 
myndigheder have adgang til en særlig
udbudsprocedure for kontrakter, der er 
omfattet af dette direktiv. Denne nye 
procedure bør give de ordregivende 
myndigheder mulighed for at skabe et 
langsigtet innovationspartnerskab med 
henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat, at de kan leveres, 
således at de lever op til de aftalte krav og 
omkostninger. Udbudsproceduren bør 
baseres på de regler, der gælder for udbud 
med forhandling, og kontrakter bør 
udelukkende tildeles på grundlag af det 
økonomisk mest fordelagtige bud, hvilket
er mest egnet ved sammenligning af bud 
vedrørende innovative løsninger. I 
tilfælde, hvor innovationspartnerskabet 
vedrører et meget stort projekt eller et 
mindre projekt, skal det struktureres på en 
sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af innovative løsninger uden at sætte 
markedet ud af kraft. De ordregivende 
myndigheder bør derfor ikke misbruge 
innovationspartnerskaber til at hindre, 
begrænse eller forvride konkurrence.
__________________
1COM(2007) 1/799. Meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
Prækommercielle indkøb: vedvarende høj 



PE492.857v01-00 58/224 AM\908710DA.doc

DA

kvalitet i offentlige tjenester i Europa 
gennem øget innovation.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer Kommissionens oprindelige forslag med en præcisering af, 
hvordan den nye innovationspartnerskabsprocedure bør anvendes, specielt ved at 
sammenkoble dette nye værktøj med de principper, der gælder for udbudsprocedurer, hvor 
det er mest relevant. Ændringsforslaget præciserer også, at prækommercielle offentlige 
indkøb, som defineret i en meddelelse fra Kommissionen i 2007, fortsat eksisterer, uanset 
denne nye innovationspartnerskabsprocedure, og er blevet indbygget separat i en ny 
undtagelse.

Ændringsforslag 228
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige, dyrevelfærds- og 
samfundsmæssige fordele med hensyn til at 
skabe nye ideer, omsætte dem til 
innovative varer og tjenesteydelser og 
således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
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hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

Or. en

Ændringsforslag 229
Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
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miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft. Desuden bør 
ordregivende myndigheder, når de 
opstiller retningslinjer og betingelser for 
indkøb, have mulighed for at definere 
innovative egenskaber, herunder bedste 
tilgængelige teknikker som et kriterium 
for genstanden for den pågældende 
kontrakt.

Or. nl

Ændringsforslag 230
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at skabe et langsigtet 
innovationspartnerskab med henblik på 
udvikling og efterfølgende indkøb af nye, 
innovative varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder, forudsat de 
kan leveres til de præstationsniveauer og 
omkostninger, der er aftalt. Partnerskabet 
skal struktureres på en sådan måde, at det 
kan skabe den nødvendige 
tiltrækningskraft fra markedet, som kan 
være incitament for udviklingen af en 
innovativ løsning uden at sætte markedet 
ud af kraft.

bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer.
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne til at realisere 
målene i Innovation i EU.

Or. fr

Ændringsforslag 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17 a) En sådan procedure bør 
understøtte nye måder at udvikle 
offentlige tjenesteydelser, f.eks. hvor 
medarbejderdrevne organisationer, som 
tidligere har virket i den offentlige sektor, 
får til opgave at udvikle innovative 
offentlige tjenesteydelser, som ikke er 
tilgængelige på EU's marked.

Or. en

Begrundelse

Dette er et eksempel på, hvordan innovationspartnerskabet kan bruges til at støtte udviklingen 
af innovative offentlige tjenester, f.eks. gensidige selskaber, som ofte står for innovative 
tilgange.

Ændringsforslag 232
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af de negative 
konsekvenser for konkurrencen bør udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
ganske særlige omstændigheder. Denne 
undtagelse bør begrænses til tilfælde, hvor 
offentliggørelse enten ikke er mulig som 
følge af force majeure i overensstemmelse 
med EU-Domstolens gældende retspraksis, 
eller hvor det fra begyndelsen er klart, at 
offentliggørelse ikke vil udløse mere 
konkurrence, ikke mindst fordi der 
objektivt kun er én økonomisk aktør, der 
kan udføre kontrakten. Kun situationer 
med objektiv eksklusivitet kan berettige 
anvendelsen af udbud med forhandling 
uden offentliggørelse, hvor situationen med 

(18) I betragtning af de negative 
konsekvenser for konkurrencen bør udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse kun anvendes under 
ganske særlige omstændigheder. Denne 
undtagelse bør begrænses til tilfælde, hvor 
offentliggørelse enten ikke er mulig som 
følge af force majeure i overensstemmelse 
med EU-Domstolens gældende retspraksis, 
eller hvor det fra begyndelsen er klart, at 
offentliggørelse ikke vil udløse mere 
konkurrence, ikke mindst fordi der 
objektivt kun er én økonomisk aktør, der 
kan udføre kontrakten. Kun situationer 
med objektiv eksklusivitet kan berettige 
anvendelsen af udbud med forhandling 
uden offentliggørelse, hvor situationen med 
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eksklusivitet ikke er skabt af den 
ordregivende myndighed selv med henblik 
på den fremtidige indkøbsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.

eksklusivitet ikke er skabt af den 
ordregivende myndighed selv med henblik 
på den fremtidige indkøbsprocedure, og 
hvor der efter grundig vurdering ikke 
findes tilstrækkelige alternativer.
Ordregivende myndigheder, der i de 
tilfælde, som er defineret i dette direktiv, 
anvender en udbudsprocedure uden 
offentliggørelse, bør forelægge en 
rapport, der begrunder deres beslutning 
for kontrolinstansen, hvis opgaver skal 
omfatte analyse og vurdering af sådanne 
rapporter. 

Or. it

Ændringsforslag 233
Philippe Juvin

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 

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne i henhold til dette 
direktiv. 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 
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indkøbsprocedurerne. indkøbsprocedurerne.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelser om offentliggørelse af kontraktoplysninger gennem elektroniske midler er kun 
gælder kun for udbud i henhold til dette direktiv, og gælder derfor ikke for offentlige udbud 
for beløb under beløbsgrænserne i dette direktiv, som er omfattet af gældende national 
lovgivning.

Ændringsforslag 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der er ved at udvikle sig en kraftig 
tendens på EU-markederne for offentlige 
indkøb i retning af koncentration af
offentlige indkøberes efterspørgsel med 
henblik på at opnå stordriftsfordele, 
herunder lavere priser og 
transaktionsomkostninger og at forbedre og 
professionalisere forvaltningen af 
offentlige indkøb. Dette kan opnås ved at 
koncentrere indkøb enten gennem antallet 
af berørte ordregivende myndigheder eller 
gennem mængde og værdi over tid.
Aggregeringen og centraliseringen af 
indkøb bør imidlertid overvåges nøje for at 
undgå uforholdsmæssig stor koncentration 
af købekraft og hemmelige aftaler og for at 
opretholde gennemsigtighed og 
konkurrence samt små og mellemstore 
virksomheders muligheder for adgang til 
markedet.

(20) Der er ved at udvikle sig en kraftig 
tendens på EU-markederne for offentlige 
indkøb i retning af koncentration af 
offentlige indkøberes efterspørgsel med 
henblik på at opnå stordriftsfordele, 
herunder lavere priser og 
transaktionsomkostninger og at forbedre og 
professionalisere forvaltningen af 
offentlige indkøb. Dette kan opnås ved at 
koncentrere indkøb enten gennem antallet 
af berørte ordregivende myndigheder eller 
gennem mængde og værdi over tid.
Aggregeringen og centraliseringen af 
indkøb bør imidlertid overvåges nøje for at 
undgå uforholdsmæssig stor koncentration 
af købekraft og hemmelige aftaler og for at 
opretholde gennemsigtighed og 
konkurrence samt små og mellemstore 
virksomheders muligheder for adgang til 
markedet. Kommissionen bør yde 
vejledning til medlemsstater og 
ordregivende myndigheder om den 
fornødne overvågning af samlede og 
centraliserede indkøb med henblik på at 
undgå unødig koncentration af købekraft 
og hemmelige aftaler. Denne vejledning 
bør gives i form af 
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gennemførelsesretsakter.

Or. en

Ændringsforslag 235
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Rammeaftaler er blevet anvendt i stor 
udstrækning og anses for at være en 
effektiv indkøbsteknik i hele Europa. De 
bør derfor bibeholdes stort set, som de er.
Visse koncepter bør imidlertid præciseres, 
især betingelserne for ordregivende 
myndigheders anvendelse en rammeaftale, 
som de ikke selv er part i.

(21) Rammeaftaler er blevet anvendt i stor 
udstrækning og anses for at være en 
effektiv indkøbsteknik i hele Europa. De 
bør derfor bibeholdes stort set, som de er.
Visse koncepter bør imidlertid præciseres, 
især betingelserne for ordregivende 
myndigheders anvendelse en rammeaftale, 
som de ikke selv er part i. Det bør være 
tilladt at udvide omfanget af parter, der 
har ret til at blive indkaldt i henhold til en 
rammeaftale på de i artikel 31, stk. 2 
fastsatte betingelser. 

Or. de

Ændringsforslag 236
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21 a) De objektive betingelser for at 
afgøre, hvilke økonomiske aktører, som er 
part i rammeaftalen, der skal udføre en 
given opgave, såsom levere varer eller 
udføre en tjenesteydelse, som er beregnet 
til brug for fysiske personer, kan omfatte 
de pågældende personers behov eller valg.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Centraliserede indkøbsteknikker 
anvendes i stadig højere grad i de fleste 
medlemsstater. Indkøbscentraler har til 
opgave at forestå indkøb eller indgå 
offentlige kontrakter/rammeaftaler for 
andre ordregivende myndigheder. På grund 
af de store mængder, der indkøbes, vil 
disse teknikker bidrage til at øge 
konkurrencen og professionalisere de 
offentlige indkøb. Der bør derfor 
fastlægges en EU-definition af 
indkøbscentraler rettet mod ordregivende 
myndigheder uden at forhindre fortsatte 
mindre institutionaliserede og systematiske 
fælles indkøb eller fast praksis med 
anvendelse af tjenesteydere, der forbereder 
og håndterer indkøbsprocedurerne på en 
ordregivende myndigheds vegne og for 
dennes regning. Der skal også fastsættes 
regler, der fordeler ansvaret for 
overholdelsen af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv, også i tilfælde af 
retsmidler, mellem indkøbscentralen og de 
ordregivende myndigheder, der foretager 
indkøb fra eller gennem indkøbscentralen.
Hvor sidstnævnte har eneansvaret for 
gennemførelsen af indkøbsprocedurerne, 
bør denne ligeledes alene og direkte være 
ansvarlig for procedurernes lovlighed. Hvis 
en ordregivende myndighed udfører visse 
dele af proceduren, f.eks. fornyet 
konkurrence med henblik på anvendelse af 
en rammeaftale eller tildelingen af 
individuelle kontrakter på grundlag af et 
dynamisk indkøbssystem, skal den fortsat 
være ansvarlig for de dele, den udfører.

(24) Centraliserede indkøbsteknikker 
anvendes i stadig højere grad i de fleste 
medlemsstater. Indkøbscentraler har til 
opgave at forestå indkøb eller indgå 
offentlige kontrakter/rammeaftaler for 
andre ordregivende myndigheder. På grund 
af de store mængder, der indkøbes, vil 
disse teknikker bidrage til at øge 
konkurrencen og professionalisere de 
offentlige indkøb, om end der må 
fokuseres specielt på små og mellemstore 
virksomheders adgang til enhver 
procedure af den art. Der bør derfor 
fastlægges en EU-definition af 
indkøbscentraler rettet mod ordregivende 
myndigheder uden at forhindre fortsatte 
mindre institutionaliserede og systematiske 
fælles indkøb eller fast praksis med 
anvendelse af tjenesteydere, der forbereder 
og håndterer indkøbsprocedurerne på en 
ordregivende myndigheds vegne og for 
dennes regning. Der skal også fastsættes 
regler, der fordeler ansvaret for 
overholdelsen af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv, også i tilfælde af 
retsmidler, mellem indkøbscentralen og de 
ordregivende myndigheder, der foretager 
indkøb fra eller gennem indkøbscentralen.
Hvor sidstnævnte har eneansvaret for 
gennemførelsen af indkøbsprocedurerne, 
bør denne ligeledes alene og direkte være 
ansvarlig for procedurernes lovlighed. Hvis 
en ordregivende myndighed udfører visse 
dele af proceduren, f.eks. fornyet 
konkurrence med henblik på anvendelse af 
en rammeaftale eller tildelingen af 
individuelle kontrakter på grundlag af et 
dynamisk indkøbssystem, skal den fortsat 



AM\908710DA.doc 67/224 PE492.857v01-00

DA

være ansvarlig for de dele, den udfører.

Or. en

Ændringsforslag 238
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode.

Or. en

Begrundelse

Tidsrammen er for kort.

Ændringsforslag 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på fire år.

Or. de

Ændringsforslag 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler 
samtidig med, at de letter tilnærmelsen af 
praksis i EU. Dette skal følges af en 
generel forpligtelse til at anvende 
elektroniske kommunikationsmidler ved 

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor fremmes.
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alle indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

Or. en

Ændringsforslag 241
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år. For at sikre 
fortsat juridisk sikkerhed indvirker disse 
bestemmelser ikke på eksisterende 
ordninger på nationalt plan vedrørende 
offentliggørelse af oplysninger om 
offentlige indkøbskontrakter for beløb 
under den grænse, der er fastsat i dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Den overordnede forpligtelse til at anvende elektroniske kommunikationsmidler i alle 
indkøbsaftaler skal ikke påvirke eksisterende nationale regler om offentliggørelse af 
oplysninger om offentlige indkøbskontrakter for beløb under den grænse, der er fastsat i dette 
direktiv.
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Ændringsforslag 242
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år.

(25) Elektroniske kommunikationsmidler 
er særligt velegnede til at støtte 
centraliseret indkøbspraksis og -værktøj i 
betragtning af den mulighed, de byder på i 
forbindelse med genanvendelse og 
automatisk behandling af data og til at 
reducere oplysninger og 
transaktionsomkostninger. Anvendelsen af 
disse elektroniske kommunikationsmidler 
bør derfor i første omgang gøres 
obligatoriske for indkøbscentraler samtidig 
med, at de letter tilnærmelsen af praksis i 
EU. Dette skal følges af en generel 
forpligtelse til at anvende elektroniske 
kommunikationsmidler ved alle 
indkøbsprocedurer efter en 
overgangsperiode på to år. For at sikre 
fortsat juridisk sikkerhed har dette ingen 
indflydelse på eksisterende ordninger på 
nationalt plan vedrørende offentliggørelse 
af oplysninger om offentlige 
indkøbskontrakter for beløb under den 
grænse, der er fastsat i dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
anvende et servicekuponsystem, hvilket er 
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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 for 
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 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Offentlige kontrakter tildelt i 
fællesskab af ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater støder nu på 
særlige juridiske vanskeligheder, navnlig i 
forbindelse med konflikter mellem 
national lovgivning. Til trods for at 
direktiv 2004/18/EF implicit tillod 
grænseoverskridende fælles offentlige 
indkøb, har forskellige nationale 
retssystemer i praksis eksplicit eller 
implicit gjort grænseoverskridende fælles 
indkøb usikre eller umulige i retlig 
henseende. Ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater kan være 
interesseret i at samarbejde og i 
fællesskab tildele offentlige kontrakter for 
at drage størst mulig fordel af det indre 
markeds muligheder med hensyn til 
stordriftsfordele og risiko-/resultatdeling, 
ikke mindst ved innovative projekter, der 
indbærer større risiko end med rimelighed 
kan accepteres af en enkelt ordregivende 
myndighed. Nye regler om 

udgår
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grænseoverskridende fælles indkøb, der 
anfører lovvalg, bør derfor fastsættes for 
at lette samarbejdet mellem ordregivende 
myndigheder i hele det indre marked. 
Desuden kan ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater etablere 
fælles retlige enheder i henhold til 
national ret eller EU-retten. Der bør 
fastsættes særlige regler for sådanne 
former for fælles indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 245
Heide Rühle

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, 

(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, 
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skal tilbud baseret på 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.

skal tilbud baseret på 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. For ikke at 
diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge i certifikater eller 
testrapporter, bør bevisbyrden vedrørende 
dokumentation for ækvivalens placeres på 
den tilbudsgiver, der påstår, at der er tale 
om ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 246
Wim van de Camp

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 

(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, standarder og 
specifikationer på markedet, 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 
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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 
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.

varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den 
pågældende økonomiske aktør, eller som 
er en ulempe for økonomiske aktører på 
baggrund af forretnings- eller 
udviklingsmodel, herunder med hensyn til 
standarder eller specifikationer, der er 
indarbejdet i en given løsning eller 
tjenesteydelse. 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 ligeligt 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. De ordregivende myndigheder skal 
kunne begrunde enhver beslutning om, at 
der i et givet tilfælde ikke er tale om en 
tilsvarende løsning.

Or. en

Begrundelse

Da regeringskredse er blandt de største købere i alle medlemsstater, skaber offentlige indkøb 
betydelige markedsmuligheder for økonomiske aktører i hele Europa. For at fremme 
innovation, jobskabelse og vækst mest muligt skal offentlige indkøb imidlertid foretages på en 
måde, der er ikkeforskelsbehandlende og teknologisk neutral.

Ændringsforslag 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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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 
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.

(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, standarder og 
specifikationer på markedet, 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 ofte tilbydes af den 
pågældende økonomiske aktør, eller som 
er en ulempe for økonomiske aktører på 
baggrund af forretnings- eller 
udviklingsmodel, eller på basis af særlige 
standarder eller specifikationer, der er 
indarbejdet i en given løsning eller 
tjenesteydelse. Udarbejdelse af de tekniske 
specifikationer i form af funktionelle og 
udførelsesrelaterede krav gør det 
almindeligvis muligt at omgå disse 
problemer og fremme innovation. Når der 
henvises til en europæisk standard, eller i 
mangel heraf til en national standard, skal 
tilbud baseret på tilsvarende ordninger 
tages ligeligt 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 imidlertid også tillades, 
hvis den pågældende økonomiske aktør 
ikke har adgang til relevante certifikater 
eller testrapporter eller ikke har mulighed 
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for at fremskaffe dem inden for de
gældende frister. De ordregivende 
myndigheder skal kunne fremlægge en 
begrundelse for ikke at godkende 
ækvivalens i alle tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Offentlige indkøb skaber betydelige markedsmuligheder for økonomiske aktører i hele 
Europa. For at fremme innovation, jobskabelse og vækst mest muligt skal offentlige indkøb 
imidlertid foretages på en ikkeforskelsbehandlende og teknologisk neutral måde. Lige vilkår, 
der giver de økonomiske aktører mulighed for at konkurrere på samme betingelser, uanset 
udviklings- eller forretningsmodel eller valg af standard eller specifikation, sikrer, at den 
bredest mulige kreds af aktører får mulighed for at deltage i offentlige udbud.

Ændringsforslag 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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
og produktionsproces. 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, fagforeninger og 
miljøorganisationer, kan deltage i, og at 
mærket er til rådighed og tilgængeligt for 
alle interesserede parter.
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Or. en

Ændringsforslag 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 social mærkning og 
miljømærkning, 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,
fagforeninger, forhandlere og 
miljøorganisationer, kan deltage i, og at 
mærket er til rådighed og tilgængeligt for 
alle interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29 a) Ved alle offentlige indkøb skal de 
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ordregivende myndigheder ubetinget 
sikre, at de varer, tjenesteydelser og 
arbejder, kontrakten omhandler, lever op 
til kravene i loven om databeskyttelse For 
at sikre og påvise beskyttelsen af de 
registreredes rettigheder eller 
frihedsrettigheder, hvad angår 
behandlingen af personlige oplysninger, 
bør tilbudsgivere vedtage interne 
politikker og gennemføre passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger på tidspunktet for 
udformning af behandlingen af 
personlige oplysninger (indbygget 
databeskyttelse).

Or. en

Ændringsforslag 251
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive 
forklaring, hvis de ikke gør dette. Når 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at
opdele kontrakter i delkontrakter. Når 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

Or. en
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Begrundelse

Princippet om at "følge eller forklare" skaber mere juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive 
forklaring, hvis de ikke gør dette. Når 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles 
en enkelt tilbudsgiver.

(30) Offentlige indkøb bør tilpasses 
SMV'er behov. Ordregivende 
myndigheder bør anvende 
adfærdskodekset, der giver vejledning om, 
hvordan de kan anvende rammerne for
offentlige indkøb på en måde, der letter 
SMV'ers deltagelse. For at fremme små og 
mellemstore virksomheders (SMV'ers) 
inddragelse i markederne for offentlige 
indkøb bør de ordregivende myndigheder
navnlig overveje at opdele kontrakter i 
delkontrakter og sikre gennemsigtighed i 
adgangen til oplysninger om deres grunde 
til at gøre dette, eller vælge ikke at gøre 
det. Medlemsstaterne bør gennemføre 
foranstaltninger til at fremme SMV'ers 
adgang til offentlige indkøb, navnlig 
gennem forbedrede oplysninger og
retningslinjer vedrørende 
udbudsproceduren og de nye muligheder, 
der følger af EU's moderniserede retlige 
rammer, og til fremme af udvekslingen af 
bedste praksis og tilrettelæggelsen af 
kurser og arrangementer for offentlige 
indkøbere og SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Der er et klart behov for at fremme SMV'ers adgang til offentlige udbud, men en total 
forpligtelse for ordregivende myndigheder til at opdele kontrakterne i delkontrakter er den 
forkerte metode. At give de ordregivende myndigheder skønsmæssig ret til at begrænse 
antallet af delkontrakter, der vindes af individuelle leverandører, vil sandsynligvis modvirke 
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belønning af innovative eller på anden måde konkurrenceprægede SMV'er, og vil medføre en 
alvorlig risiko for misbrug til at diskriminere mod "outsidere".  Bløde foranstaltninger er at 
foretrække.

Ændringsforslag 253
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring, 
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb, og 
navnlig for varer, der kræver kvalitet for 
velfærd, såsom fødevarer til passive 
forbrugere på hospitaler, skoler samt 
inden for børne- og ældrepleje, bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring, 
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 254
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Mange økonomiske aktører, og ikke 
mindst SMV'er, anser administrative 
byrder som følge af kravet om at 

(32) Mange økonomiske aktører, og ikke 
mindst SMV'er, anser administrative 
byrder som følge af kravet om at 
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fremlægge et stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for 
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, kan resultere i betydelig 
forenkling til fordel for både ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører. Den 
tilbudsgiver, som det er besluttet at tildele 
kontrakten, bør imidlertid fremlægge de 
relevante beviser, og de ordregivende 
myndigheder bør ikke indgå kontrakter 
med tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette.
Der kan opnås yderligere forenkling med 
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

fremlægge et stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for 
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, herunder erklæringer, 
der godtgør, at regler og standarder 
vedrørende dyrevelfærd, befolkningens 
sundhed og sikkerhed samt den sociale 
beskyttelse og 
arbejdsmarkedsstandarderne overholdes,
kan resultere i betydelig forenkling til 
fordel for både ordregivende myndigheder 
og økonomiske aktører. Den tilbudsgiver, 
som det er besluttet at tildele kontrakten, 
bør imidlertid fremlægge de relevante 
beviser, og de ordregivende myndigheder 
bør ikke indgå kontrakter med 
tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette. Der 
kan opnås yderligere forenkling med 
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

Or. en

Ændringsforslag 255
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 
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betydelig indvirkning på SMV'ernes 
mulighed for fortsat at skabe nye 
arbejdspladser. Offentlige indkøbsaftaler 
bør derfor i videst muligt omfang gøres 
tilgængelige for SMV'er, 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" 
(SEK(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 
gennemførelsen af overordnede 
politikker, som skal forbedre SMV'ers 
adgang til markederne for offentlige 
indkøb, fortsat være ekstremt vigtig, 
navnlig for så vidt angår jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 256
Heide Rühle

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 

(34) Offentlige kontrakter bør ikke tildeles 
økonomiske aktører, der har deltaget i en 
kriminel organisation, eller som er kendt 
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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 
regler for intellektuel ejendomsret.

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, arbejdsmæssige eller 
sociale forpligtelser, herunder regler om
arbejdsforhold, kollektive aftaler og
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.

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 257
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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 
regler for intellektuel ejendomsret.

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 og 
dyrevelfærdsregler, 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.

Or. en

Ændringsforslag 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, arbejdsmæssige eller 
sociale forpligtelser, herunder regler om
arbejdsforhold, adgang for handicappede 
eller andre former for alvorlige fejl i 
forbindelse med udøvelsen af 
vedkommendes erhverv, såsom 
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regler for intellektuel ejendomsret. overtrædelser af konkurrenceregler eller 
regler for intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør imidlertid tages hensyn til 
muligheden, for at økonomiske aktører kan 
iværksætte 
overensstemmelsesforanstaltninger med 
henblik på at afhjælpe konsekvenserne af 
eventuelle strafbare handlinger eller fejl og 
effektivt forebygge yderligere forekomster 
af den illoyale adfærd. Dette kan især 
omfatte personalemæssige og 
organisatoriske foranstaltninger, f.eks. 
afbrydelse af alle forbindelser med 
personer eller organisationer involveret i 
den illoyale adfærd, relevant reorganisering 
af medarbejdere, gennemførelse af 
rapporterings- og kontrolsystemer, 
oprettelse af en intern revisionstruktur til at 
overvåge overholdelse samt vedtagelsen af 
interne regler for ansvar og kompensation.
Hvor sådanne foranstaltninger yder 
tilstrækkelig garanti, bør den pågældende 
økonomiske aktør ikke længere udelukkes 
på dette grundlag. Økonomiske aktører bør 
have mulighed for at anmode om, at de 
ordregivende myndigheder gennemgår de 
trufne overensstemmelsesforanstaltninger 
med henblik på mulig adgang til 
indkøbsproceduren.

(35) Der bør imidlertid tages hensyn til 
muligheden, for at økonomiske aktører kan 
iværksætte 
overensstemmelsesforanstaltninger med 
henblik på at afhjælpe konsekvenserne af 
eventuelle strafbare handlinger eller fejl og 
effektivt forebygge yderligere forekomster 
af den illoyale adfærd. Dette kan især 
omfatte personalemæssige og 
organisatoriske foranstaltninger, f.eks. 
afbrydelse af alle forbindelser med 
personer eller organisationer involveret i 
den illoyale adfærd, relevant reorganisering 
af medarbejdere, gennemførelse af 
rapporterings- og kontrolsystemer, 
oprettelse af en intern revisionstruktur til at 
overvåge overholdelse samt vedtagelsen af 
interne regler for ansvar og kompensation.
Hvor sådanne foranstaltninger yder 
tilstrækkelig garanti, bør den pågældende 
økonomiske aktør ikke længere udelukkes 
på dette grundlag. Økonomiske aktører bør 
have mulighed for at anmode om, at de 
ordregivende myndigheder gennemgår de 
trufne overensstemmelsesforanstaltninger 
med henblik på mulig adgang til 
indkøbsproceduren. Den maksimale 
periode for udelukkelse af en økonomisk 
aktør bør være 10 år.

Or. en
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Ændringsforslag 260
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at miljøstyringsforanstaltninger 
eller -systemer anvendes under udførelsen 
af en offentlig kontrakt.
Miljøstyringssystemerne kan, uanset om de 
er registreret i overensstemmelse med EU's 
instrumenter, f.eks. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 
25. november 2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning 
for miljøledelse og miljørevision
(EMAS)19, vise, om den økonomiske aktør 
har teknisk formåen til at udføre 
kontrakten. En beskrivelse af de 
foranstaltninger, som er gennemført af den 
økonomiske aktør for at sikre samme
miljøbeskyttelsesniveau, bør accepteres 
som alternativ dokumentation i stedet for 
de registrerede miljøstyringssystemer, hvor 
den pågældende økonomiske aktør ikke har 
adgang til sådanne registrerede 
miljøstyringssystemer eller ikke har 
mulighed for at opnå dem inden for de 
relevante frister.

(36) De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at miljøstyringsforanstaltninger 
eller -systemer anvendes under udførelsen 
af en offentlig kontrakt.
Miljøstyringssystemerne kan, uanset om de 
er registreret i overensstemmelse med EU's 
instrumenter, f.eks. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 
25. november 2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning 
for miljøledelse og miljørevision
(EMAS)19, vise, om den økonomiske aktør 
har teknisk formåen til at udføre 
kontrakten. En beskrivelse af de 
foranstaltninger, som er gennemført af den 
økonomiske aktør for at sikre samme
niveau af miljøbeskyttelse og dyrevelfærd, 
bør accepteres som alternativ 
dokumentation i stedet for de registrerede 
miljøstyringssystemer, hvor den 
pågældende økonomiske aktør ikke har 
adgang til sådanne registrerede 
miljøstyringssystemer eller ikke har 
mulighed for at opnå dem inden for de 
relevante frister.

Or. en

Ændringsforslag 261
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
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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 det i sidstnævnte tilfælde står dem frit 
for at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling.
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, samtidig med, at det sikres, 
at ordregivende myndigheder kan kræve
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.

Or. en

Begrundelse

Hovedproceduren bør være at handle efter det økonomisk mest fordelagtige bud, eller med 
andre ord at acceptere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er ikke behov for et andet 
kriterium som den laveste omkostning, da priskriteriet er inkluderet i det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

Ændringsforslag 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(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 
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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 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

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 vælge "det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud". I sagligt begrundede 
undtagelsestilfælde, navnlig tilfælde, som 
vedrører højt standardiserede produkter, 
bør de ordregivende myndigheder kunne 
anvende den laveste pris eller de laveste 
omkostninger som det eneste kriterium
under hensyntagen til, at det står dem frit 
for at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. de

Begrundelse

Kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" har vist sin værdi i praksis som det 
overordnede kriterium, der omfatter kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter samt pris 
og omkostninger.

Ændringsforslag 263
Marc Tarabella

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 

(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 
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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.

optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen.
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" 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.

Or. fr

Ændringsforslag 264
Jürgen Creutzmann

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 det i sidstnævnte tilfælde står dem frit 
for at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling.
De 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. Som følge heraf bør de 
ordregivende myndigheder kunne vedtage 
enten "det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud" eller i tilfælde af standardiserede 
varer "den laveste pris".
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kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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
tildeler 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.

Or. fr

Ændringsforslag 266
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 38
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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) Ordregivende myndigheder skal 
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 sikre muligheden for 
effektiv og fair konkurrence og være 
ledsaget af krav, der muliggør effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 267
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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. Hvor dette er 
begrundet i hensynet til den offentlige 
orden og sker med henblik på at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst, kan 
ordregivende myndigheder inkludere 
kriterier vedrørende socioøkonomisk 
indvirkning, når de skal vurdere, hvilket 
tilbud, der giver mest for pengene. 
Sådanne tilfælde kan opstå, når der er 
behov for at udvikle og fastholde en 
veluddannet arbejdsstyrke og fremme 
virksomhedskapaciteten med henblik på 
at sikre, at de ordregivende myndigheders 
fremtidige behov kan opfyldes eller for at 
undgå skadelige konsekvenser for 
arbejdsstyrken eller 
virksomhedskapaciteten som følge af 
beslutningen om kontrakttildeling. 

Or. en

Ændringsforslag 268
Ian Hudghton

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 

(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 
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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.

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. Hvor dette er 
begrundet i hensynet til den offentlige 
orden og sker med henblik på at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst, kan 
ordregivende myndigheder inkludere 
kriterier vedrørende socioøkonomisk 
indvirkning, når de skal vurdere, hvilket 
tilbud, der giver mest for pengene. 
Sådanne tilfælde kan opstå, når der er 
behov for at udvikle og fastholde en 
veluddannet arbejdsstyrke og fremme 
virksomhedskapaciteten med henblik på 
at sikre, at de ordregivende myndigheders 
fremtidige behov kan opfyldes eller for at 
undgå skadelige konsekvenser for 
arbejdsstyrken eller 
virksomhedskapaciteten som følge af 
beslutningen om kontrakttildeling.

Or. en

Ændringsforslag 269
Anna Hedh

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, 

(38) Ordregivende myndigheder skal 
bestemme tildelingskriterierne på grundlag 
af hvilke, de vurderer tilbuddene for at 
fastslå, hvilket der indebærer det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris, herunder 
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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.

hensynet til miljømæssigt og socialt 
ansvar. Disse kriterier fastsættes ud fra
kontraktsgenstanden eller 
produktionsgenstanden, idet de skal gøre 
det muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til kontrakts- eller 
produktionsgenstanden 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 og fair
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 270
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Navnlig inden for offentlige indkøb 
af fødevarer til hospitaler, skoler, børne-
og ældrepleje er det nødvendigt at sikre, at 
passive forbrugere har fuld adgang til 
ernæringsrigtige produkter af god 
kvalitet, der giver det bedst mulige forhold 
mellem pris og kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 271
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Betragtning 38 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38b) I denne forbindelse kan 
ordregivende myndigheder gå videre end 
EU-lovgivningen og tage strengere 
miljøhensyn og produktionsmetodologi i 
betragtning, herunder ved udformningen 
af tildelingskriterier, under fuld 
hensyntagen til EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 272
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne for 
køretøjer til vejtransport (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og for kontorudstyr
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr21). Desuden er der sket 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger.

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne for 
køretøjer til vejtransport (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og for kontorudstyr
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr21). Desuden er der sket 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger og 
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Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling..

omkostninger ved socialt bæredygtige 
produktionsprocesser, herunder niveauet 
af dyrevelfærd. Det forekommer derfor 
relevant at fortsætte ad denne vej og 
overlade det til sektorspecifik lovgivning at 
fastsætte obligatoriske målsætninger og 
mål som funktion af de særlige politikker 
og forhold i den pågældende sektor, og at 
fremme udviklingen og anvendelsen af 
europæiske indfaldsvinkler til 
livscyklusomkostninger som en yderligere 
understøtning for anvendelse af offentlige 
indkøb til støtte for bæredygtig udvikling..

Or. en

Ændringsforslag 273
Heide Rühle

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 

(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 ved hjælp af en tilgang 
med livscyklusomkostninger, forudsat at 
den anvendte metode er fastlagt på en
objektiv 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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Ordregivende myndigheder bør opfordres til at tage livscyklusomkostninger med 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, og endvidere fastsætter
den europæiske lovgivning om offentlige indkøb kun minimumskrav, som de ordregivende 
myndigheder kan vælge at skærpe, forudsat at de overholder traktatens principper og de 
særlige krav vedrørende tildelingskriterier.

Ændringsforslag 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 

(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 objektiv
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter.
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
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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.

for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. forskning,
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.

Or. en

Ændringsforslag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, 

(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 objektiv
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, anvendelse, 
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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.

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. Vedtaget i tæt samråd med 
de interesserede parter, herunder 
erhvervslivet. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 276
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 og økonomisk 
rentable dyrevelfærdsløsninger, forudsat 
at den anvendte metode er fastlagt på en
objektiv 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 277
Jürgen Creutzmann

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 

(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 ved hjælp af en tilgang 
med livscyklusomkostninger, forudsat at 
den anvendte metode er fastlagt på en
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
er tilgængelig for alle interesserede parter.
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle interne omkostninger i løbet af 
livscyklussen for bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med anvendelse, 
vedligeholdelse samt bortskaffelse).
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for specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

Or. en

(Se ændringsforslaget til artikel 66)

Begrundelse

Livscyklusomkostninger bør være et af de parametre, der kan anvendes til at udpege det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, snarere end et alternativ til dette. Alternativet til det 
økonomiske mest fordelagtige tilbud bør være den laveste pris, men kun for standardiserede 
varer.

Ændringsforslag 278
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41 a) Under hensyntagen til Domstolens 
seneste retspraksis kan ordregivende 
myndigheder vælge et tildelingskriterium, 
der henviser til det faktum, at det 
pågældende produkt er et "fair trade"-
produkt, herunder krav om betaling af en 
minimumsløn og en minimumspris til 
producenterne.

Or. en

Ændringsforslag 279
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41 a) Under hensyntagen til Domstolens 
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seneste retspraksis kan ordregivende 
myndigheder vælge et tildelingskriterium, 
der henviser til det faktum, at det 
pågældende produkt er et "fair trade"-
produkt, herunder krav om betaling af en 
minimumsløn og en minimumspris til 
producenterne.

Or. en

Begrundelse

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Ændringsforslag 280
Heide Rühle

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 

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer, i 
tildelingskriterierne og i
kontraktopfyldelsesbestemmelserne 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 kan indkøbere 
også lade tildelingskriterierne omfatte
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre ting som
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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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

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 tildelingskriterier, 
der omfatter sådanne karakteristika, bør 
under alle omstændigheder have en 
tilknytning til kontraktens genstand. 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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi. De ordregivende 
myndigheder kan lade sociale hensyn 
(f.eks. ILO's grundlæggende 
konventioner) indgå i de tekniske 
specifikationer, hvor dette er relevant og 
har tilknytning til kontraktens genstand.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til sociale og 
samfundsmæssige aspekter. Der skal kunne tages hensyn til disse i alle faser af 
indkøbsprocessen, så længe de har klar tilknytning til kontraktens genstand.
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Ændringsforslag 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 tjenesteydelser22 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) 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, såsom 
systemer til beskyttelse af de personer, der 
er involveret i produktionsprocessen, eller 
til at fremme social integration af 
personer med handicap eller personer, 
som tilhører udsatte grupper blandt det 
personale, der er sat til at udføre 
kontraktarbejdet, herunder gode 
adgangsforhold for personer med 
handicap. 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 
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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.

96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. es

Ændringsforslag 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise
til værdiansættelsen af arbejdets, 
tjenesteydelsen eller leverancens 
livscyklus og den tilhørende sociale og 
miljømæssige bæredygtighed, forudsat at
disse karakteristika har tilknytning til
kontraktens genstand. De tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier skal 
fortolkes i bred forstand. De ordregivende 
myndigheder kan ligeledes anvende de 
tekniske specifikationer eller
tildelingskriterier til at minimere 
skadelige virkninger for samfundet eller 
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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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

miljøet eller til at maksimere positive 
virkninger for samfundet eller miljøet. 
Som en del af tildelingskriterierne bør de 
ordregivende myndigheder kunne 
overveje eksistensen af en indbygget 
livscyklustilgang, der har til formål at 
minimere omkostningerne og maksimere 
ressourceeffektiviteten, og som bør 
anvendes ved leveringen af arbejde,
tjenesteydelser eller varer på en måde, der 
hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i WTO's aftale om offentlige 
indkøb, eller aktører fra andre 
tredjelande, med hvilke Unionen har en 
frihandelsaftale. De ordregivende 
myndigheder bør desuden kunne anvende 
organiseringen af de medarbejdere, der er 
udpeget til at udføre den pågældende 
kontrakt, og deres kvalifikationer og 
erfaringer som tekniske specifikationer og 
som tildelingskriterier, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten og den sociale 
bæredygtighed af kontraktens udførelse og 
følgelig på bestemmelsen af, hvilket 
tilbud, der giver mest kvalitet for pengene.
Ordregivende myndigheder bør inkludere 
disse hensyn i tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Or. en

Begrundelse

En ændring til artikel 2, stk. 1, nr. 22 indfører termen "livscyklus" som indbygget i et stykke 
arbejde, en leverance eller en tjenesteydelse som resultat af valg truffet i ikke-
anvendelsesfasen af livscyklussen, så længe tilknytningen til kontraktens genstand ikke mistes, 
og tilsvarende så længe, det er relevant fra købstidspunktet. Disse hensyn forudses inkluderet 
i definitionen af, hvad der udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den ændrede 
betragtning refererer til denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 tjenesteydelser22 og på en 
måde, der hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 

(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 tjenesteydelser22 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 
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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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

Ændringsforslag 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise 
til karakteristika vedrørende livscyklussen 
såsom en særlig fremstillingsproces,
herunder f.eks. sociale og miljømæssige 
aspekter, en særlig udførelse af 
tjenesteydelser, krav til 
funktionsdygtighed eller funktionelle 
krav, som har til formål at minimere eller 
maksimere miljømæssige eller sociale 
virkninger 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. Reglen om tilknytning til 
genstanden bør fortolkes bredt. For bedre 
at integrere sociale hensyn i offentlige 
indkøb bør indkøbere ligeledes have lov til 
i de tekniske specifikationer og i
tildelingskriterierne at inkludere 
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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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika kan f.eks. vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, balance mellem kønnene 
(f.eks. lige løn, balance mellem arbejdsliv 
og privatliv), adgang til 
erhvervsuddannelse på stedet, inddragelse 
og høring af brugere, rimelige priser, 
menneskerettigheder, etisk handel eller 
fremme af integrationen af ugunstigt 
stillede personer eller medlemmer af 
sårbare grupper (f.eks. langtidsarbejdsløse, 
romaer, migranter eller unge og ældre 
arbejdstagere) 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 tjenesteydelser22 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 tekniske 
specifikationer eller som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten og 
bæredygtigheden af kontraktens udførelse 
og følgelig på tilbuddets økonomiske 
værdi. De ordregivende myndigheder kan 
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også integrere sociale betragtninger 
vedrørende eksterne sociale omkostninger 
med direkte tilknytning til livscyklussen 
som f.eks. produktionens indvirkning på 
det omgivende miljø og tilstødende 
områder i de tekniske specifikationer eller 
tildelingskriterierne. De ordregivende 
myndigheder bør i de tekniske 
specifikationer fastlægge forpligtelser 
med hensyn til sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
og nationale 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; Disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 285
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 og 
niveau af dyrevelfærdsforbedringer, 
forudsat at de har tilknytning til den 
offentlige kontrakts genstand. For bedre at 
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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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

integrere sociale hensyn i offentlige indkøb 
bør indkøbere også have lov til i 
tildelingskriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika og 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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en
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Ændringsforslag 286
Catherine Stihler

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 tjenesteydelser22 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) 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 arbejds- og 
ansættelsesforholdene 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 tjenesteydelser22 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 287
Anna Hedh

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 

(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 eller for 
produktionen af kontraktens 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
arbejdsforhold. De ordregivende 
myndigheder kan kræve fremlæggelse af 
certifikater/mærkater udstedt af 
uafhængige organer, som attesterer, at 
den økonomiske aktør opfylder sundheds-
og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedsregler og -standarder som 
defineret af gældende EU-lovgivning, 
national lovgivning og kollektive aftaler 
på det sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
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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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

eller leverancen gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at referere til udstationeringsdirektivet. Hvis det skal inkluderes, bør 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 
også tilføjes.

Ændringsforslag 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Betragtning 41
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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 tjenesteydelser22 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 

(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 kan vedrøre arbejdsforhold 
igennem forsyningskæden, som fastsat i 
national arbejdslovgivning og nationale 
arbejdsbestemmelser, hvor der foregår 
produktionsprocesser, eller i 
internationale konventioner som anført i 
Bilag XI, afhængigt af, hvad der er mest 
gunstigt for arbejdstagerne. Disse 
bestemmelser omfatter dem, der er fastsat 
af de otte grundlæggende ILO-
konventioner (foreningsfrihed og den 
kollektive forhandlingsret, tvangs- eller 
obligatorisk arbejde, diskriminering i 
forbindelse med ansættelse og 
beskæftigelse, børnearbejde), sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen samt 
arbejdstid, løn og sociale sikkerhed. Disse 
karakteristika kan også vedrøre 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 personalets arbejdsvilkår.
De bør anvendes i overensstemmelse med 
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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.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

Begrundelse

Det kan måske være nyttigt at indføre arbejdsforhold som tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier, ikke bare vedrørende helbredsbeskyttelse. De bør også referere til andre 
arbejdsvilkår, som er væsentlige elementer af begrebet "anstændigt arbejde", som defineret af 
ILO.

Ændringsforslag 289
Ivo Belet

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 

(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 



AM\908710DA.doc 117/224 PE492.857v01-00

DA

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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

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 tjenesteydelser22 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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi. Under hensyntagen til 
Domstolens seneste retspraksis kan 
ordregivende myndigheder vælge et 
tildelingskriterium, der henviser til det 
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faktum, at det pågældende produkt er et 
"fair trade"-produkt, herunder krav om 
betaling af en minimumsløn og en 
minimumspris til producenterne.

Or. en

Ændringsforslag 290
Jürgen Creutzmann

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 

(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 og står i et rimeligt 
forhold til kontraktens værdi og genstand.
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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 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

(jf. artikel 40 og 66)

Begrundelse

Referencen til "produktionsprocessen" eller "ethvert andet trin i livscyklussen" i de tekniske 
specifikationer og tildelingskriterierne er for vag og øger de ordregivende myndigheders 
skønsbeføjelser på bekostning af gennemsigtighed og effektiv konkurrence. Princippet om at 
sikre en forbindelse til kontraktens genstand kan let brydes.

Ændringsforslag 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Tilbud, der er unormalt lave i forhold 
til anlægs- og byggearbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller retligt 
uforsvarlige antagelser eller praksis. For at 

(42) Tilbud, der er unormalt lave i forhold 
til anlægs- og byggearbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller retligt 
uforsvarlige antagelser eller praksis. For at 
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forhindre eventuelle ulemper under 
kontraktens udførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre 
tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse,
kan den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk i 
tilfælde, hvor den ordregivende myndighed 
har konstateret, at den unormalt lave pris 
skyldes manglende overholdelse af
obligatorisk EU-lovgivning på det sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige område 
eller overtrædelser af internationale 
arbejdsretlige bestemmelser.

forhindre eventuelle ulemper under 
kontraktens udførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre
tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse,
bør den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk i 
tilfælde, hvor den ordregivende myndighed 
har konstateret, at den unormalt lave pris 
skyldes manglende overholdelse af EU-
lovgivning på det miljømæssige område 
eller med forpligtelser med hensyn til 
sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
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; og disse forpligtelser finder 
også anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 292
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

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. Betingelserne 
vedrørende kontraktens udførelse kan 
bestemmes i henhold til Kommissionens 
vejledning af oktober 2010: Sociale 
hensyn ved indkøb – En vejledning i 
mulighederne for at tage sociale hensyn 
ved offentlige indkøb (SEK(2010) 1258 
(endelig)).

Or. da

Ændringsforslag 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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 
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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.

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. Hvad angår 
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, 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, bør de ordregivende 
myndigheder fastsætte bestemmelser, som 
fastlægger et passende niveau af 
beskyttelse i betingelserne for kontraktens 
gennemførelse.

Or. de

Ændringsforslag 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 direkte
forbundet med kontraktens genstand, og 
hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, 
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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.

den vejledende forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud eller 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. 
have til formål at fremme efteruddannelse 
på arbejdspladsen eller skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed eller beskytte miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 295
Anna Hedh

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 forbundet med 
kontraktens genstand eller produktion, 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, navnlig 
ILO-konvention nr. 94, selv hvis sådanne 
konventioner ikke er gennemført i national 
ret, og at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag understreges betydningen af ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler (offentlige kontrakter), som specifikt omhandler offentlige indkøb. EU skal 
forpligte sig til at overholde ILO-standarderne.

Ændringsforslag 296
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 eller i
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. 
have til formål at fremme efteruddannelse
eller faglig uddannelse på arbejdspladsen.
Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om -
ved udførelsen af kontrakten - at ansætte 
langtidsledige eller iværksætte 
uddannelsesinitiativer for ledige eller for 
unge.
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lovgivning kræver.

Or. en

Begrundelse

Den slettede tekst kunne risikere at svække forbindelsen til kontraktens genstand.

Ændringsforslag 297
Louis Grech

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43 a) Europa-Kommissionen bør bistå 
medlemsstaterne med at sørge for 
uddannelse og vejledning om 
konkurrencepræget dialog til SMV'er og 
give eksempler på anvendelsesmuligheder 
og værdi med henblik på at fremme 
udnyttelsen.

Or. en

Ændringsforslag 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) For at sikre, at de offentlige udbud 
fungerer korrekt skal underudbud være 
reguleret ordentligt. Den ordregivende 
myndighed bør i de indsendte tilbud 
oplyses om eventuelle dele af aftalen, som 
en tilbudsgiver har til hensigt at give i 
underudbud, samt de foreslåede 
tilbudsgivere i underudbuddet. Alle 
ændringer i underudbudskæden i et 
igangværende udbud skal foretages på en 
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måde, der sikrer, at kontrakten 
gennemføres i overensstemmelse med det 
fremsendte tilbud, og skal aftales med den 
ordregivende myndighed. Den 
ordregivende myndighed skal, såfremt 
aftalens type giver mulighed herfor, sørge 
for direkte betaling til 
underleverandørerne. Endelig er det 
nødvendigt at etablere et system med 
"solidarisk og fælles ansvar" i 
underentreprisekæden, og at denne kæde 
begrænses til højst tre vertikalt på 
hinanden følgende underentrepriser.

Or. it

Ændringsforslag 299
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Medlemsstaterne kan 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

Ændringsforslag 300
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 44 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. da

Ændringsforslag 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder i 
de enkelte medlemsstater eller i EU, for så 
vidt angår arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, finder anvendelse ved 
udførelsen af en offentlig kontrakt, hvis 
sådanne bestemmelser og deres anvendelse 
er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. I tilfælde af 
grænseoverskridelse, hvor en medlemsstats 
arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat for at udføre en 
offentlig kontrakt, indeholder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser23 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 økonomiske aktørs 
side, og som kan medføre, at denne 
økonomiske aktør udelukkes fra 
udbudsproceduren.

(44) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder i 
de enkelte medlemsstater eller i EU, for så 
vidt angår arbejdsforhold, integration af 
personer med handicap i arbejdsstyrken
og sikkerhed på arbejdspladsen, finder 
anvendelse ved udførelsen af en offentlig 
kontrakt, hvis sådanne bestemmelser og 
deres anvendelse er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen. I tilfælde af 
grænseoverskridelse, hvor en medlemsstats 
arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat for at udføre en 
offentlig kontrakt, indeholder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser23 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 økonomiske aktørs 
side, og som kan medføre, at denne 
økonomiske aktør udelukkes fra 
udbudsproceduren.

Or. es
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Ændringsforslag 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 303
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Evalueringen har vist, at 
medlemsstaterne ikke konsekvent og 
systematisk overvåger, at reglerne om 
offentlige indkøb er gennemført og 
velfungerende. Dette har en negativ 
indvirkning på den korrekte 
gennemførelse af disse direktivers 
bestemmelser, hvilket er en væsentlig 
årsag til omkostninger og usikkerhed. 
Flere medlemsstater har udnævnt et 
nationalt central organ til at tage sig af 
offentlige indkøb, men de opgaver, disse 
organer er betroet, varierer betydeligt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Klarere, 
mere konsekvente og autoritative 
overvågnings- og kontrolmekanismer vil 
øge kendskabet til indkøbsreglernes 
funktion, forbedre retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder samt bidrage til at skabe 
ensartede vilkår. Disse mekanismer kan 
anvendes til at opdage og hurtigt løse 
problemer, især for så vidt angår 
projekter samfinansieret af EU, og til 

udgår
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identificeringen af strukturelle mangler.
Der er især et stort behov for at samordne 
disse mekanismer for at sikre konsekvent 
anvendelse, kontrol og overvågning af 
politikken for offentlige indkøb samt 
systematisk vurdering af resultaterne af 
indkøbspolitikken i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Evalueringen har vist, at
medlemsstaterne ikke konsekvent og 
systematisk overvåger, at reglerne om 
offentlige indkøb er gennemført og 
velfungerende. Dette har en negativ 
indvirkning på den korrekte 
gennemførelse af disse direktivers 
bestemmelser, hvilket er en væsentlig 
årsag til omkostninger og usikkerhed. 
Flere medlemsstater har udnævnt et 
nationalt central organ til at tage sig af
offentlige indkøb, men de opgaver, disse 
organer er betroet, varierer betydeligt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Klarere, 
mere konsekvente og autoritative 
overvågnings- og kontrolmekanismer vil 
øge kendskabet til indkøbsreglernes 
funktion, forbedre retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder samt bidrage til at skabe 
ensartede vilkår. Disse mekanismer kan 
anvendes til at opdage og hurtigt løse 
problemer, især for så vidt angår projekter 
samfinansieret af EU, og til 
identificeringen af strukturelle mangler. 
Der er især et stort behov for at samordne 
disse mekanismer for at sikre konsekvent
anvendelse, kontrol og overvågning af 

(49) Evalueringen har vist, at der stadig er 
betydelig plads til forbedring i 
anvendelsen af Unionens regler om 
offentlige indkøb. Hvad angår en mere 
effektiv og konsekvent anvendelse af 
reglerne, er det på den ene side afgørende 
at få et godt overblik over de eventuelle 
strukturelle problemer og overordnede 
mønstre i de nationale politikker for 
offentlige indkøb for at kunne håndtere 
eventuelle problemer mere målrettet.
Dette overblik bør skaffes gennem 
passende overvågning, hvis resultater bør 
offentliggøres jævnligt med henblik på at 
muliggøre en informeret debat om mulige 
forbedringer af udbudsregler og -praksis. 
På den anden side kunne bedre vejledning 
og bistand til de ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører også 
bidrage kraftigt til et effektivt fungerende 
offentligt udbud gennem bedre viden, øget 
retssikkerhed og professionalisering af 
procedurerne for offentlige indkøb; en 
sådan vejledning bør være tilgængelig for
ordregivende myndigheder og økonomiske 
aktører overalt, hvor det kan være 
nødvendigt for at sikre en korrekt
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politikken for offentlige indkøb samt 
systematisk vurdering af resultaterne af 
indkøbspolitikken i hele EU.

anvendelse af reglerne.

Or. en

Begrundelse

Et alternativt forslag om forvaltning.

Ændringsforslag 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Evalueringen har vist, at 
medlemsstaterne ikke konsekvent og 
systematisk overvåger, at reglerne om 
offentlige indkøb er gennemført og 
velfungerende. Dette har en negativ 
indvirkning på den korrekte gennemførelse 
af disse direktivers bestemmelser, hvilket 
er en væsentlig årsag til omkostninger og 
usikkerhed. Flere medlemsstater har 
udnævnt et nationalt central organ til at 
tage sig af offentlige indkøb, men de 
opgaver, disse organer er betroet, varierer 
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. 
Klarere, mere konsekvente og autoritative 
overvågnings- og kontrolmekanismer vil 
øge kendskabet til indkøbsreglernes 
funktion, forbedre retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder samt bidrage til at skabe 
ensartede vilkår. Disse mekanismer kan 
anvendes til at opdage og hurtigt løse 
problemer, især for så vidt angår 
projekter samfinansieret af EU, og til 
identificeringen af strukturelle mangler. 
Der er især et stort behov for at samordne 
disse mekanismer for at sikre konsekvent 
anvendelse, kontrol og overvågning af 
politikken for offentlige indkøb samt 

(49) Evalueringen har vist, at 
medlemsstaterne ikke konsekvent og 
systematisk overvåger, at reglerne om 
offentlige indkøb er gennemført og 
velfungerende. Dette har en negativ 
indvirkning på den korrekte gennemførelse 
af disse direktivers bestemmelser, hvilket 
er en væsentlig årsag til omkostninger og 
usikkerhed. Medlemsstaterne bør derfor 
intensivere deres 
overvågningsbestræbelser, og i 
tvivlstilfælde bør de ikke tøve med at bede 
Kommissionen om afklaring. Endvidere 
bør Europa-Kommissionen årligt aflægge 
rapport om behovet for præciseringer, om 
ny retspraksis fra Domstolen og om 
hyppigt forekommende klager vedrørende 
gennemførelsen af dette direktiv.
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systematisk vurdering af resultaterne af 
indkøbspolitikken i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 306
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en 
enkelt national myndighed til at have 
ansvaret for overvågning af, 
gennemførelse af og kontrol med 
offentlige indkøb. Dette centrale organ 
skal have oplysninger på første hånd og 
rettidigt, især med hensyn til forskellige 
problemer, der påvirker gennemførelsen 
af lovgivningen om offentlige indkøb. 
Organet skal kunne give omgående 
tilbagemelding om, hvordan politikken 
fungerer, og om de potentielle svagheder i 
national lovgivning og i praksis samt 
bidrage til hurtig identificering af 
løsningerne. Med henblik på effektivt at 
bekæmpe korruption of svig, bør dette 
centrale organ og offentligheden 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

Begrundelse

Disse bestemmelser medfører unødige administrative byrder. Det er op til medlemsstaterne at 
organisere deres interne administration. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette et 
tilsynsorgan (artikel 84) uden EU-regulering. Artikel 84 strider mod nærhedsprincippet.
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Ændringsforslag 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en 
enkelt national myndighed til at have 
ansvaret for overvågning af, 
gennemførelse af og kontrol med 
offentlige indkøb. Dette centrale organ 
skal have oplysninger på første hånd og 
rettidigt, især med hensyn til forskellige 
problemer, der påvirker gennemførelsen 
af lovgivningen om offentlige indkøb. 
Organet skal kunne give omgående 
tilbagemelding om, hvordan politikken 
fungerer, og om de potentielle svagheder i 
national lovgivning og i praksis samt 
bidrage til hurtig identificering af 
løsningerne. Med henblik på effektivt at 
bekæmpe korruption of svig, bør dette 
centrale organ og offentligheden 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

Begrundelse

Et alternativt forslag om forvaltning. Et sådant organ er på kant med nærhedsprincippet og 
vil være umuligt at gennemføre i de medlemsstater, der har decentraliserede myndigheder og 
føderale strukturer.

Ændringsforslag 308
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en 
enkelt national myndighed til at have 
ansvaret for overvågning af, 
gennemførelse af og kontrol med 
offentlige indkøb. Dette centrale organ 
skal have oplysninger på første hånd og 
rettidigt, især med hensyn til forskellige 
problemer, der påvirker gennemførelsen 
af lovgivningen om offentlige indkøb. 
Organet skal kunne give omgående 
tilbagemelding om, hvordan politikken 
fungerer, og om de potentielle svagheder i 
national lovgivning og i praksis samt 
bidrage til hurtig identificering af 
løsningerne. Med henblik på effektivt at 
bekæmpe korruption of svig, bør dette 
centrale organ og offentligheden 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

Ændringsforslag 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en 
enkelt national myndighed til at have 
ansvaret for overvågning af, 
gennemførelse af og kontrol med 
offentlige indkøb. Dette centrale organ 
skal have oplysninger på første hånd og 

udgår
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rettidigt, især med hensyn til forskellige 
problemer, der påvirker gennemførelsen 
af lovgivningen om offentlige indkøb. 
Organet skal kunne give omgående 
tilbagemelding om, hvordan politikken 
fungerer, og om de potentielle svagheder i 
national lovgivning og i praksis samt 
bidrage til hurtig identificering af 
løsningerne. Med henblik på effektivt at 
bekæmpe korruption of svig, bør dette 
centrale organ og offentligheden 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.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke en proportionel foranstaltning at pålægge medlemsstater en forpligtelse til at 
oprette yderligere organer. Desuden er der adskillige af de kompetencer, der tilskrives et 
sådant organ, som f.eks. tilsyn, koordinering og rapportering, der kan skabe 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 310
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en 
enkelt national myndighed til at have 
ansvaret for overvågning af, 
gennemførelse af og kontrol med 
offentlige indkøb. Dette centrale organ 
skal have oplysninger på første hånd og 
rettidigt, især med hensyn til forskellige 
problemer, der påvirker gennemførelsen 
af lovgivningen om offentlige indkøb. 
Organet skal kunne give omgående 

udgår
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tilbagemelding om, hvordan politikken 
fungerer, og om de potentielle svagheder i 
national lovgivning og i praksis samt 
bidrage til hurtig identificering af 
løsningerne. Med henblik på effektivt at 
bekæmpe korruption of svig, bør dette 
centrale organ og offentligheden 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.

Or. en

(Jf. nødvendigheden af at lade artikel 84 udgå)

Ændringsforslag 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) Enhver interesseret part bør have 
beføjelser til at gøre opmærksom på 
overtrædelser af dette direktiv over for en 
kompetent myndighed eller ret. 
Medlemsstaterne bør kunne tilbyde regres 
til tilsynsmyndigheder, 
sektortilsynsmyndigheder, kommunale, 
regionale eller nationale konkurrence-
eller revisionsmyndigheder, ombudsmænd 
og – hvor disse eksisterer – nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Forenkling

Ændringsforslag 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Overvågnings-, tilsyns- og 
støttestrukturer og -mekanismer findes 
allerede på nationalt plan og kan 
naturligvis anvendes til at sikre
overvågningen, gennemførelsen og 
kontrollen med offentlige indkøb og til at 
give den nødvendige støtte til ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører.

(52) Sporbarhed og gennemsigtighed i 
beslutningstagningen inden for 
udbudsprocedurer er afgørende for at 
sikre sunde procedurer, herunder effektivt 
at bekæmpe korruption og svindel. De
ordregivende myndigheder bør beholde 
kopier af de indgåede kontrakter ved 
kontrakter på store beløb for at kunne 
give aktindsigt i disse dokumenter til 
interesserede parter i overensstemmelse 
med gældende regler om adgang til 
dokumentation. Desuden bør væsentlige 
elementer og beslutninger inden for 
individuelle udbudsprocedurer 
dokumenteres i en udbudsrapport. For at
begrænse den administrative byrde bør 
udbudsrapporten henvise til oplysninger, 
som allerede forefindes i de relevante 
bekendtgørelser om indgåede kontrakter. 
Det elektroniske system for 
offentliggørelse af disse bekendtgørelser, 
som administreres af Kommissionen, bør 
også forbedres med henblik på at lette 
dataregistreringen og samtidig gøre det 
lettere at udtrække rapporter og udveksle 
data mellem systemerne.

Or. en

Begrundelse

Et alternativt forslag om forvaltning.
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Ændringsforslag 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Et alternativt forslag om forvaltning.

Ændringsforslag 314
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Effektivt samarbejde er nødvendigt for 
at sikre konsekvent rådgivning og praksis 
inden for de enkelte medlemsstater og i 
hele EU. Organer udpeget til overvågning, 
gennemførelse, kontrol og teknisk bistand 
bør kunne udveksle oplysninger og 
samarbejde. På samme måde bør den 
nationale myndighed udpeget af hver 

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

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser medfører unødige administrative byrder. Det er op til medlemsstaterne at 
organisere deres interne administration. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette et 
tilsynsorgan (artikel 84) uden EU-regulering. Artikel 84 strider mod nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(53) Effektivt samarbejde er nødvendigt for 
at sikre konsekvent rådgivning og praksis 
inden for de enkelte medlemsstater og i 
hele EU. Organer udpeget til overvågning, 
gennemførelse, kontrol og teknisk bistand 
bør kunne udveksle oplysninger og 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 316
Louis Grech
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Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(53) Effektivt samarbejde er nødvendigt for 
at sikre konsekvent rådgivning og praksis 
inden for de enkelte medlemsstater og i 
hele EU. Organer udpeget til overvågning, 
gennemførelse, kontrol og teknisk bistand 
bør kunne udveksle oplysninger og 
samarbejde. På samme måde bør den 
nationale myndighed udpeget af hver 
medlemsstat fungere som den foretrukne 
kontakt med Kommissionens tjenestegrene 
i forbindelse med indsamling af data, 
udveksling af oplysninger og overvågning 
af gennemførelsen af EU's lovgivning om 
offentlige indkøb. Europa-Kommissionen 
bør bistå medlemsstaterne med 
retningslinjer, kurser og en helpdesk 
gennem hele udbudsprocessen med 
henblik på at fremme 
grænseoverskridende udbud.

Or. en

Ændringsforslag 317
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 
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bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Fortegnelserne over statslige 
myndigheder kan variere som følge af 
administrative ændringer på nationalt 
plan. Disse meddeles Kommissionen, som 
bør have bemyndigelse til at tilpasse bilag 
I. Der kan forekomme 
lovgivningsmæssige ændringer af 
henvisninger til CPV-nomenklaturen på 
EU-plan, og det er nødvendigt at afspejle 
disse ændringer i dette direktivs tekst. De 
tekniske beskrivelser af og kendetegn for 
anordningerne til elektronisk modtagelse 
bør ajourføres med den teknologiske 
udvikling og de administrative krav. Det 
er også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk for at sikre interoperabiliteten 
af tekniske formater, processer og 
kommunikation ved de indkøbsprocedurer, 
der udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Desuden skal 
indholdet i det europæiske indkøbspas 
afspejle de administrative krav og 
lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Det er også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk for at sikre interoperabiliteten 
af tekniske formater, processer og 
kommunikation ved de indkøbsprocedurer, 
der udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Desuden skal 
indholdet i det europæiske indkøbspas 
afspejle de administrative krav og 
lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 
bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Fortegnelserne over statslige myndigheder 
kan variere som følge af administrative 
ændringer på nationalt plan. Disse 
meddeles Kommissionen, som bør have 
bemyndigelse til at tilpasse bilag I. Der kan 
forekomme lovgivningsmæssige ændringer 
af henvisninger til CPV-nomenklaturen på 
EU-plan, og det er nødvendigt at afspejle 
disse ændringer i dette direktivs tekst. De 
tekniske beskrivelser af og kendetegn for 
anordningerne til elektronisk modtagelse 
bør ajourføres med den teknologiske 
udvikling og de administrative krav. Det er 
også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk for at sikre interoperabiliteten 
af tekniske formater, processer og 
kommunikation ved de indkøbsprocedurer, 
der udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Desuden skal 
indholdet i det europæiske indkøbspas 
afspejle de administrative krav og 

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 
bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Fortegnelserne over statslige myndigheder 
kan variere som følge af administrative 
ændringer på nationalt plan. Disse 
meddeles Kommissionen, som bør have 
bemyndigelse til at tilpasse bilag I. Der kan 
forekomme lovgivningsmæssige ændringer 
af henvisninger til CPV-nomenklaturen på 
EU-plan, og det er nødvendigt at afspejle 
disse ændringer i dette direktivs tekst. De 
tekniske beskrivelser af og kendetegn for 
anordningerne til elektronisk modtagelse 
bør ajourføres med den teknologiske 
udvikling og de administrative krav. Det er 
også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk for at sikre interoperabiliteten 
af tekniske formater, processer og 
kommunikation ved de indkøbsprocedurer, 
der udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Desuden skal 
indholdet i det europæiske indkøbspas 
afspejle de administrative krav og 
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lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 
bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Fortegnelserne over statslige myndigheder 
kan variere som følge af administrative 
ændringer på nationalt plan. Disse 
meddeles Kommissionen, som bør have 
bemyndigelse til at tilpasse bilag I. Der kan 
forekomme lovgivningsmæssige ændringer 
af henvisninger til CPV-nomenklaturen på 
EU-plan, og det er nødvendigt at afspejle 
disse ændringer i dette direktivs tekst. De 

(54) Med henblik på tilpasning til den 
hurtige tekniske, økonomiske og 
lovgivningsmæssige udvikling bør 
Kommissionen i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 
retsakter om en række ikkevæsentlige 
bestemmelser i dette direktiv. Som følge af 
kravet om at overholde internationale 
aftaler bør Kommissionen reelt have 
bemyndigelse til at ændre de tekniske 
fremgangsmåder for beregningsmetoderne 
vedrørende tærskelværdier samt 
regelmæssigt revidere selve 
tærskelværdierne og tilpasse bilag V og XI.
Fortegnelserne over statslige myndigheder 
kan variere som følge af administrative 
ændringer på nationalt plan. Disse 
meddeles Kommissionen, som bør have 
bemyndigelse til at tilpasse bilag I. Der kan 
forekomme lovgivningsmæssige ændringer 
af henvisninger til CPV-nomenklaturen på 
EU-plan, og det er nødvendigt at afspejle 
disse ændringer i dette direktivs tekst. De 
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tekniske beskrivelser af og kendetegn for 
anordningerne til elektronisk modtagelse 
bør ajourføres med den teknologiske 
udvikling og de administrative krav. Det er 
også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk for at sikre interoperabiliteten 
af tekniske formater, processer og 
kommunikation ved de indkøbsprocedurer, 
der udføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, under hensyntagen 
til den teknologiske udvikling og de 
administrative krav. Desuden skal 
indholdet i det europæiske indkøbspas 
afspejle de administrative krav og 
lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

tekniske beskrivelser af og kendetegn for 
anordningerne til elektronisk modtagelse 
bør ajourføres med den teknologiske 
udvikling og de administrative krav. Det er 
også nødvendigt at bemyndige 
Kommissionen til at gøre tekniske 
standarder for elektronisk kommunikation 
obligatorisk, såsom indsendelse af 
tredimensionelle digitale fremstillinger i 
tilfælde af offentlige udbud af bygge- og 
anlægsarbejder, for at sikre 
interoperabiliteten af tekniske formater, 
processer og kommunikation ved de 
indkøbsprocedurer, der udføres ved hjælp 
af elektroniske kommunikationsmidler, 
under hensyntagen til den teknologiske 
udvikling og de administrative krav.
Desuden skal indholdet i det europæiske 
indkøbspas afspejle de administrative krav 
og lovgivningsmæssige ændringer på både 
nationalt plan og EU-plan. Fortegnelsen 
over EU's retsakter, der fastsætter fælles 
metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bør hurtigt 
tilpasses, så de foranstaltninger, der er 
vedtaget på sektorbasis, indarbejdes. For at 
opfylde disse krav bør Kommissionen 
bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen 
over retsakter, herunder metoderne til 
beregning af livscyklusomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Digitale tredimensionelle fremstillinger er et værdifuldt værktøj, der giver de ordregivende 
myndigheder mulighed for at forbedre beslutningstagningen gennem projektering, udførelse 
og drift af offentlige bygge- og anlægsabejder, navnlig for de i Bilag II beskrevne aktiviteter. 
Adskillige medlemsstater kræver allerede, at tilbudsgivere fremsender interoperable 
tredimensionelle digitale fremstillinger ved kontrakter om offentlige bygge- og 
anlægsarbejder.

Ændringsforslag 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(55) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer af alle interesserede parter, 
herunder organisationer for SMV'er, 
miljø- og forbrugerorganisationer og 
fagforeninger. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 321
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, hvad 
angår udarbejdelsen af 
standardformularerne til offentliggørelse af 
bekendtgørelser; standardformularen til det 
europæiske indkøbspas og den fælles 
skabelon, som skal anvendes af 
tilsynsorganerne til udarbejdelse af 
rapporten om gennemførelse og statistik,
tillægges Kommissionen 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser24.
Rådgivningsproceduren bør anvendes til 

(56) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, hvad 
angår udarbejdelsen af 
standardformularerne til offentliggørelse af 
bekendtgørelser; standardformularen til det 
europæiske indkøbspas, tillægges 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser.
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser24.
Rådgivningsproceduren bør anvendes til 
vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, 
som ikke har nogen indvirkning, hverken 
fra et finansielt synspunkt eller ud fra arten 
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vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, 
som ikke har nogen indvirkning, hverken 
fra et finansielt synspunkt eller ud fra arten 
og omfanget af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv. Disse retsakter er derimod 
kendetegnet ved udelukkende at have 
administrative formål og tjener til at lette 
anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv.

og omfanget af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv. Disse retsakter er derimod 
kendetegnet ved udelukkende at have 
administrative formål og tjener til at lette 
anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 322
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, hvad 
angår udarbejdelsen af 
standardformularerne til offentliggørelse af 
bekendtgørelser; standardformularen til det 
europæiske indkøbspas og den fælles 
skabelon, som skal anvendes af 
tilsynsorganerne til udarbejdelse af 
rapporten om gennemførelse og statistik,
tillægges Kommissionen 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser24.
Rådgivningsproceduren bør anvendes til 
vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, 
som ikke har nogen indvirkning, hverken 
fra et finansielt synspunkt eller ud fra arten 
og omfanget af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv. Disse retsakter er derimod 
kendetegnet ved udelukkende at have 
administrative formål og tjener til at lette 

(56) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, hvad 
angår udarbejdelsen af 
standardformularerne til offentliggørelse af 
bekendtgørelser; standardformularen til det 
europæiske indkøbspas, tillægges 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser.
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser24.
Rådgivningsproceduren bør anvendes til 
vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, 
som ikke har nogen indvirkning, hverken 
fra et finansielt synspunkt eller ud fra arten 
og omfanget af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv. Disse retsakter er derimod 
kendetegnet ved udelukkende at have 
administrative formål og tjener til at lette 
anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv.
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anvendelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 323
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet finder ikke anvendelse på 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, når
a) tjenesteydelserne er defineret i 
overensstemmelse med principperne i EU-
lovgivningen
b) de offentlige myndigheder lever op til 
kravet om gennemsigtighed og lige 
behandling i notifikationsproceduren
c) antallet af tjenesteydere er 
utilstrækkeligt i forhold til formålet med 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 324
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktiv skitserer, hvordan EU-
institutioner, medlemsstater og centrale 
og lokale myndigheder, der arbejder 
sammen med partnere fra det offentlige 
eller private og frivillige sektorer har til 
hensigt at få forbedret de offentlige 
indkøb. Det fastsætter Unionens 
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principper for indkøb i den offentlige 
sektor i sammenhæng med dens 
principper for offentlige tjenester af høj 
kvalitet.
For fuldt ud at leve op til formålet med 
dette direktiv sikrer de ordregivende 
myndigheder, at der gennemføres 
omfattende indkøbsstrategier på hvert 
indkøbsenhedsniveau. Som del af denne 
proces arrangeres der offentlige høringer 
og samråd med slutbrugerne af 
produkterne og tjenesteydelserne. 

Or. en

Ændringsforslag 325
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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 afgørelse er bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
som ikke er beregnet til et offentligt formål, og som ikke direkte er til gavn for den 
ordregivende myndighed, ikke underlagt lovgivningen om offentlige indkøb (C-451/08).

Ændringsforslag 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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, 
forudsat at disse arbejder, varer eller 
tjenesteydelser er til direkte økonomisk 
gavn for de ordregivende myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Dette gør det klart, at ikke enhver offentlig deltagelse i bygge- og anlægsarbejder, levering af 
varer eller tjenesteydelser i sig selv berettiger til tildeling af en kontrakt. Domstolen opererer 
ligeledes med kriteriet direkte gavn med henblik på at differentiere mellem sager (jf. dom af 
25. marts 2010(C-451/08)).

Ændringsforslag 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til Domstolens dom C-451/08 er arbejder, varer og tjenesteydelser, der ikke er 
beregnet til offentlige formål ikke omfattet af EU's udbudsregler.

Ændringsforslag 328
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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, 
som omtalt i dette direktiv, fra økonomiske 
aktører valgt af de ordregivende 
myndigheder, uanset om bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne er beregnet til et 
offentligt formål.

Or. de

Ændringsforslag 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

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

Or. en

Begrundelse

Grundlaget for definitionen på et indkøb bør være en enkelt kontrakt, ikke et projekt. Et 
projekt kan omfatte mange kontrakter, hvoraf nogle kan være omfattet af direktivet 
anvendelsesområde, mens andre ikke er det. At sammenregne værdien af tjenesteydelser, 
varer eller arbejder blot fordi de er en del af det samme projekt giver ingen yderligere værdi.

Ændringsforslag 330
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. 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. de

Ændringsforslag 331
Heide Rühle

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 

udgår
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direktiv, hvis kontrakterne er del af et 
enkelt projekt.

Or. en

Begrundelse

Dette begreb er for generelt og for vagt.

Ændringsforslag 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de

Begrundelse

Grundlaget for definitionen på indkøbsprocessen bør være en enkelt kontrakt, ikke et projekt. 
At sammenregne værdien af tjenesteydelser, varer eller arbejder blot fordi de er en del af det 
samme projekt medfører ingen merværdi. En arkitekts ydelser og juridisk rådgivning i 
forbindelse med en kontrakt på et stykke arbejde er klart afgrænset fra de tjenesteydelser, der 
hænger sammen med selve arbejdet.

Ændringsforslag 333
Cornelis de Jong

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, 

udgår
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udgør et enkelt indkøb i henhold til dette 
direktiv, hvis kontrakterne er del af et 
enkelt projekt.

Or. en

Ændringsforslag 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Begrundelse

Grundlaget for definitionen på indkøb bør være en enkelt kontrakt, ikke et projekt. Et projekt 
kan omfatte mange kontrakter, hvoraf nogle kan være omfattet af direktivet 
anvendelsesområde, mens andre ikke er det. At sammenregne værdien af tjenesteydelser, 
varer eller arbejder blot fordi de er en del af det samme projekt giver ingen yderligere værdi.

Ændringsforslag 335
Peter Simon

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



AM\908710DA.doc 153/224 PE492.857v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Bygge- og anlægsarbejder, varer eller
tjenesteydelser, som er af ensartet form i
kraft af deres økonomiske og tekniske 
funktion, selv hvis indkøbt gennem 
forskellige kontrakter, udgør et enkelt 
indkøb i henhold til dette direktiv, hvis 
kontrakterne er del af et enkelt projekt.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen i Kommissionens forslag, som sigter mod at forebygge omgåelse af EU's 
udbudsregler gennem en kunstig opsplitning af kontrakter er for vidtgående, f.eks. i tilfælde af 
konstruktionsmæssig eller arkitektonisk planlægning. Derfor er den foreslåede ordlyd baseret 
på artikel 41 af Domstolens nylige dom C-574/10

Ændringsforslag 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv påvirker ikke den ret, 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
har til at beslutte, om og i hvilket omfang 
de ønsker at udføre offentlige funktioner 
selv i henhold til protokol nr. 26 til 
traktaten. Offentlige myndigheder kan 
udføre offentlige opgaver med egne 
ressourcer uden at være forpligtet til at 
indkalde eksterne økonomiske aktører. 
Dette kan de gøre i samarbejde med andre 
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offentlige myndigheder, uden at denne 
forbindelse nødvendigvis tager form af en 
offentlig indkøbsaftale.

Or. en

Begrundelse

Denne nye artikel supplerer rammen for direktivets anvendelsesområde. Fællesskabsretten 
kræver ikke, at lokale myndigheder anvender en bestemt juridisk form eller en bestemt 
arbejdsmetode for at opfylde deres public service-opgaver. Navnlig den måde, lokale 
myndigheder grupperer sig på, må ikke gøre, at de bliver omfattet af de interne 
markedsregler. En sådan stadfæstelse inden for en fællesskabsretlig bestemmelse er meget 
nyttig med henblik på at forebygge fremtidige stridsspørgsmål.

Ændringsforslag 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på kontrakter vedrørende levering af 
varer eller tjenesteydelser, som ved lov er 
underlagt en fast pris, og i forbindelse 
med hvilke en offentlig indkøbsprocedure 
i sagens natur ikke har nogen værdi.

Or. en

Ændringsforslag 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv er underlagt artikel 36, 
51, 52, 62 og 246 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at der ikke er noget overlap mellem direktivet og reglerne om indkøb 
af forsvarsmateriel.

Ændringsforslag 340
Anna Hedh

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, 
reguleres udelukkende ved artikel 74 til 
76 i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv er udformet, således at sociale tjenesteydelser og andre 
tjenesteydelser udelukkende reguleres af artikel 74-76. Dette bør anføres så tidligt som muligt 
i forslagets tekst.

Ændringsforslag 341
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tjenesteydelser, der reguleres ved 
bestemmelserne i dette direktiv, er opført i 
Bilag XVI A. Dette direktivs artikel 74 til 
76 gælder for kontrakter vedrørende 
specifikke tjenesteydelser opført i Bilag 
XVI B.

Or. fr
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Ændringsforslag 342
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Dette direktiv berører ikke de 
arbejdsretlige regler, dvs. enhver form for 
retlige eller kontraktretlige bestemmelser 
vedrørende ansættelsesvilkår, 
arbejdsforhold, herunder sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, og forholdet 
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, 
som medlemsstaterne anvender i 
overensstemmelse med national ret, der 
respekterer fællesskabsretten. Dette 
direktiv berører heller ikke 
medlemsstaternes lovgivning om social 
sikring.

Or. de

Ændringsforslag 343
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Dette direktiv berører ikke udøvelsen af 
grundlæggende rettigheder, som er 
anerkendt i medlemsstaterne og 
fællesskabsretten. Det berører heller ikke 
retten til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive aftaler og retten til at 
gennemføre faglige aktioner i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis, der respekterer fællesskabsretten.
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Or. de

Ændringsforslag 344
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1c
Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes frihed til i 
overensstemmelse med fællesskabsretten 
at fastsætte, hvad de betragter som 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse, og bestemme, hvordan disse 
tjenesteydelser skal organiseres og 
finansieres, i overensstemmelse med 
reglerne om statsstøtte, og hvilke 
specifikke forpligtelser der bør gælde for 
dem.

Or. de

Ændringsforslag 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "offentligretlige organer": organer med 
følgende karakteristika:

6) "offentligretlige organer": organer:

Or. en

Ændringsforslag 346
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter; i henhold hertil et organ, der 
fungerer på normale markedsvilkår, har 
til formål at skabe indtjening og bærer tab 
forbundet med udøvelsen af sine 
aktiviteter, er det ikke oprettet med 
henblik på at imødekomme almenhedens 
behov, dvs. ikke har industriel eller 
kommerciel karakter.

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter;

Or. en

Begrundelse

Dette er det nuværende direktivs definition, som er veletableret, og der er ingen grund til at 
ændre den. Lovgivningen definerer, hvordan offentlige indkøb af varer, arbejder og 
tjenesteydelser skal foretages, og der er ingen grund til at overskride det lovgivningsmæssige 
grundlag og definere almennyttige tjenesteydelser meget restriktivt ad omveje. Dette 
overholder ikke det grundlæggende nærhedsprincip på området.

Ændringsforslag 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter; i henhold hertil et organ, der 
fungerer på normale markedsvilkår, har 
til formål at skabe indtjening og bærer tab 
forbundet med udøvelsen af sine 
aktiviteter, er det ikke oprettet med 
henblik på at imødekomme almenhedens 
behov, dvs. ikke har industriel eller 
kommerciel karakter.

a) de er oprettet specielt med henblik på –
eller som specifikt har til formål – at 
imødekomme almenhedens behov; disse 
behov bør ikke have industriel eller 
kommerciel karakter.
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Or. en

Begrundelse

Præcisering og forenkling af definitionen af offentligretlige organer.

Ændringsforslag 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter; i henhold hertil et organ, der 
fungerer på normale markedsvilkår, har til 
formål at skabe indtjening og bærer tab 
forbundet med udøvelsen af sine 
aktiviteter, er det ikke oprettet med henblik 
på at imødekomme almenhedens behov, 
dvs. ikke har industriel eller kommerciel 
karakter.

a) de er oprettet specielt med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dog 
ikke behov af industriel eller kommerciel 
karakter; i henhold hertil er et organ, der 
fungerer på normale markedsvilkår og 
udøver økonomiske aktiviteter ved at 
tilbyde varer og tjenesteydelser på 
markedet, ikke oprettet med henblik på at 
imødekomme almenhedens behov, dvs.
ikke har industriel eller kommerciel 
karakter

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering af bestemmelsen medfører juridisk usikkerhed, da den refererer 
til begreber, der er omtalt i vage vendinger og kan give anledning til divergerende 
fortolkninger og omfattende retstvister. Den foreslåede ændring anvender Kommissionens 
definition af økonomiske aktiviteter fra dens meddelelse om anvendelsen af Den Europæiske 
Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse på linje med Domstolens etablerede retspraksis.

Ændringsforslag 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er en juridisk person b) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) deres drift finansieres enten for 
størstedelens vedkommende af staten, 
regionale eller lokale myndigheder eller 
andre offentligretlige organer, eller den er 
underlagt disses kontrol, eller staten, 
regionale eller lokale myndigheder eller 
andre offentligretlige organer udpeger 
mere end halvdelen af medlemmerne i 
administrations-, ledelses- eller
tilsynsorganet.

c) de opfylder mindst én af følgende 
betingelser:

i) størstedelen af deres finansiering 
kommer fra staten, regionale eller lokale 
myndigheder eller fra andre offentligretlige 
organer

ii) størstedelen af deres administrations-, 
ledelses- eller tilsynsorgan er udpeget af 
staten, regionale eller lokale myndigheder 
eller andre offentligretlige organer

iii) beslutninger er underlagt kontrol fra 
statens, regionale eller lokale 
myndigheders eller andre offentligretlige 
organers side.

Or. en

Begrundelse

Præciserer direktivets rækkevidde, når det gælder hvilke typer organisationer, der er 
omfattet.
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Ændringsforslag 351
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) deres drift finansieres enten for 
størstedelens vedkommende af staten, 
regionale eller lokale myndigheder eller 
andre offentligretlige organer, eller den er 
underlagt disses kontrol, eller staten, 
regionale eller lokale myndigheder eller 
andre offentligretlige organer udpeger 
mere end halvdelen af medlemmerne i 
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganet.

c) deres drift finansieres enten for 
størstedelens vedkommende af staten, 
regionale eller lokale myndigheder eller 
andre offentligretlige organer,

Or. en

Ændringsforslag 352
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) størstedelen af organets 
administrations-, ledelses- eller tilsynsdel 
er udpeget af staten, regionale eller lokale 
myndigheder eller andre offentligretlige 
organer.

Or. en

Ændringsforslag 353
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) eller bygge- og anlægsarbejde eller 
udførelse ved et hvilket som helst middel 
af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer 
til behov præciseret af den ordregivende 
myndighed. Ved "bygge- og 
anlægsarbejde" forstås resultatet af et en 
bygge- eller anlægsaktivitet bestemt til i 
sig selv at udfylde en økonomisk eller 
teknisk funktion.

Or. en

Begrundelse

Definition fra 2004/18/EF, som er godkendt og har fungeret godt.

Ændringsforslag 354
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udførelse eller både projektering og 
udførelse af et bygge- og anlægsarbejde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 355
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udførelse ved et hvilket som helst 
middel af et bygge- og anlægsarbejde, der 
svarer til behov præciseret af den 
ordregivende myndighed, der har 

udgår
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afgørende indflydelse på arbejdets art 
eller projektering.

Or. en

Ændringsforslag 356
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udførelse ved et hvilket som helst 
middel af et bygge- og anlægsarbejde, der 
svarer til behov præciseret af den 
ordregivende myndighed, der har 
afgørende indflydelse på arbejdets art eller 
projektering.

c) udførelse af et bygge- og anlægsarbejde, 
der svarer til behov præciseret af den 
ordregivende myndighed, der har 
afgørende indflydelse på arbejdets art eller 
projektering.

Or. fr

Ændringsforslag 357
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) "koncessionskontrakt om 
tjenesteydelser": en kontrakt af samme 
type som offentlige 
tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at 
vederlaget for den tjenesteydelse, der skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i 
denne ret sammen med betaling af en 
pris.

Or. de
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Ændringsforslag 358
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) enhver fysisk eller juridisk person og 
enhver offentlig enhed samt enhver 
sammenslutning af sådanne personer 
og/eller enheder, som tilbyder udførelse af 
arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder 
og levering af varer eller tjenesteydelser på 
markedet

12) "økonomisk operatør": enhver
offentlig eller privat fysisk eller juridisk 
person samt enhver sammenslutning af 
sådanne personer, som tilbyder udførelse af 
arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder 
og levering af varer eller tjenesteydelser på 
markedet

Or. fr

Ændringsforslag 359
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "udbudsdokumenter": alle 
dokumenter, som de ordregivende 
myndigheder udarbejder eller henviser til 
for at beskrive eller fastlægge elementer af 
udbuddet eller proceduren, herunder 
udbudsbekendtgørelsen og 
forhåndsmeddelelsen, hvor den anvendes 
til iværksættelse af udbud, de tekniske 
specifikationer, det beskrivende dokument, 
foreslåede kontraktbetingelser, formater for 
ansøgernes og tilbudsgivernes 
fremlæggelse af dokumenter, oplysninger 
om almindeligt gældende forpligtelser og 
eventuelt supplerende dokumenter

15) "udbudsdokumenter": ethvert 
dokument, som de ordregivende 
myndigheder udarbejder eller henviser til 
for at beskrive eller fastlægge elementer af 
udbuddet eller proceduren, herunder 
udbudsbekendtgørelsen og 
forhåndsmeddelelsen, hvor den anvendes 
til iværksættelse af udbud, de tekniske 
specifikationer, det beskrivende dokument, 
foreslåede kontraktbetingelser, formater for 
ansøgernes og tilbudsgivernes 
fremlæggelse af dokumenter, oplysninger 
om almindeligt gældende forpligtelser og 
eventuelt supplerende dokumenter

Or. en



AM\908710DA.doc 165/224 PE492.857v01-00

DA

Ændringsforslag 360
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "indkøbscentral": en ordregivende 
myndighed, der foretager centraliserede 
indkøb og muligvis accessoriske aktiviteter 
i forbindelse med indkøb

18) "indkøbscentral": en ordregivende 
myndighed i henhold til denne artikels nr. 
1. eller en ordregivende myndighed i 
henhold til artikel 4 i direktiv …/…/EF 
[som erstatter direktiv 2004/17/EF], der
leverer centrale indkøbsaktiviteter og 
muligvis accessoriske aktiviteter i 
forbindelse med indkøb

Or. en

Ændringsforslag 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) "kuponsystem for tjenesteydelser": 
et system, hvor en ordregivende 
myndighed giver en tilgodeseddel (kupon) 
til en kunde, som så kan erhverve sig en 
tjenesteydelse fra en tjenesteudbyder, som 
den ordregivende myndighed har optaget i 
kuponsystemet. Den ordregivende 
myndighed betaler det beløb, der svarer til 
værdien af kuponen, til tjenesteudbyderen

Or. en

Ændringsforslag 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "elektronisk middel": et middel, der 
anvender elektronisk 
databehandlingsudstyr (herunder digital 
kompression) og datalagringsudstyr, og 
hvor data sendes, rutes og modtages via 
tråd, radio, optiske midler eller andre 
elektromagnetiske midler;

21) "elektronisk middel": et middel, der 
anvender elektronisk 
databehandlingsudstyr (herunder digital 
kompression) og datalagringsudstyr, og 
hvor data sendes, rutes og modtages via 
tråd, radio, optiske midler eller andre 
elektromagnetiske midler; ved bygge- og 
anlægskontrakter refererer "elektronisk 
middel" også til anvendelsen af 
interoperable tredimensionelle 
fremstillinger, der dækker udformning, 
udførelse og drift af bygningen eller 
infrastrukturen

Or. en

Begrundelse

Dette er et vigtigt værktøj, der giver de ordregivende myndigheder mulighed for at forbedre 
beslutningsprocessen, hovedsageligt for aktiviteter beskrevet i Bilag II. Denne foranstaltning 
bør indføres sammen med gennemførelsesmålene for elektroniske offentlige indkøb og vil 
spare skatteyderne penge ved at sikre, at det er forholdsvis let at evaluere alternative 
udformninger, og navnlig, at energi- og andre livscyklusbesparelser værdisættes og 
sammenlignes ordentligt.

Ændringsforslag 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

22) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder
forskning, udvikling, 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
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Or. en

Ændringsforslag 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

22) "livscyklus": værdiansættelse, hvor 
dette er muligt, af de fulde omkostninger i 
forbindelse med offentlige indkøb,
herunder vedligeholdelse og ressourcer 
(inklusiv energi),
effektivitetsomkostninger, omkostninger 
til genanvendelse, når produktet er 
udtjent, og omkostninger ved sociale 
konsekvenser, hvor disse relaterer til 
kontraktens udførelse. En effektiv 
udformning, planlægning og anvendelse
af elektroniske midler kan også indgå i 
livscyklusværdiansættelsen. Ved offentlige 
indkøb løber livscyklussen fra 
købstidspunktet gennem hele arbejdets, 
varernes eller tjenesteydelsernes levetid og
udgør en integreret og uadskillelig del af 
udregningen af, hvad der udgør det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Or. en

Begrundelse

De ordregivende myndigheder skal i skatteydernes interesse være ansvarlige for at sikre 
kvalitet for pengene, uanset hvilken løsning der vælges gennem offentligt udbud, og for at 
sikre, at dette ikke ender med at koste mere for samfundet eller miljøet generelt i det lange 
løb, men dette ansvar kan kun med rimelighed gælde fra købstidspunktet. De ordregivende 
myndigheder kan ikke holdes ansvarlige for private virksomheders miljø- eller 
samfundsskadelige valg.

Ændringsforslag 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

22) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder
forskning, udvikling, transport, anvendelse 
og vedligeholdelse, i hele eksistensen af en 
vare eller et bygge- og anlægsarbejde eller 
leveringen af en tjenesteydelse, forudsat at 
de hermed forbundne oplysninger er 
målbare og kan sammenlignes på 
meningsfuld vis

Or. en

Ændringsforslag 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

22) "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, 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 367
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22
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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 af en vare eller et 
bygge- og anlægsarbejde eller leveringen 
af en tjenesteydelse fra erhvervelse til 
anvendelse, vedligeholdelse, bortskaffelse,
godkendelse og færdiggørelse

Or. en

(Se artikel 67)

Ændringsforslag 368
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a) "livscykluskarakteristika": enhver 
del af livscyklussen for en vare eller et 
bygge- og anlægsarbejde eller leveringen 
af en tjenesteydelse, herunder socialt 
bæredygtige og dyrevelfærdsorienterede 
produktionsprocesser som defineret i stk. 
22 i nærværende artikel, inklusiv alle 
aspekter vedrørende miljøbeskyttelse, 
arbejdsforhold, arbejdstagerrettigheder, 
lighed, social inklusion, 
menneskerettigheder, påvirkninger af 
tilstødende områder samt etisk handel. 
Livscykluskarakteristika er indlejret i en 
vare som følge af valg, der er truffet 
under produktionen eller andre 
ikkebrugsrelaterede faser af varens 
livscyklus, selv om sådanne kendetegn 
ikke er synlige i den færdige vares eller 
tjenesteydelses fysiske fremtræden eller 
funktionelle kvaliteter

Or. en
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Ændringsforslag 369
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a) "livscykluskarakteristika" har at 
gøre med valg i forbindelse med enhver 
del af livscyklussen for en vare eller et 
bygge- og anlægsarbejde eller leveringen 
af en tjenesteydelse som defineret i stk. 22 
i nærværende artikel, herunder alle 
aspekter af valg vedrørende 
miljøbeskyttelse, arbejdsforhold, 
arbejdstagerrettigheder, lighed, social 
inklusion, menneskerettigheder og etisk 
handel. Livscykluskarakteristika er 
indlejret i en vare som følge af valg, der er 
truffet under produktionen eller andre 
ikkebrugsrelaterede faser af varens 
livscyklus, selv om sådanne kendetegn 
ikke er synlige i den færdige vares eller 
tjenesteydelses fysiske fremtræden eller 
funktionelle kvaliteter

Or. en

Begrundelse

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Ændringsforslag 370
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a) "standardiserede produkter": 
produkter, som ikke udskiller sig 
betydeligt i kraft af sammensætning eller 
karakteristika

Or. en

Ændringsforslag 371
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "koncessionskontrakt om 
tjenesteydelser": en kontrakt af samme 
type som offentlige 
tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at 
vederlaget for den tjenesteydelse, der skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i 
denne ret sammen med betaling af en pris

Or. en

Ændringsforslag 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) en gensidig public service-
organisation: en organisation med 
følgende karakteristika:
a) den udgøres principielt af 
enkeltpersoner, der har forladt deres 
stilling i den offentlige sektor for at yde 
offentlige serviceydelser gennem 
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organisationen
b) størstedelen af de serviceydelser, som 
organisationen leverer, leveres til den 
offentlige sektor, og
c) medarbejderejerskab eller engagement 
har en betydelig indflydelse på 
organisationens ledelse.
En gensidig public service-organisation 
kan antage diverse forskellige former, 
hvad angår forretningsmodel og 
medlemskab

Or. en

Ændringsforslag 373
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "indkøbsstrategi": en strategi for 
offentlige indkøb. Den fastsætter 
Unionens principper for indkøb i den 
offentlige sektor og de vejledende 
principper og aktiviteter til gennemførelse 
af visionen på nationalt, regionalt og 
lokalt plan

Or. en

Ændringsforslag 374
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "tilgængelighed": let at komme til, 
komme ind og ud af, operere, deltage i og 
anvende sikkert, uafhængigt og med 
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værdighed, god service, beliggenhed, 
teknologi (herunder informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer) 
eller bebyggede omgivelser for en person 
med handicap eller nedsat mobilitet under 
alle omstændigheder (herunder i 
nødstilfælde).  Dette udelukker ikke 
anvendelsen af hjælpeudstyr eller 
forstørrende og alternative 
kommunikationsmåder med henblik på at 
skabe tilgængelighed for særlige grupper 
af personer med handicap, hvor dette er 
nødvendigt

Or. en

Ændringsforslag 375
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "varer, bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser, der ikke er 
omfattet": varer, arbejder, leverancer 
eller tjenesteydelse med oprindelse i et 
land, med hvilket Unionen ikke har 
indgået en international aftale på området 
for offentlige indkøb, herunder 
markedsadgangsforpligtelser, eller varer, 
arbejder, leverancer eller tjenesteydelser 
med oprindelse i et land, med hvilket 
Unionen har indgået en sådan aftale, men 
som den relevante aftale ikke gælder for

Or. fr

Ændringsforslag 376
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "varer eller tjenesteydelser, der ikke 
er omfattet": en vare eller tjenesteydelse 
med oprindelse i et land, med hvilket 
Unionen ikke har indgået en international 
aftale på området for offentlige indkøb, 
herunder markedsadgangsforpligtelser, 
eller varer eller tjenesteydelser med 
oprindelse i et land, med hvilket Unionen 
har indgået en sådan aftale, men som den 
relevante aftale ikke gælder for

Or. en

Ændringsforslag 377
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23b) "tilgængelighed": let at komme til, 
komme ind og ud af, operere, deltage i og 
anvende sikkert, uafhængigt og med 
værdighed, god service, beliggenhed, 
teknologi (herunder informations- og 
kommunikationsteknologier og -systemer) 
eller bebyggede omgivelser for en person 
med handicap eller nedsat mobilitet under 
alle omstændigheder (herunder i 
nødstilfælde).  Dette udelukker ikke 
anvendelsen af hjælpeudstyr eller 
forstørrende og alternative 
kommunikationsmåder med henblik på at 
skabe tilgængelighed for særlige grupper 
af personer med handicap, hvor dette er 
nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 378
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kontrakter, hvor 
indkøbet af genstanden er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatning af 2004/17/EF] 
eller 2009/81/EF26, tildeles den del af
kontrakten, som består af indkøb omfattet 
af dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

I forbindelse med kontrakter, hvor 
indkøbet af genstanden er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatning af 2004/17/EF] 
eller 2009/81/EF26, bestemmes vilkårene 
for anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens hovedgenstand.

Or. es

Ændringsforslag 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kontrakter, hvor 
indkøbet af genstanden er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der ikke er omfattet af dette direktiv eller 
af direktiverne [erstatning af 2004/17/EF]
eller 2009/81/EF, tildeles den del af 
kontrakten, som består af indkøb omfattet 
af dette direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

Med forbehold af stk. 3 og 4:

a) i forbindelse med kontrakter, hvor 
indkøbet af genstanden er omfattet af dette 
direktiv, samt indkøb eller andre elementer, 
der er omfattet af direktiv [erstatning af 
2004/17/EF] og ellers ikke omfattet af 
dette direktiv, tildeles den del af 
kontrakten, som består af indkøb omfattet 
af dette direktiv, i overensstemmelse med 
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bestemmelserne i dette direktiv.
For så vidt angår blandede kontrakter, der 
indeholder elementer af offentlige 
kontrakter og koncessionskontrakter, 
tildeles den del af kontrakten, som udgør 
en offentlig kontrakt omfattet af dette 
direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

b) for så vidt angår blandede kontrakter, 
der indeholder elementer af offentlige 
kontrakter og koncessionskontrakter, 
tildeles den del af kontrakten, som udgør 
en offentlig kontrakt omfattet af dette 
direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

Hvis de forskellige dele af den pågældende 
kontrakt ikke objektivt kan adskilles, 
afgøres anvendelsen af dette direktiv på 
grundlag af kontraktens primære genstand.

c) hvis de forskellige dele af den 
pågældende kontrakt ikke objektivt kan 
adskilles, afgøres anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at der ikke er noget overlap mellem direktivet og de gældende regler 
om indkøb af forsvarsmateriel.

Ændringsforslag 380
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår blandede kontrakter, der 
indeholder elementer af offentlige 
kontrakter og koncessionskontrakter,
tildeles den del af kontrakten, som udgør 
en offentlig kontrakt omfattet af dette 
direktiv, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

For så vidt angår blandede kontrakter, der 
indeholder elementer af offentlige 
kontrakter og koncessionskontrakter,
afgøres vilkårene for anvendelsen af dette 
direktiv på grundlag af kontraktens 
primære genstand.

Or. es

Ændringsforslag 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med kontrakter om 
indkøb, som er omfattet af dette direktiv, 
samt indkøb eller andre elementer, der er 
omfattet af direktiv 2009/81/EF, tildeles 
kontrakten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2009/71/EF, 
forudsat at tildelingen af en enkelt 
kontrakt er berettiget af objektive årsager.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring sikrer, at der ikke er noget overlap mellem direktivet og de gældende regler 
om indkøb af forsvarsmateriel.

Ændringsforslag 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I forbindelse med kontrakter om 
indkøb, der er omfattet af dette direktiv, 
samt indkøb eller andre elementer, der er 
omfattet af dette direktiv og direktiv 
2009/81/EF, samt indkøb eller andre 
elementer, der ikke er omfattet af nogen 
af de to direktiver, er kontrakten ikke 
omfattet af dette direktiv, forudsat at 
tildelingen af en enkelt kontrakt er 
berettiget af objektive årsager. 
Beslutningen om at tildele en enkel 
kontrakt må dog ikke træffes med det 
formål at udelukke kontrakter fra dette 
direktivs anvendelsesområde.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring sikrer, at der ikke er noget overlap mellem direktivet og de gældende regler 
om indkøb af forsvarsmateriel.

Ændringsforslag 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 5 000 000 EUR for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

a) 8 000 000 EUR for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 5 000 000 EUR for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

a) 7 500 000 EUR for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 130 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 

b) 300 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af centrale statslige 
myndigheder, samt 
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disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 386
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 130 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

b) 260 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af centrale statslige 
myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

Or. nl

Ændringsforslag 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 130 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 

b) 195 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af centrale statslige 
myndigheder, samt 
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disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 400 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Den lave tærskel hænger ikke sammen med målet om at lette opnåelsen af den bedste værdi 
for pengene. Når der f.eks. tildeles en kontrakt for rengøring af en bygning, er det 
standardpraksis at åbne en licitation for rengøring af en stor kontorbygning sammen med 
licitationen for en række mindre bygninger for at få mest muligt for pengene hele vejen rundt. 
Hvis en ordregivende myndighed skal kunne sikre et godt økonomisk resultat, vil kontrakterne 
ofte overskride grænseværdien.

Ændringsforslag 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 200 000 EUR for offentlige c) 400 000 EUR for offentlige 
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vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 390
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 400 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

Or. nl

Ændringsforslag 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 300 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 392
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne kan i forhold til 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra c) 
vælge ikke at konkurrenceudsætte på EU-
niveau, når værdien for indkøbet placerer 
sig mellem 200 000 EUR og 1 000 000 
EUR.

Or. da

Ændringsforslag 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

hænger sammen med genindførelsen af en skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser

Ændringsforslag 394
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 500 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser, der er 

udgår



AM\908710DA.doc 183/224 PE492.857v01-00

DA

anført i bilag XVI.

Or. da

Ændringsforslag 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. de

Begrundelse

Justering af tærskelværdien for sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser 
med henblik på at bringe den på linje med grænseværdien i forsyningsdirektivet, som er på 
1 000 000 EUR. Grænseværdien bør være den samme, da det handler om samme 
tjenesteydelser i begge tilfælde. Dette forekommer også hensigtsmæssigt, fordi sociale 
tjenesteydelser normalt leveres inden for et meget lille lokalområde og er af begrænset 
relevans for det indre marked.

Ændringsforslag 396
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en
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Ændringsforslag 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en

Ændringsforslag 398
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. nl

Ændringsforslag 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en
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Ændringsforslag 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdien for sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser bør rettes ind 
efter tærskelværdierne i forsyningsdirektivet (artikel 12, litra c), i Kommissionens forslag), 
som er på 1 000 000 EUR. Dette forekommer ekstra hensigtsmæssigt, eftersom sociale 
tjenesteydelser normalt leveres meget lokalt og har mindre relevans for det indre marked.

Ændringsforslag 401
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 402
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 1 000 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. de

Begrundelse

Grænseværdien bør være den samme i direktiverne om offentlige indkøb og 
forsyningsdirektivet (for sidstnævntes vedkommende i artikel 12, litra c), i Kommissionens 
forslag), nemlig 1 000 000 EUR, da det handler om samme tjenesteydelser i begge tilfælde, og 
da det er ønskværdigt at anvende lovene ensartet. Dette forekommer også hensigtsmæssigt, 
fordi sociale tjenesteydelser normalt leveres inden for et meget lille lokalområde og er af 
begrænset relevans for det indre marked.

Ændringsforslag 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) 750 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en

Ændringsforslag 404
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 500 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
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der indgås af almennyttige 
civilsamfundsorganisationer, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes 
af sådanne organisationer, selv om de 
anses for offentligretlige organer.

Or. en

Ændringsforslag 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 4 – afsnit. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved bygge- og anlægsarbejder og 
kontrakter om tjenesteydelser, der ligger 
under disse tærskelværdier, anvender 
medlemsstaterne nationale procedurer for 
åbne konkurrencer, som sikrer 
overholdelse af traktatens principper om 
lige adgang, ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed.

Or. en

Ændringsforslag 406
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. De ordregivende myndigheder kan 
indgå kontrakter for særskilte 
delkontrakter uden at anvende 
procedurerne fastsat i dette direktiv, hvis 
den anslåede værdi af det pågældende 
parti eksklusive moms er under 80 000 
EUR for varer eller tjenesteydelser og 
under 1 mio. EUR for bygge- og 
anlægsarbejder. Den samlede værdi af 

udgår
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delkontrakterne indgået uden anvendelse 
af direktivet må dog ikke overstige 20 % 
af den samlede værdi af alle 
delkontrakter, som det påtænkte arbejde, 
den påtænkte anskaffelse af ensartede 
varer eller det påtænkte indkøb af 
tjenesteydelser er opdelt i.

Or. en

Begrundelse

Ligesom det var tilfældet for ændringen til artikel 44 må det anføres, at disse bestemmelser vil 
skabe unødige administrative byrder uden merværdi for f.eks. SMV'er.

Ændringsforslag 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. De ordregivende myndigheder kan indgå 
kontrakter for særskilte delkontrakter uden 
at anvende procedurerne fastsat i dette 
direktiv, hvis den anslåede værdi af det 
pågældende parti eksklusive moms er 
under 80 000 EUR for varer eller 
tjenesteydelser og under 1 mio. EUR for 
bygge- og anlægsarbejder. Den samlede 
værdi af delkontrakterne indgået uden 
anvendelse af direktivet må dog ikke 
overstige 20 % af den samlede værdi af 
alle delkontrakter, som det påtænkte 
arbejde, den påtænkte anskaffelse af 
ensartede varer eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

9. De ordregivende myndigheder kan indgå 
kontrakter for særskilte delkontrakter uden 
at anvende procedurerne fastsat i dette 
direktiv, hvis den anslåede værdi af det 
pågældende parti eksklusive moms er 
under 160 000 EUR for varer eller 
tjenesteydelser og under 2 mio. EUR for 
bygge- og anlægsarbejder. Den samlede 
værdi af delkontrakterne indgået uden 
anvendelse af direktivet må dog ikke 
overstige 20 % af den samlede værdi af 
alle delkontrakter, som det påtænkte 
arbejde, den påtænkte anskaffelse af 
ensartede varer eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

Or. en

Ændringsforslag 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. De ordregivende myndigheder kan indgå 
kontrakter for særskilte delkontrakter uden 
at anvende procedurerne fastsat i dette 
direktiv, hvis den anslåede værdi af det 
pågældende parti eksklusive moms er 
under 80 000 EUR for varer eller 
tjenesteydelser og under 1 mio. EUR for 
bygge- og anlægsarbejder. Den samlede 
værdi af delkontrakterne indgået uden 
anvendelse af direktivet må dog ikke 
overstige 20 % af den samlede værdi af 
alle delkontrakter, som det påtænkte 
arbejde, den påtænkte anskaffelse af 
ensartede varer eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

9. De ordregivende myndigheder kan indgå 
kontrakter for særskilte delkontrakter uden 
at anvende procedurerne fastsat i dette 
direktiv, hvis den anslåede værdi af det 
pågældende parti eksklusive moms er 
under 120 000 EUR for varer eller 
tjenesteydelser og under 1 500 000 mio. 
EUR for bygge- og anlægsarbejder. Den 
samlede værdi af delkontrakterne indgået 
uden anvendelse af direktivet må dog ikke 
overstige 30 % af den samlede værdi af 
alle delkontrakter, som det påtænkte 
arbejde, den påtænkte anskaffelse af 
ensartede varer eller det påtænkte indkøb 
af tjenesteydelser er opdelt i.

Or. en

Ændringsforslag 409
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de i artikel 
4, litra a), b) og c) fastsatte tærskelværdier 
svarer til tærskelværdierne i aftalen om 
offentlige indkøb og reviderer dem om 
nødvendigt.

Hvert andet år fra den 30. juni 2014 
kontrollerer Kommissionen, at de i artikel 
4, litra a), b) og c) fastsatte tærskelværdier 
svarer til tærskelværdierne i aftalen om 
offentlige indkøb og reviderer dem om 
nødvendigt. Kommissionen forhøjer 
grænseværdierne, hvor dette er muligt, og 
gør det – hvis de fastsættes i aftalen om 
statslige indkøb – til en prioritet at forhøje 
dem under den næste forhandlingsrunde.

Or. nl
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Ændringsforslag 410
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden sikrer Kommissionen, hvor dette 
er muligt, korrekt anvendelse af 
gensidighedsprincippet, når det gælder 
tredjelandes adgang til offentlige 
kontrakter.

Or. nl

Ændringsforslag 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Ordninger gældende for offentlige 

tjenesteydelseskontrakter
Kontrakter, hvis genstand er de i bilag 
XVI A anførte tjenesteydelser, tildeles i 
overensstemmelse med artikel 39-69.
Kontrakter, der vedrører de i bilag XVI B 
anførte tjenesteydelser, er udelukkende 
underlagt artikel 40 og artikel 48, stk. 1.
Kontrakter, hvis genstand samtidig er 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI A 
og tjenesteydelser, der er anført i bilag 
XVI B, tildeles i overensstemmelse med 
artikel 39-88, hvis værdien af de i bilag 
XVI A anførte tjenesteydelser, er større 
end værdien af de i bilag XVI B anførte 
tjenesteydelser. I alle andre tilfælde 
indgås kontrakterne i henhold til artikel 
40 og artikel 48, stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

genindførelse af en skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser

Ændringsforslag 412
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv gælder ikke for offentlige 
kontrakter, der har som primært formål at 
give de ordregivende myndigheder 
mulighed for at levere posttjenester og 
andre tjenester end posttjenester.
Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved:
"posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 
omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF; 
"andre tjenester end posttjenester": 
tjenester på følgende områder:
i) forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, herunder "mail 
room"-forvaltning)
ii) værdiforøgende tillægstjenester, der 
har forbindelse med og som udelukkende 
udføres med elektroniske hjælpemidler 
(herunder sikret fremsendelse af kodede 
dokumenter ad elektronisk vej, 
adressestyring og fremsendelse af 
rekommanderet elektronisk post)
iii) tjenester vedrørende postforsendelser, 
som ikke er omfattet af litra a), såsom 
uadresserede reklameforsendelser
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iv) finansielle tjenesteydelser som 
defineret i det fælles glossar for offentlige 
indkøbsaftaler under referencenumrene 
66100000-1 til 66720000-3 og i artikel 19, 
litra c), herunder især postanvisninger og 
gireringer
v) filatelitjenester
vi) logistiske tjenester (tjenester, der 
kombinerer fysisk omdeling og/eller 
oplagring med funktioner, der ikke 
omfatter posttjenester).

Or. en

Begrundelse

I betragtning af den reelle konkurrence inden for postsektoren, efter gennemførelsen af EU-
reglerne om liberalisering af sektoren bør offentlige kontrakter inden for dette område 
udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, for så vidt de indgås med det hovedformål, at de 
ordregivende myndigheder skal kunne udøve bestemte aktiviteter inden for postsektoren.

Ændringsforslag 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Udelukkelse af varer, der er underlagt en 

fastprisordning
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
kontrakter vedrørende levering af varer 
eller tjenesteydelser, som ved lov er 
underlagt en fast pris.

Or. en

Ændringsforslag 414
Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
koncessionskontrakter om tjenesteydelser 
som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 11a 
(nyt).

Or. de

Ændringsforslag 415
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
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, forordninger eller 
administrative bestemmelser, der er 
forenelige med traktaten.

Or. de

Ændringsforslag 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Særlige undtagelser på postområdet

Dette direktiv gælder ikke for offentlige 
kontrakter, der har som primært formål at 
give de ordregivende myndigheder 
mulighed for at levere posttjenester og 
andre tjenester end posttjenester.
Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved:
"posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 
omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF;
"andre tjenester end posttjenester": 
tjenester på følgende områder:
i) forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, herunder "mail 
room"-forvaltning)
ii) værdiforøgende tillægstjenester, der 
har forbindelse med og som udelukkende 
udføres med elektroniske hjælpemidler 
(herunder sikret fremsendelse af kodede 
dokumenter ad elektronisk vej, 
adressestyring og fremsendelse af 
rekommanderet elektronisk post)
iii) tjenester vedrørende postforsendelser, 
som ikke er omfattet af litra a), såsom 
uadresserede reklameforsendelser
iv) finansielle tjenesteydelser som 
defineret i det fælles glossar for offentlige 
indkøbsaftaler under referencenumrene 
66100000-1 til 66720000-3 og i artikel 19, 
litra c), herunder især postanvisninger og 
gireringer
v) filatelitjenester
vi) logistiske tjenester (tjenester, der 
kombinerer fysisk omdeling og/eller 
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oplagring med funktioner, der ikke 
omfatter posttjenester).

Or. en

Ændringsforslag 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Særlige undtagelser på postområdet

Dette direktiv gælder ikke for offentlige 
kontrakter, der har som primært formål at 
give de ordregivende myndigheder 
mulighed for at levere posttjenester og 
andre tjenester end posttjenester.
Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved:
"posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 
omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF;
"andre tjenester end posttjenester": 
tjenester på følgende områder:
i) forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, herunder "mail 
room"-forvaltning)
ii) værdiforøgende tillægstjenester, der 
har forbindelse med og som udelukkende 
udføres med elektroniske hjælpemidler 
(herunder sikret fremsendelse af kodede 
dokumenter ad elektronisk vej, 
adressestyring og fremsendelse af 
rekommanderet elektronisk post)
iii) tjenester vedrørende postforsendelser, 
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som ikke er omfattet af litra a), såsom 
uadresserede reklameforsendelser
iv) finansielle tjenesteydelser som 
defineret i det fælles glossar for offentlige 
indkøbsaftaler under referencenumrene 
66100000-1 til 66720000-3 og i artikel 19, 
litra c), herunder især postanvisninger og 
gireringer
v) filatelitjenester
vi) logistiske tjenester (tjenester, der 
kombinerer fysisk omdeling og/eller 
oplagring med funktioner, der ikke 
omfatter posttjenester).

Or. en

Begrundelse

Det klassiske direktiv bør ikke finde anvendelse på kontrakter, der er udelukket fra 
forsyningsdirektivets anvendelsesområde. I betragtning af den reelle konkurrence inden for 
postsektoren, efter gennemførelsen af EU-reglerne om liberalisering af sektoren bør offentlige 
kontrakter inden for dette område udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, da de indgås 
med det hovedformål, at de ordregivende myndigheder skal kunne udøve bestemte aktiviteter
inden for postsektoren.

Ændringsforslag 418
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om indkøb, udvikling, produktion eller 
samproduktion af programmateriale, der er 
beregnet til audiovisuelle medietjenester, 
og som tildeles af radio- og tv-selskaber, 
eller kontrakter om sendetid, der tildeles 
udbydere af audiovisuelle medietjenester

b) om indkøb, udvikling, produktion eller 
samproduktion af programmateriale og 
tilhørende forberedende tjenesteydelser, 
der er beregnet til audiovisuelle 
medietjenester, og som tildeles af radio- og 
tv-selskaber, eller kontrakter om sendetid, 
der tildeles udbydere af audiovisuelle 
medietjenester Medietjenester defineret 
som enhver transmission eller distribution 
via enhver form for elektronisk net

Or. fr
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Begrundelse

Dette afsnit er skrevet om for at tage hensyn til mediernes teknologiske fremskridt.

Ændringsforslag 419
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udgår

Or. en

Ændringsforslag 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser
og enhver af følgende juridiske 
tjenesteydelser: 
 i) en advokats juridiske repræsentation af 
en klient i retssager ved domstole, nævn 
eller over for offentlige myndigheder som 
defineret i artikel 1 i direktiv 77/249/EØF 
ii) dokumentcertificering som kræves 
udført af notarer 
iii) juridiske tjenesteydelser, som leveres 
af kuratorer, udpegede værger eller andre 
juridiske tjenesteydelser, hvor 
tjenesteudbyderne er udpeget af en 
domstol eller et nævn i den pågældende 
medlemsstat 
iv) andre juridiske tjenesteydelser, som i 
den pågældende medlemsstat er forbundet 
med udøvelsen af officiel myndighed.
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Or. en

Ændringsforslag 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser
og arbejde udført af personer, der 
beklæder offentlige hverv, og som er 
juridisk forpligtede til at være uafhængige 
og upartiske, navnlig notarer.

Or. de

Ændringsforslag 422
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser
og advokaters tjenesteydelser i form af 
juridisk repræsentation

Or. fr

Ændringsforslag 423
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
herunder tvistbilæggelse
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Or. en

Begrundelse

"Tvistbilæggelsestjeneste" er en særlig mæglingstjeneste, der er knyttet til anvendelsen af de 
internationale FIDIC-betingelser i bygge- og anlægskontrakter, som er vedtaget af 
Verdensbanken.

Ændringsforslag 424
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
juridiske tjenesteydelser og 
notarialtjenester

Or. de

Ændringsforslag 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
eller ydelser udført af offentlige 
embedsmænd, som er forpligtede til at 
være uafhængige og upartiske

Or. pl

Ændringsforslag 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) enhver af følgende juridiske 
tjenesteydelser:
i) en advokats juridiske repræsentation af 
en klient i retssager ved nationale 
domstole, nævn eller over for en 
medlemsstats offentlige myndigheder som 
defineret i artikel 1 i direktiv 77/249/EØF
ii) dokumentcertificering som kræves 
udført af notarer
iii) juridiske tjenesteydelser, som leveres 
af kuratorer, udpegede værger eller andre 
juridiske tjenesteydelser, hvor 
tjenesteudbyderne er udpeget af en 
domstol eller et nævn i den pågældende 
medlemsstat
iv) andre juridiske tjenesteydelser, som i 
den pågældende medlemsstat selv 
lejlighedsvis er forbundet med udøvelsen 
af officiel myndighed.

Or. en

Begrundelse

Dette er en kompromisløsning for ikke at måtte genindføre B-ydelser. Ændringsforslaget 
indfører flere undtagelser fra direktivets anvendelighed, mens den nye artikel om sociale og 
andre tjenesteydelser bibeholdes og i samme omgang udvides, endog med en fordoblet 
grænseværdi.

Ændringsforslag 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) følgende juridiske tjenesteydelser:
i) en advokats juridiske repræsentation af 
en klient i retssager ved domstole eller 
administrative organer som defineret i 
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artikel 1 i direktiv 77/249/EØF
ii) notarers certificering eller 
autentificering af dokumenter
iii) juridiske tjenesteydelser leveret af 
befuldmægtigede eller udpegede værger 
eller andre juridiske tjenesteydelser, som 
finder sted i medlemsstaternes retssale
iv) andre juridiske tjenesteydelser, som 
indebærer udførelse af opgaver i den 
offentlige forvaltning i medlemsstater, 
også selv om de kun forekommer 
lejlighedsvis

Or. de

Begrundelse

At lade notarers arbejde omfatte af direktivet ville påvirke medlemsstaternes beføjelser til at 
tildele notarer funktion af retsplejeorgan, og dermed gøre det nødvendigt at afskære notarer 
fra kommerciel erhvervspraksis og indføre lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende 
betaling. Det er umuligt på forhånd af opnå målet med udbudsproceduren, nemlig at få 
konkurrence på pris og ydelser inden for notarialtjenester.

Ændringsforslag 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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/EF27, 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/EF27, centralbankers 
tjenesteydelser og operationer, der udføres 
med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet, eller transaktioner med 
henblik på ordregivende myndigheders 
penge- eller kapitalanskaffelse

Or. en
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Ændringsforslag 429
Barbara Weiler

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/EF27, 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/EF27, transaktioner med henblik 
på ordregivende myndigheders penge-
eller kapitalanskaffelse samt
centralbankers tjenesteydelser og 
operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. de

Ændringsforslag 430
Kerstin Westphal

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/EF27, 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/EF27, transaktioner med henblik 
på ordregivende myndigheders penge-
eller kapitalanskaffelse samt
centralbankers tjenesteydelser og 
operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. de
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Begrundelse

I øjeblikket anmoder lokale myndigheder mindst 20 banker om låneforslag, og dette medfører 
ingen komplikationer. Hvis banker skal opretholder deres betingelser over en relativt lang
periode – hvor de hidtil har kunnet nøjes med at gøre det i nogle få timer – uden at kunne 
genfinansiere sig tilsvarende, vil "swaptioner" i fremtiden skulle udregnes for den periode, 
hvor lånet skal ydes. Omkostninger ved dette overstiger de nuværende kreditvilkår for lokale 
myndigheder og vil i væsentlig grad forøge de offentlige myndigheders 
finansieringsomkostninger.

Ændringsforslag 431
Heide Rühle

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/EF27, 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/EF27, transaktioner med henblik 
på ordregivende myndigheders penge-
eller kapitalanskaffelse og centralbankers 
tjenesteydelser og operationer, der udføres 
med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet

Or. en

Ændringsforslag 432
Peter Simon

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-

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-



PE492.857v01-00 204/224 AM\908710DA.doc

DA

Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF27, centralbankers 
tjenesteydelser og operationer, der udføres 
med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet

Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF27, centralbankers 
tjenesteydelser og operationer, der udføres 
med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet, og transaktioner med 
henblik på ordregivende myndigheders 
penge- eller kapitalanskaffelse

Or. de

Ændringsforslag 433
Jürgen Creutzmann

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/EF27, 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/EF27, transaktioner med henblik 
på ordregivende myndigheders penge-
eller kapitalanskaffelse samt
centralbankers tjenesteydelser og 
operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. de

Begrundelse

Et krav om at sende offentlig kredit i udbud ville gøre offentlige finansieringsprocedurer 
mindre praktiske og i betydelig grad forøge omkostningerne ved dem. Undtagelsen for 
finansielle tjenesteydelser bør derfor også gælde investering og finansiering.

Ændringsforslag 434
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Ændringsforslag 435
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) finansielle transaktioner med henblik 
på penge- eller kapitalanskaffelse, 
investering eller finansiering af offentlige 
indkøb

Or. de

Ændringsforslag 436
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) transaktioner med henblik på 
ordregivende myndigheders penge- eller 
kapitalanskaffelse

Or. fr

Begrundelse

At fjerne offentlige organers undtagelse for refinansiering gennem lån ville føre til usikkerhed 
og dermed tvinge kurserne op og skabe en urimelig fordel for finansieringskontrakter, som 
nyder godt af en undtagelse.
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Ændringsforslag 437
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) kontrakter, der tildeles på baggrund af 
særlige eller eksklusive rettigheder i 
overensstemmelse med EU-traktaterne

Or. de

Ændringsforslag 438
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejdsaftaler e) arbejdsaftaler, herunder udlån af 
midlertidigt personale

Or. en

Ændringsforslag 439
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejdsaftaler e) arbejdsaftaler og obligatoriske 
socialsikringsordninger

Or. fr

Ændringsforslag 440
Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at håndtere de bekymringer, der er opstået i kølvandet på 
Domstolen dom i sag C-271/08 Kommissionen mod Tyskland. Den foreslåede ordlyd er 
baseret på artikel 59 i Albany-sagen, C-67/96, og sigter mod at udelukke kollektive 
overenskomster, som bidrager til en forbedring af arbejds- og ansættelsesvilkårene, bl.a. 
aftaler om supplerende pensionsordninger og forsikringer m.v.

Ændringsforslag 441
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kontrakter om tjenesteydelse af almen 
økonomisk interesse, som sikrer 
overholdelse af EU-lovgivningen, og som 
er tildelt efter en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende procedure

Or. en

Ændringsforslag 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Begrundelse

Når der tildeles kontrakter inden for civilbeskyttelse og katastrofeberedskab, bør kriterier 
som valuta for pengene ikke være den afgørende faktor. Dette gælder navnlig for akutte 
redningsopgaver, som derfor bør adskilles fra ambulancetjenester. Akutte redningsopgaver 
kræver mange frivillige hjælpere, navnlig i landdistrikter, og anvendelse af lovgivningen for 
offentlige indkøb ville bringe dette frivillige system i fare.

Ændringsforslag 443
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og akut medicinsk assistance

Or. en

Ændringsforslag 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de
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Begrundelse

Disse områder omfatter, i særdeleshed, redningsarbejde, der indgår som en del af den 
dagligdags uheldsforebyggelse, og bør defineres som adskilt fra ambulancetjenester. For at 
sikre en vellykket civil beskyttelse og et vellykket katastrofeberedskab som en del af den 
dagligdags uheldsforebyggelse af hensyn til offentligheden bør det være tilstrækkeligt at 
anvende primærretlige principper.

Ændringsforslag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) hotel- restaurationsvirksomhed med 
referencenumre fra 55100000-1 til 
55524000-9, og fra 98340000-8 til 
98341100-6 i det fælles glossar for 
offentlige indkøbsaftaler, forudsat at 
tjenesteydelserne kun kan leveres af 
økonomiske aktører i en specifik region.

Or. en

Ændringsforslag 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) offentlige tjenesteydelseskontrakter, 
som en ordregivende myndighed tildeler 
en ordregivende myndighed eller en 
sammenslutning af ordregivende 
myndigheder, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, der er tildelt dem i henhold til 
bekendtgjorte love, forordninger eller 
administrative bestemmelser, der er 
forenelige med traktaten.
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Or. de

Begrundelse

EU-traktaterne bemyndiger eksplicit medlemsstaterne til at overføre eksklusive rettigheder. 
Dette bør afspejles i bestemmelserne om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun artikel 40, 41 og 48 i dette direktiv 
finder anvendelse på kontrakter om 
offentlige tjenesteydelser om følgende:
a) støtte- og 
hjælpetransporttjenesteydelser
b) juridisk rådgivning
c) bygningsrengøring
d) landtransport, herunder 
pengetransporter og kurértjenester
e) efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelser

Or. de

Begrundelse

Idéen med at skelne mellem A- og B-tjenesteydelser bør bevares, idet en afskaffelse af denne 
skelnen i praksis ville forøge den administrative byrde betydeligt. Desuden bør flere 
tjenesteydelser, som ved lov er defineret som A-tjenesteydelser, klassificeres som B-
tjenesteydelser med henblik på at opnå en yderligere forenkling af procedurerne.

Ændringsforslag 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, forordninger eller 
administrative bestemmelser, der er 
forenelige med traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 449
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tjenesteydelseskontrakter tildelt 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. de

Begrundelse

Det nuværende direktiv 2004/18 udelukker offentlige vareindkøbskontrakter, tildelt på 
grundlag af en eksklusiv rettighed i medfør af en (offentliggjort) lov, forordning eller 
administrativ bestemmelse, som er forenelig med EU-traktaterne. Disse eksklusive rettigheder 
svarer til den mulighed, EU-traktaten giver EU-medlemsstaterne for at tildele sådanne 
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eksklusive rettigheder.

Ændringsforslag 450
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

civilbeskyttelse, katastrofeberedskab og 
dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Begrundelse

Afværgelse af farer, f.eks. katastrofeberedskab og akutte redningsopgaver, er blandt de 
elementer af uheldsforebyggelse, som de offentlige myndigheder må stå for gennemførelsen 
af.

Ændringsforslag 451
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De audiovisuelle medietjenester, der er 
nævnt i stk. 1, litra b), omfatter enhver 
transmission eller distribution via enhver 
form for elektronisk net.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 10, stk. 1 b.

Ændringsforslag 452
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
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 
en bekendtgjort lov, forordning eller 
administrativ bestemmelse, der er 
forenelig 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, forordninger eller administrative bestemmelser, der er forenelige 
med traktaten. Domstolen har anvendt denne bestemmelse i sag C-360/96.

Ændringsforslag 453
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Specifikke ordninger for levering af 

forsyningspligtydelser
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
medlemsstaters procedurer, der er 
gennemprøvede og som er baseret på 
brugernes frie valg af tjenesteudbyder 
(f.eks. kuponordninger, fritvalgsmodeller, 
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tresidede forhold), samt princippet om, at 
alle tjenesteydbydere, der er i stand til at 
opfylde de forud fastsatte lovmæssige 
betingelser, uafhængigt af deres retlige 
form bør have lov til at levere ydelser, 
under forudsætning af at der tages højde 
for de generelle principper om 
ligebehandling, gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 454
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10c
Koncessioner på tjenesteydelser

Uden at dette berører anvendelsen af 
artikel 10a, finder dette direktiv ikke 
anvendelse på koncessionskontrakter om 
tjenesteydelser som defineret i artikel 2, 
stk. 23, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 455
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11
Relationer mellem offentlige myndigheder

udgår

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 
myndigheder med henblik på i fællesskab 



AM\908710DA.doc 217/224 PE492.857v01-00

DA

at udføre deres opgaver af offentligretlig 
interesse med gensidige rettigheder og 
forpligtelser

b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

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.

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

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

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

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.

Or. en

Ændringsforslag 456
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Etableringen af en rent offentlig 
struktur til forvaltning af tjenesteydelse af 
almen økonomisk interesse eller sociale 
tjenesteydelser bør være en beføjelse, der 
tilfalder offentlige myndigheder, og som
falder ind under medlemsstaternes 
enekompetence. 
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. fr

Ændringsforslag 457
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den ordregivende myndighed udøver en 
kontrol over den juridiske person svarende
til den, myndigheden udøver over sine 
egne tjenestegrene, dvs. den udøver en 
afgørende indflydelse på såvel den 
kontrollerede juridiske persons strategiske 
målsætninger som dens væsentlige 
beslutninger. Med henblik på at afklare, 
om en sådan kontrol udøves, kan der også 
tages hensyn til faktorer som 
repræsentationsniveauet i 
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganer og til de relevante 
bestemmelser i vedtægterne eller til 
ejerforholdet.

Or. fr
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Begrundelse

Præcisering af de kriterier, der anvendes til at definere interne kontrakter, og som berettiger 
til, at disse kontrakter udelukkes af direktivets anvendelsesområde. Begrebet en "tilsvarende 
kontrol" er hentet fra Domstolens retspraksis og styrker kriteriet om den kontrol, som de 
ordregivende myndigheder udøver over den kontrollerede enhed. Konceptet med tilsvarende 
kontrol præciseres også ved at overtage dele af forordning (EF) nr. 1370/2007 (offentlig 
personbefordring), som er udarbejdet til at lette identifikationen af sager, hvor der udøves en 
sådan kontrol.

Ændringsforslag 458
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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. fr

Ændringsforslag 459
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 de aktiviteter, der 
udføres af den juridiske person, og som er 
genstand for kontrakten, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af denne ordregivende 
myndighed

Or. en
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Ændringsforslag 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 de aktiviteter, der 
udføres af den juridiske person, og som er 
genstand for kontrakten, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af denne ordregivende 
myndighed

Or. de

Begrundelse

For kommunale virksomheder medfører en samling af aktiviteter fra forskellige sektorer i en 
fælles holdingselskabsstruktur livsvigtige synergier, som ikke bør udelukkes af loven om 
offentlige indkøb. Derfor bør omsætningen, der er afgørende for om væsentlighedskriteriet 
kan anvendes, indskrænkes til den del, der er omfattet af kontrakten.

Ændringsforslag 461
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 85 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. de
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Ændringsforslag 462
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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) størstedelen af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af
denne ordregivende myndighed

Or. nl

Ændringsforslag 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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) den juridiske person arbejder 
hovedsageligt for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den
pågældende ordregivende myndighed. Den 
juridiske person formodes hovedsageligt 
at arbejde for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed, hvis 
mindst 90 % af de aktiviteter, der udføres, 
og som er genstand for kontrakten, 
udføres for den eller dem.

Or. de

Begrundelse

Forslaget kombinerer Domstolens retspraksis i sag C-107/98 med et safe harbour-princip, i 
henhold til hvilket der træffes en formodning – som kan anfægtes – om, hvornår der er tale 
om en intern aktivitet.
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Ændringsforslag 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 465
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 90 % af den juridiske persons
gennemsnitlige samlede omsætning 
stammer fra aktiviteter, der udføres for 
den kontrollerende ordregivende 
myndighed eller andre juridiske personer, 
der kontrolleres af denne ordregivende 
myndighed

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af de kriterier, der anvendes til at definere intern:  sætningen "90 % af 
aktiviteterne" præciserer en af de termer, der anvendes i retspraksissen (størsteparten af 
aktiviteterne), men ikke den anden, derfor forslaget om at indføre sætningen "90 % af 
omsætningen"

Ændringsforslag 466
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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 de aktiviteter, der 
udføres af den juridiske person, og som er 
genstand for kontrakten, udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af denne ordregivende 
myndighed

Or. de

Ændringsforslag 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 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) Den væsentligste del af den juridiske 
persons aktiviteter udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af denne ordregivende 
myndighed

Or. en

Begrundelse

Denne formulering afspejler Domstolens afgørelser.

Ændringsforslag 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
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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 100 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. it


