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Ændringsforslag 469
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre konkurrence bør denne undtagelse begrænses mest muligt. Der bør derfor træffes 
bestemmelse om, at alle aktiviteter, dvs. 100 % af den juridiske persons aktiviteter, bør 
udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed.

Ændringsforslag 470
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Opererer en offentlig myndighed i baggrunden, foranlediger dette illoyal konkurrence, når 
der opereres direkte eller indirekte på markedet.  Der bør kun gives undtagelse fra 
konkurrence for kontrakter, der tildeles offentlige myndigheder under fuld kontrol af den 
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ordregivende myndighed, og der bør ikke gives tilladelse til privat deltagelse i disse enheder. 
Dette direktiv giver mulighed for at afklare og forenkle regler, der sikrer den bedste 
anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 471
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag betyder, at den offentlige enhed kan få kontrakten tildelt direkte af 
dens kontrollerende offentlige enhed og derefter udbyde 10 % heraf på markedet. Disse 10 % 
kan selvfølgelig svare til millioner af euro, hvilket inden for mange brancher klart vil forvride 
konkurrencen. Vilkårene er ikke lige, hvis en offentlig enhed kan sælge tjenesteydelser og 
varer på det samme marked som private virksomheder.

Ændringsforslag 472
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) Mindst 50 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. nl
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Ændringsforslag 473
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 474
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed For 
affaldsforbrændingsanlæg fastsættes 
denne minimumsgrænse til 50 %.

Or. da

Ændringsforslag 475
Marian Harkin

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

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Opererer en offentlig myndighed i baggrunden, foranlediger dette illoyal konkurrence, når 
der opereres direkte eller indirekte på markedet.  Der bør kun gives undtagelse fra 
konkurrence for kontrakter, der tildeles offentlige myndigheder under fuld kontrol af den 
ordregivende myndighed, og der bør ikke gives tilladelse til privat deltagelse i disse enheder. 
Dette direktiv giver mulighed for at afklare og forenkle regler, der sikrer den bedste 
anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 476
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

(c) Der er kun passiv privat deltagelse, dvs. 
deltagelse, der ikke tillader indflydelse på 
den kontrollerede juridiske persons 
operative anliggender.

Or. de

Begrundelse

Denne udelukkelse bør kun finde anvendelse for “aktiv” privat deltagelse i den kontrollerede 
juridiske person, der giver indflydelse på de operationelle beslutninger. Denne ændring gør 
det muligt blot at deltage med kapital i den juridiske person, f.eks. med stille kapital, uden at 
dette påvirker undtagelsen for in house-konstellationer.   Der bør åbnes op for muligheden 
for blot at bidrage med kapital, således at lokalråd kan tilbyde borgerne tjenesteydelser til en 
rimelig pris.

Ændringsforslag 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Der er ikke nogen privat deltagelse i 
den kontrollerede juridiske person, 
medmindre dette er et lovmæssigt krav i 
den pågældende medlemsstat. 

Or. de

Begrundelse

I visse medlemsstater udgør privat deltagelse et lovmæssigt krav på grund af historiske 
udviklinger og etablerede strukturer.  Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 479
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 480
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Den private deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person overstiger 
ikke 50 % af dens stemmeandele.

Or. en

Begrundelse

Private investorer kan kun påvirke ledelsesbeslutningerne, såfremt de besidder mere end 50 
% af stemmeandelene i den kontrollerede juridiske person. Denne ændring skal muliggøre 
rene kapitalinvesteringer uden at påvirke undtagelsen for in house-kontrakter og horisontalt 
samarbejde.

Ændringsforslag 481
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) den kontrollerede juridiske person 
varetager ikke andre interesser end de 
offentlige myndigheders, som de er 
tilknyttet
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Or. es

Ændringsforslag 482
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke andre fordele end godtgørelse 
af de reelle omkostninger ved de 
offentlige kontrakter med de ordregivende 
myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 483
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra a i underafsnit 1 er klart nok formuleret til, at der ikke er grund til gentagelse.

Ændringsforslag 484
Wim van de Camp



PE492.858v01-00 10/161 AM\908711DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 485
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Præcisering. Se ændringsforslag til artikel 11, stk. 1, litra a.

Ændringsforslag 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

For at opnå det erklærede mål om lovgivningsmæssig forenkling bør forklaringerne i en 
lovgivningstekst ikke overdrives, men i stedet fremgå af separate retningslinjer. Dette afsnit 
bør derfor udgå. En forklaring, der går udover EU-Domstolens relevante retspraksis, tjener 
her ikke noget formål.

Ændringsforslag 487
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 488
Marian Harkin
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Opererer en offentlig myndighed i baggrunden, foranlediger dette illoyal konkurrence, når 
der opereres direkte eller indirekte på markedet.  Der bør kun gives undtagelse fra 
konkurrence for kontrakter, der tildeles offentlige myndigheder under fuld kontrol af den 
ordregivende myndighed, og der bør ikke gives tilladelse til privat deltagelse i disse enheder. 
Dette direktiv giver mulighed for at afklare og forenkle regler, der sikrer den bedste 
anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 490
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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. Ovenstående 
bestemmelser skal opfyldes, når en 
ordregivende myndighed tildeler en 
offentlig kontrakt til en juridisk person, 
som den kontrollerer i fællesskab med 
andre ordregivende myndigheder. 

Or. de

Ændringsforslag 491
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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som får tildelt den offentlige kontrakt.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af in house-undtagelsen bør begrænses mest muligt. Denne omvendte in house-
undtagelse udgør en uberettiget udvidelse af Domstolens dom i Teckal-sagen og bør derfor 
fjernes. 

Ændringsforslag 492
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Opererer en offentlig myndighed i baggrunden, foranlediger dette illoyal konkurrence, når 
der opereres direkte eller indirekte på markedet.  Der bør kun gives undtagelse fra 
konkurrence for kontrakter, der tildeles offentlige myndigheder under fuld kontrol af den 
ordregivende myndighed, og der bør ikke gives tilladelse til privat deltagelse i disse enheder. 
Dette direktiv giver mulighed for at afklare og forenkle regler, der sikrer den bedste 
anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 493
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 494
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Vedrører kun den tyske version.

Ændringsforslag 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Stk. 1 finder også anvendelse, når en 
kontrolleret virksomhed, som er en 
ordregivende myndighed, tildeler en 
kontrakt til sit kontrollerende selskab eller 
kontrollerende selskaber eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, forudsat 
at der kun er passiv privat deltagelse, dvs. 
deltagelse, der ikke tillader indflydelse på 
den kontrollerede juridiske persons 
operative anliggender, i den juridiske 
person, som får tildelt den offentlige 
kontrakt.

Or. de
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Begrundelse

Der bør også træffes bestemmelser for situationer, hvor offentlige kontrakter opfyldes af flere 
ordregivende myndigheder i fællesskab.

Ændringsforslag 497
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 498
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Stk. 1 finder også anvendelse, når en 
kontrolleret virksomhed, som er en 
ordregivende myndighed, tildeler en 
kontrakt til sit kontrollerende selskab eller 
til en anden juridisk person, der 
kontrolleres af den samme ordregivende 
myndighed, forudsat at den private
deltagelse i den juridiske person, som får 
tildelt den offentlige kontrakt, ikke 
overstiger 50 % af dens stemmeandele.
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Or. en

Begrundelse

Private investorer kan kun påvirke ledelsesbeslutningerne, såfremt de besidder mere end 50 
% af stemmeandelene i den kontrollerede juridiske person. Denne ændring skal muliggøre 
rene kapitalinvesteringer uden at påvirke undtagelsen for in house-kontrakter og horisontalt 
samarbejde.

Ændringsforslag 499
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

udgår

(a) De ordregivende myndigheder 
underkaster den juridiske person en 
kontrol, der svarer til den kontrol, de fører 
med deres egne tjenestegrene.
(b) Mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder
(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
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(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.

Or. de

Ændringsforslag 500
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

udgår

(a) De ordregivende myndigheder 
underkaster den juridiske person en 
kontrol, der svarer til den kontrol, de fører 
med deres egne tjenestegrene.
(b) Mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder
(c) Der er ikke nogen privat deltagelse i 
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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.

Or. en

Begrundelse

Opererer en offentlig myndighed i baggrunden, foranlediger dette illoyal konkurrence, når 
der opereres direkte eller indirekte på markedet.  Der bør kun gives undtagelse fra 
konkurrence for kontrakter, der tildeles offentlige myndigheder under fuld kontrol af den 
ordregivende myndighed, og der bør ikke gives tilladelse til privat deltagelse i disse enheder. 
Dette direktiv giver mulighed for at afklare og forenkle regler, der sikrer den bedste 
anvendelse af offentlige midler.

Ændringsforslag 501
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ordregivende myndighed, som ikke 3. En ordregivende myndighed, som ikke 
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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:

kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 1, 
kan alligevel tildele en offentlig kontrakt 
uden for rammerne af dette direktiv til en 
juridisk person, som den kontrollerer 
sammen med andre ordregivende 
myndigheder, når følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 502
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

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

Or. nl

Ændringsforslag 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

Or. de

Begrundelse

Ordlyden antyder, at ordregivende myndigheder selv kan beslutte, om de vil anvende 
direktivet eller ej. Det må gøres klart, at de beskrevne tilfælde ikke falder inden for direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) Formålet for den juridiske person er 
udførelse af en offentlig opgave, som 
påhviler alle de offentlige myndigheder.

Or. de

Begrundelse

I sine beslutninger af 10. maj 2010 og 5. oktober 2011 indtog Parlamentet det standpunkt, at 
offentlig-offentlig samarbejde ikke bør gøres til genstand for reglerne for offentlige indkøb, 
under bl.a. forudsætningen om, at partnerskabets formål var udførelsen af offentlige opgaver, 
som påhvilede alle de berørte offentlige myndigheder.  

Ændringsforslag 505
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) De ordregivende myndigheder 
underkaster den juridiske person en 
kontrol, der svarer til den kontrol, de fører 
med deres egne tjenestegrene, dvs. de 
udøver afgørende indflydelse på både 
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strategiske målsætninger og væsentlige 
beslutninger i den kontrollerede juridiske 
person. Ved afgørelsen af, hvorvidt en 
sådan kontrol udøves, kan der ligeledes 
tages hensyn til faktorer som 
repræsentationsniveauet i
administrations-, ledelses- eller 
tilsynsorganerne eller særlige 
bestemmelser herom i sammenslutningens 
eller ejerforholdets artikler.  

Or. fr

Begrundelse

Afklaring af de kriterier, som anvendes til at definere fælles in house-aktiviteter, og som 
udgør begrundelsen for disse kontrakters undtagelse fra direktivets anvendelsesområde. 
Udtrykket “kontrol, der svarer til” stammer fra EU-Domstolens retspraksis og styrker 
kriteriet for den kontrol, som den ordregivende myndighed udøver over den kontrollerede 
enhed. Begrebet kontrol, der svarer til, afklares ligeledes ved at overtage dele af forordning 
(EF) nr. 1370/2007 (offentlig personbefordring), som er udarbejdet med henblik på lettere at 
kunne identificere situationer, hvor en sådan kontrol udøves.

Ændringsforslag 506
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 507
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 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 andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

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

Or. en

Ændringsforslag 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Ved at bringe aktiviteter i forskellige sektorer sammen i en fælles holdingstruktur skabes 
vigtig synergi for kommunale virksomheder, og dette bør ikke undermineres af 
udbudslovgivningen. Den omsætning, der anses for relevant for anvendelsen af 
essentialitetskriteriet, bør derfor indskrænkes til de aktiviteter, der falder ind under 
kontrakten.

Ændringsforslag 509
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 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 andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

(b) Mindst 85 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

Or. de

Ændringsforslag 510
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) den juridiske person udfører 
hovedsageligt aktiviteter for de 
kontrollerende ordregivende myndigheder 
eller for andre juridiske personer, der 
kontrolleres af samme ordregivende 
myndigheder Det antages, at den juridiske 
person hovedsageligt udfører aktiviteter 
for de kontrollerende ordregivende 
myndigheder eller for andre juridiske 
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personer, der kontrolleres af samme 
ordregivende myndigheder, såfremt 
mindst 90 % af de aktiviteter, der udføres, 
falder ind under kontrakten for den 
juridiske person eller de juridiske 
personer.

Or. de

Begrundelse

Dette forslag kombinerer EU-Domstolens retspraksis i sag C-107/98 med en 
sikkerhedsklausul, der etablerer simpel formodning om in house-aktivitet. 

Ændringsforslag 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 513
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Afklaring af de kriterier, som anvendes til at definere fælles in house-aktiviteter, og som 
udgør begrundelsen for disse kontrakters undtagelse fra direktivets anvendelsesområde. 
Udtrykket “90 % af aktiviteterne” præciserer et af de udtryk, som anvendes i retspraksis 
(størsteparten af aktiviteterne), men ikke det andet, hvilket begrunder forslaget om at medtage 
udtrykket ”90 % af omsætningen”.

Ændringsforslag 514
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) Den væsentlige del af den juridiske 
persons aktiviteter udføres for den 
kontrollerende ordregivende myndighed 
eller andre juridiske personer, der 
kontrolleres af de samme ordregivende 
myndigheder
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Or. en

Begrundelse

Denne formulering afspejler EU-Domstolens afgørelser.

Ændringsforslag 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre konkurrence bør denne undtagelse begrænses mest muligt. Det bør derfor træffes 
bestemmelse om, at alle aktiviteter, dvs. 100 % af den juridiske persons aktiviteter, bør 
udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed.

Ændringsforslag 517
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag betyder, at den offentlige enhed kan få kontrakten tildelt direkte af 
dens kontrollerende offentlige enhed og derefter udbyde 10 % heraf på markedet. Disse 10 % 
kan selvfølgelig svare til millioner af euro, hvilket inden for mange brancher klart vil forvride 
konkurrencen. Vilkårene er ikke lige, hvis en offentlig enhed kan sælge tjenesteydelser og 
varer på det samme marked som private virksomheder.

Ændringsforslag 518
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) Mindst 50 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

Or. nl

Ændringsforslag 519
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 520
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Der er kun passiv privat deltagelse, dvs. 
deltagelse, der ikke tillader indflydelse på 
den kontrollerede juridiske persons 
operative anliggender.

Or. de

Begrundelse

Udbudslovgivningen bør ikke udgøre en belastning for langvarigt samarbejde mellem 
ordregivende myndigheder og private aktører.

Ændringsforslag 522
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. nl

Ændringsforslag 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Der er ikke nogen privat deltagelse i 
den kontrollerede juridiske person, 
medmindre dette er et lovmæssigt krav i 
den pågældende medlemsstat. 

Or. de

Begrundelse

I visse medlemsstater udgør privat deltagelse et lovmæssigt krav på grund af historiske 
udviklinger og etablerede strukturer.  Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 524
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) Den private deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person overstiger 
ikke 50 % af dens stemmeandele.

Or. en

Begrundelse

Private investorer kan kun påvirke ledelsesbeslutningerne, såfremt de besidder mere end 50 



PE492.858v01-00 32/161 AM\908711DA.doc

DA

% af stemmeandelene i den kontrollerede juridiske person. Denne ændring skal muliggøre 
rene kapitalinvesteringer uden at påvirke undtagelsen for in house-kontrakter og horisontalt 
samarbejde.

Ændringsforslag 525
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(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.

Or. en

Begrundelse

Denne vidtgående fortolkning af Domstolens afgørelse er unødvendigt og bidrager ikke til 
forkortelse og præcision af teksten.
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Ændringsforslag 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(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.

Or. de

Begrundelse

Er en konsekvens af samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 11, stk. 3, litra a.

Ændringsforslag 527
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(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.

Or. nl

Ændringsforslag 528
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer 
sammensættes af repræsentanter fra alle 
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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.

Or. de

Ændringsforslag 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer sammensættes 
af repræsentanter for de deltagende 
ordregivende myndigheder

Or. de

Ændringsforslag 530
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer sammensættes 

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

af repræsentanter fra alle deltagende 
ordregivende myndigheder, idet en 
repræsentant kan repræsentere én eller 
flere deltagende ordregivende 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 531
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 532
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) den kontrollerede juridiske person 
varetager ikke interesser, som strider mod
de offentlige myndigheders, som de er 
tilknyttet

Or. en

Ændringsforslag 534
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) den kontrollerede juridiske person 
varetager ikke interesser, som strider mod
de offentlige myndigheders, som de er 
tilknyttet

Or. en

Begrundelse

Dattervirksomheder oprettes ofte for at kunne forfølge interesser, som ligger ud over det 
kontrollerende selskabs. Det er derfor tilstrækkeligt, at disse interesser ikke strider mod 
hinanden.

Ændringsforslag 535
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke andre fordele end godtgørelse 
af aktuelle omkostninger i forbindelse 

udgår
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med de offentlige kontrakter med de 
ordregivende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 536
Françoise Castex

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 537
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) den kontrollerede juridiske person 
opnår kun godtgørelse af aktuelle 
omkostninger, samt hvad der måtte være 
nødvendigt for at investere i udviklingen 
af yderligere kvalitetsydelser i forbindelse 
med de offentlige kontrakter med de 
ordregivende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 538
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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. 7, i nærværende 
direktiv og falder dermed uden for dette 
direktivs anvendelsesområde, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 539
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 540
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende
myndigheder med henblik på i fællesskab 
at udføre deres opgaver af offentligretlig 

(a) formålet med partnerskabet er 
udførelsen af offentligretlige opgaver, 
som påhviler alle de deltagende offentlige 
myndigheder, eller udførelsen af 
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interesse med gensidige rettigheder og 
forpligtelser

hjælpeopgaver, der måtte være 
nødvendige for at udføre de 
offentligretlige opgaver, som påhviler alle 
de offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) formålet med partnerskabet er i 
offentlighedens interesse at udføre en 
offentligretlig opgave, som påhviler 
offentlige myndigheder, eller at udføre 
accessoriske aktiviteter i forbindelse med 
indkøb i henhold til artikel 2, stk. 17, der 
er nødvendige for udførelsen af den 
offentligretlige opgave i offentlighedens 
interesse
En samordning af opgaverne anses 
ligeledes for at være til stede, såfremt en 
lokal myndighed alene er forpligtet til at 
foretage betaling, på betingelse af, at det 
pågældende samarbejde sætter den lokale 
myndighed i stand til mere økonomisk 
eller mere effektivt at opfylde sine egne 
forpligtelser 

Or. de

Begrundelse

Kommissionsforslaget præciserer ikke, hvad der forstås ved “ægte samarbejde”. Det bør 
imidlertid fremgå, at dette skal involvere en offentligretlig opgave, som påhviler ordregivende 
myndigheder. Dette må også dække accessoriske aktiviteter i forbindelse med indkøb (IT, 
infrastruktur mv.), som er nødvendig for, at de ordregivende myndigheder kan udføre deres 
opgaver.
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Ændringsforslag 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 543
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Vedrører ikke den danske version.

Or. fr

Ændringsforslag 544
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 

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

myndigheder med henblik på i fællesskab 
eller for hinanden at udføre deres opgaver 
af offentligretlig interesse

Or. de

Ændringsforslag 545
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 
myndigheder, der udgør en kompetent 
myndighed med henblik på i fællesskab at 
sikre organisationen af samme opgave af 
offentligretlig interesse

Or. en

Begrundelse

Afklaring af definitionen af horisontalt samarbejde.

Ændringsforslag 546
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 547
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 548
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse, idet dette omfatter 
underordnede accessoriske opgaver, der 
er nødvendige for udførelsen af de 
offentligretlige opgaver

Or. de
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Begrundelse

Begrænsningen for offentligretlige tjenesteydelser, jf. EU-Domstolens retspraksis i sag C-
480/06, bør også omfatte interne accessoriske tjenesteydelser, som den ordregivende 
myndighed benytter for at sikre effektiviteten af egne tjenester og egen administrativ struktur 
samt for at organisere udførelsen af de retligt bindende opgaver, og som ikke udføres for 
tredjepart.

Ændringsforslag 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

(b) opgaven udføres udelukkende af de 
berørte offentlige myndigheder uden 
deltagelse af privat kapital

Or. de

Begrundelse

Den offentligretlige interesse er naturligvis af central betydning for aftalen. En henvisning til 
forbuddet mod aktiv privat kapital uddyber dog dette.

Ændringsforslag 551
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse, og 
tjenesteydelserne samt de fornødne 
accessoriske tjenester tager udgangspunkt 
heri

Or. de
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Ændringsforslag 552
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse

(b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse og er ikke 
markedsorienteret

Or. en

Begrundelse

Sådanne aftaler bør kun undtages fra direktivets anvendelsesområde, såfremt de ikke er 
markedsorienterede. Ellers ville konkurrencen begrænses.

Ændringsforslag 553
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 554
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Mange af sådanne enheder, der er oprettet af offentlige organer, driver 
handelsdatterselskaber, som varetager en række opgaver både for lokale myndigheder og 
tilknyttede enheder samt for andre organisationer, hvor markedet ikke er i stand til at gøre 
det. 

Ændringsforslag 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. de

Begrundelse

Dette kriterium går ud over betingelserne fastsat i EU-Domstolens retspraksis i 
'Stadtreinigung Hamburg'-sagen (C-480/06). Vedtages 10 %- essentialitetskriteriet (90 %), 
medfører dette en utilladelse sidestilling med in house-retspraksis, som Domstolen ikke 
foretog. Det er ikke hensigtsmæssigt her at benytte formuleringer fra lovgivningen om 
statsstøtte.

Ændringsforslag 557
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 558
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) de deltagende offentlige myndigheder 
er ikke aktive på det frie marked med mere 
end 20 % for så vidt angår omsætningen 
for de aktiviteter, der er under kontrakt

Or. en

Begrundelse

Denne afklaring er nødvendig for ikke at skabe retstvister
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Ændringsforslag 559
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) de deltagende ordregivende
myndigheder er ikke aktive på det frie 
marked med mere end 15 % for så vidt 
angår omsætningen for de aktiviteter, der 
er relevante i forbindelse med aftalen

Or. de

Ændringsforslag 560
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) de deltagende ordregivende 
myndigheder er ikke aktive på det frie 
marked

Or. en

Begrundelse

Ligger i forlængelse af ændringsforslagene til stk. 1 og 3.

Ændringsforslag 561
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) de deltagende ordregivende 
myndigheder er ikke aktive på det frie 
marked med nogen del af omsætningen for 
de aktiviteter, der er relevante i forbindelse 
med aftalen.

Or. en

Begrundelse

Forslagene betyder, at den offentlige enhed kan få kontrakten tildelt direkte af en anden 
offentlige enhed og derefter udbyde 10 % heraf på markedet. Disse 10 % kan selvfølgelig 
svare til millioner af euro, hvilket inden for mange brancher klart vil forvride konkurrencen. 
Vilkårene er ikke lige, hvis en offentlig enhed kan sælge tjenesteydelser og varer på det 
samme marked som private virksomheder.

Ændringsforslag 562
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette kriterium går ud over betingelserne fastsat i EU-Domstolens retspraksis i 
'Stadtreinigung Hamburg'-sagen (C-480/06). Lokale myndigheder samarbejder ikke alene 
med henblik på godtgørelse af udgifter. Forbuddet mod finansielle overførsler går udover 
EU-Domstolens relevante retspraksis, og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 564
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 565
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 566
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
indkøb

Or. de

Ændringsforslag 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette kriterium går ud over betingelserne fastsat i EU-Domstolens retspraksis i 
'Stadtreinigung Hamburg'-sagen (C-480/06). Der skabes herved en utilladelse sidestilling 
med in house-retspraksis, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for samarbejde mellem lokale 
myndigheder. 

Ændringsforslag 569
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) opgaven udføres alene af den berørte 
offentlige myndighed uden deltagelse fra
private parter med undtagelse af 
ordregivende myndigheder, der deltager i 
samarbejdet som offentligretlige organer i 
henhold til artikel 2, stk. 6, i dette direktiv

Or. en
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Ændringsforslag 570
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) der er ikke nogen privat deltagelse i 
nogen af de involverede ordregivende 
myndigheder, medmindre dette er et 
lovmæssigt krav i den pågældende 
medlemsstat. 

Or. de

Begrundelse

I visse medlemsstater udgør privat deltagelse et lovmæssigt krav på grund af historiske 
udviklinger og etablerede strukturer.  Disse former for samarbejde bør fortsat være mulige, 
men enhver anden privat deltagelse bør udelukkes i overensstemmelse med EU-Domstolens 
retspraksis.

Ændringsforslag 571
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) den private deltagelse i enhver af de 
ordregivende myndigheder overstiger ikke 
50 % af dens stemmeandele.

Or. en

Begrundelse

Private investorer kan kun påvirke ledelsesbeslutningerne, såfremt de besidder mere end 50 
% af stemmeandelene i den kontrollerede juridiske person. Denne ændring skal muliggøre 
rene kapitalinvesteringer uden at påvirke undtagelsen for in house-kontrakter og horisontalt 
samarbejde.
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Ændringsforslag 572
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
for aftaler, der er indgået mellem flere 
ordregivende myndigheder eller 
sammenslutninger af ordregivende 
myndigheder, som inden for rammerne af 
en medlemsstats interne organisation gør 
det muligt at overdrage beføjelser mellem 
parterne med henblik på udførelsen af en 
offentligretlig opgave.
Der må ikke være privat deltagelse i 
nogen af de involverede ordregivende 
myndigheder.

Or. fr

Begrundelse

Den eksplicitte udelukkelse af horisontalt samarbejde (artikel 11, stk. 4) rejser tvivl om den 
status, som overførsel af beføjelser mellem offentlige myndigheder (”intercommunalité” i 
henhold til fransk lovgivning) har i henhold til direktivet, eftersom dette ikke udelukkes 
eksplicit.  Derfor foreslås et nyt stykke, som udelukker sådanne ordninger.

Ændringsforslag 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Begrundelse

Er en konsekvens af samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 11, stk. 1, litra c, og 
stk. 3, litra c.

Ændringsforslag 574
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 575
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den manglende private deltagelse i enhver 
form og alle de andre betingelser omtalt i 
stk. 1-4 skal verificeres på tidspunktet for 
tildelingen af kontrakten eller indgåelsen af 
aftalen.

Or. en
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Begrundelse

Alle betingelserne skal verificeres på tidspunktet for tildelingen, ikke blot den private 
deltagelse.

Ændringsforslag 576
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 577
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Efter direktivets ikrafttræden finder de
udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-4, 
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. de
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Ændringsforslag 578
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De undtagelser, der er omhandlet i stk. 1-4, 
gælder ikke fra det tidspunkt, hvor en 
enkelt af de der anførte kumulative 
betingelser ikke længere er opfyldt, med 
den virkning, at løbende kontrakter skal 
åbnes for konkurrence via sædvanlige 
udbudsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 579
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-
4, finder ikke længere anvendelse fra det 
tidspunkt, hvor der finder privat deltagelse 
sted, med den virkning, at løbende 
kontrakter skal åbnes for konkurrence via 
sædvanlige udbudsprocedurer, medmindre 
den private deltagelse i den juridiske 
person, hvilket omdanner denne til et 
associeret selskab, erhverves ved en af de 
procedurer, som er fastsat i dette direktiv 
eller i direktiverne (til afløsning af 
direktiv 2004/17/EF).

Or. es
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Ændringsforslag 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedrører kontrakten affaldsforbrænding, 
fastsættes de i artikel 11, stk. 1, litra b, stk. 
3, litra b, og stk. 4, anførte procentsatser 
til 50 %.

Or. en

Begrundelse

Der er særlig bekymring for, at den nye ordlyd kunne få skadelige virkninger for 
affaldsforbrænding, som ellers opfattes som en miljømæssigt set ønskelig måde at forvalte 
affald på. Eftersom de lokale myndigheder i visse medlemslande lovmæssigt er forpligtet til at 
håndtere kommunalt affald, har de investeret betydelige beløb i affaldsforbrændingsanlæg. 
Disse investeringer ville ikke nødvendigvis have været kommercielt levedygtige, og med en 
tærskel på 90 % ville de lokale myndigheder have været nødt til at sende affaldsforbrænding i 
udbud, selvom der i betragtning af den ringe private kapacitet reelt ikke er nogen 
kommercielle alternativer.

Ændringsforslag 581
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Overførsel af opgaver mellem 
organisationer i den offentlige sektor 
henhører imidlertid under 
medlemsstaternes interne administrative 
organisation og er ikke omfattet af 
bestemmelser om indkøb.

Or. en
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Ændringsforslag 582
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på 

grundlag af en eksklusiv rettighed
Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
offentlige tjenesteydelseskontrakter, som 
en ordregivende myndighed tildeler en 
anden ordregivende myndighed eller en 
sammenslutning af ordregivende 
myndigheder, på grundlag af en eksklusiv 
rettighed, der er tildelt dem i henhold til 
bekendtgjorte love eller administrative 
bestemmelser, der er forenelige med 
traktaterne.

Or. en

Begrundelse

Artikel 18 fra det gældende direktiv 2004/18/EF genindføres. Denne artikel er væsentlig for 
tiltag af almen interesse, f.eks. spil (statsgodkendte lotterier) og bortskaffelse af affald. 
Artiklen gør det muligt for myndighederne at reservere nogle tiltag til visse interne 
virksomheder. Domstolen har anvendt denne bestemmelse i sag C-360/96.

Ændringsforslag 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 12 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Kontrakter om bygge- og 
anlægsarbejder, hvortil de ordregivende 
myndigheder yder et direkte tilskud på 
mere end 50 %, og hvis anslåede værdi 
eksklusive moms er lig med eller 
overstiger 5 000 000 EUR, når disse 

(a) Kontrakter om bygge- og 
anlægsarbejder, hvortil de ordregivende 
myndigheder yder et direkte tilskud på 
mere end 50 %, og hvis anslåede værdi 
eksklusive moms er lig med eller 
overstiger 8.000.000 EUR, når disse 
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kontrakter vedrører en af de følgende 
aktiviteter:

kontrakter vedrører en af de følgende 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) tjenesteydelseskontrakter, hvortil de 
ordregivende myndigheder yder et direkte 
tilskud på mere end 50 %, og hvis anslåede 
værdi eksklusive moms er lig med eller 
overstiger 200 000 EUR, såfremt disse 
kontrakter har forbindelse til en bygge- og 
anlægskontrakt som omhandlet i litra a).

(b) tjenesteydelseskontrakter, hvortil de 
ordregivende myndigheder yder et direkte 
tilskud på mere end 50 %, og hvis anslåede 
værdi eksklusive moms er lig med eller 
overstiger 400.000 EUR, såfremt disse 
kontrakter har forbindelse til en bygge- og 
anlægskontrakt som omhandlet i litra a).

Or. en

Ændringsforslag 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 346 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder dette direktiv 
anvendelse på tildeling af offentlige 
kontrakter og på projektkonkurrencer, som 
afholdes på forsvars- og 
sikkerhedsområdet, med undtagelse af 
følgende kontrakter:

1. Med forbehold af artikel 1, stk. 3,finder 
dette direktiv anvendelse på tildeling af 
offentlige kontrakter og på 
projektkonkurrencer, som afholdes på 
forsvars- og sikkerhedsområdet, med 
undtagelse af følgende kontrakter:

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at der ikke er overlapning mellem dette direktiv og gældende 
regler for indkøb af forsvarsudstyr.

Ændringsforslag 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
andre offentlige kontrakter og 
projektkonkurrencer end dem, der nævnes 
i stk. 1, i det omfang, at beskyttelsen af en 
medlemsstats væsentlige 
sikkerhedsinteresser ikke kan sikres i en 
udbudsprocedure som fastsat i dette 
direktiv.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
offentlige kontrakter og 
projektkonkurrencer, som ikke på anden 
måde er undtaget i henhold til stk. 1, 
såfremt:

(a) beskyttelsen af en medlemsstats 
væsentlige sikkerhedsinteresser ikke kan 
sikres i en udbudsprocedure som fastsat i 
dette direktiv

(b) anvendelsen af dette direktiv ville 
forpligte medlemsstaten til at udlevere 
oplysninger, hvis videregivelse det 
betragter som stridende mod dets vitale 
sikkerhedsinteresser eller
(c) indkøbsproceduren og udførelsen af 
kontrakten eller konkurrencen skal 
ledsages af særlige 
sikkerhedsforanstaltninger i 
overensstemmelse med gældende love og 
administrative bestemmelser i den 
pågældende medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at der ikke er overlapning mellem dette direktiv og gældende 
regler for indkøb af forsvarsudstyr.
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Ændringsforslag 587
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principper om offentlige udbud Formål med og principper om offentlige 
udbud

Or. en

Ændringsforslag 588
Mitro Repo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøbscentraler skal i forbindelse med 
indkøbsproceduren sikre, at personale 
beskæftiget med udførelsen af tjeneste-
eller arbejdskontrakterne garanteres 
ordentlige arbejdsvilkår, og at 
indkøbsproceduren ikke fører til nogen 
form for dårlig behandling. 

Or. fi

Ændringsforslag 589
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 590
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbuddet udformes ikke med det formål 
at udelukke dette fra direktivets 
anvendelsesområde eller kunstigt 
indskrænke konkurrencen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 591
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbuddet udformes ikke med det formål at 
udelukke dette fra direktivets 
anvendelsesområde eller kunstigt 
indskrænke konkurrencen.

Udbuddet udformes ikke med det formål at 
udelukke dette fra direktivets 
anvendelsesområde eller kunstigt 
indskrænke konkurrencen. Procedurerne 
bør altid ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling, fri 
konkurrence, annoncering og effektiv 
forvaltning af offentlige midler.
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Or. es

Ændringsforslag 592
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De økonomiske aktører skal overholde 
den social- og arbejdsmarkedslovgivning 
samt de bestemmelser for arbejdsvilkår, 
som gælder i det land, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller produktet skal ydes, 
som fastsat i national lovgivning og/eller 
de i bilag XI anførte internationale 
arbejdsmarkedskonventioner om 
arbejdsvilkår.

Or. fi

Ændringsforslag 593
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder skal 
respektere betalingsfristerne som fastsat i 
direktiv 2011/7/EU.

Or. en

Ændringsforslag 594
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 595
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategien for e-indkøbssystemer samt 
tidshorisonten for obligatorisk e-indkøb 
fra midt i 2016 skal gennemføres som 
foreslået af Kommissionen. Der vil blive 
oprettet en let tilgængelig 
europadækkende fælles platform med et 
fælles styresystem, der tilbyder tjenester 
på alle officielle EU-sprog. 

Or. en

Ændringsforslag 596
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a og 2 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige indkøb skal anvendes for at 
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opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og for at understøtte fælles 
samfundsmæssige mål og for at 
tilvejebringe varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet. De offentlige myndigheder 
har på alle niveauer ret til at beslutte, 
hvordan de vil gennemføre bestilling og 
organisere deres tjenesteydelser.
Økonomiske aktører skal overholde de 
forpligtelser for så vidt angår social og 
beskæftigelsesmæssig sikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen udføres, som fastsat i national 
lovgivning og/eller kollektive 
overenskomster eller internationale 
arbejdsstandarder anført i bilag XI, 
særligt ILO-konvention nr. 94.

Or. en

Ændringsforslag 597
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder skal i 
politikken for offentlige indkøb stile mod 
at få "mest valuta for pengene". Dette 
opnås ved at tildele den offentlige 
kontrakt til det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 598
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Detaljerne i de offentlige kontrakter 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 599
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 600
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt om 
offentlige vareindkøbskontrakter, der 
tillige omfatter tjenesteydelser eller 

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

monterings- og installationsarbejde, kan 
det imidlertid forlanges af juridiske 
personer, at de i tilbuddet eller 
ansøgningen om deltagelse opgiver det
faglige kvalifikationsniveau for de 
personer, der skal levere den pågældende 
ydelse.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tekst antyder, at det i forbindelse med levering af tjenesteydelser, der først og 
fremmest består af fagligt personale (f.eks. ingeniørrådgivning) kan være nødvendigt at 
definere ansøgerne i ansøgningen om deltagelse. I praksis er det umuligt for en tilbudsgiver 
at forpligte det allokerede personale på dette tidspunkt i betragtning af udvælgelses- og 
tildelingsforløbets samlede varighed.

Ændringsforslag 601
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 602
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 

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

(a) beskyttede værksteder, hvis vigtigste 
initiativtagere eller deltagere er 
almennyttige organer, eller sørge for, at 
sådanne kontrakter udføres i forbindelse 
med programmer for beskyttet 
beskæftigelse, såfremt hovedparten af de 
beskæftigede er handicappede, som på 
grund af arten eller omfanget af deres 
handicap ikke kan udøve erhvervsmæssig 
beskæftigelse på normale betingelser eller 
let kan finde beskæftigelse på det 
almindelige marked
(b) sociale virksomheder og programmer, 
hvis vigtigste mål er social og faglig 
integration af handicappede, forudsat at 
mere end 30 % af arbejdstagerne hos de 
pågældende økonomiske operatører eller i 
de pågældende programmer er 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde 
oplysning herom.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde 
oplysning herom.

I medlemsstater, hvor omstændighederne 
tillader det, fordi et stort antal mennesker 
med handicap kan arbejde, men ikke er 
aktive, skal de i ovenstående litra a 
omtalte reserverede kontrakter svare til 
mindst det antal eller den procentdel af 
kontrakterne, som er anført af 
ordregivende organer eller andre 
kompetente organer.

Or. es
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Ændringsforslag 604
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 605
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

de har betegnet som fortrolige, herunder 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det klart, at denne bestemmelse ikke gælder, hvis den ordregivende myndighed er 
berettiget eller forpligtet til at videregive relevante oplysninger – f.eks. i forbindelse med 
retsforfølgelse.

Ændringsforslag 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Afklaring af, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse, hvor den ordregivende myndighed 
kan eller skal fremlægge disse oplysninger i henhold til andre bestemmelser, f.eks. som led i 
en klageprocedure, efter krav fra legalitetskontrolmyndigheden eller i en retssag.

Ændringsforslag 608
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tekniske hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

Manglende overholdelse af denne 
forpligtelse må den ordregivende 
myndighed hæfte for.

Or. fr

Begrundelse

 En styrkelse af bestemmelserne om fortrolighed af de oplysninger, som ansøgere eller 
tilbudsgivere fremsender til den ordregivende myndighed under indkøbsproceduren. Den 
ordregivende myndighed må hæfte, såfremt følsomme oplysninger, f.eks. tekniske 
hemmeligheder eller forretningshemmeligheder, afsløres.

Ændringsforslag 609
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse skal udføres i henhold til begrebet “i god tro” (uberrima fides), som 
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allerede eksisterer i visse nationale lovgivninger.

Ændringsforslag 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder kan 
pålægge økonomiske aktører krav om 
beskyttelse af oplysninger af fortrolig 
karakter, som de meddeler under hele 
udbudsproceduren.

2. Den ordregivende myndighed eller 
enhed hæfter for manglende overholdelse 
af denne forpligtelse.

Or. fr

Ændringsforslag 611
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder kan pålægge 
økonomiske aktører krav om beskyttelse af 
oplysninger af fortrolig karakter, som de 
meddeler under hele udbudsproceduren.

2. Ordregivende myndigheder kan pålægge 
økonomiske aktører krav om beskyttelse af 
oplysninger af fortrolig karakter, som de 
meddeler under hele udbudsproceduren, 
såfremt afsløringen af sådanne 
oplysninger kan indvirke negativt på den 
reelle konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

2a. Denne artikel hindrer ikke 
offentliggørelse af kontrakter, når de er 
indgået, herunder alle efterfølgende 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Denne artikels stk. 1 og 2 hindrer 
ikke offentliggørelse af kontrakter, når de 
er indgået, herunder alle efterfølgende 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 614
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) telefon i de tilfælde og under de 
omstændigheder, der er omhandlet i stk. 
5, eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Under sådanne procedurer anvendes sjældent telefon, idet der her foretrækkes 
kommunikationsmidler, som er hurtigere og sikrer sporbarhed.
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Ændringsforslag 615
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan gøre anvendelsen af
elektroniske kommunikationsmidler 
obligatorisk i andre situationer, end dem 
der er fastsat i artikel 32, 33, 34, 35, stk. 2, 
49, stk. 2, eller 51 i nærværende direktiv.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det bør stadig være muligt fremover at indgive tilbud skriftligt og ved postforsendelse. 
Mindre virksomheder, som kun deltager i europadækkende udbudsprocedurer en eller to 
gange om året, kan ikke realistisk forventes at have råd til og løbende opdatere det 
nødvendige tekniske udstyr. En sådan forpligtelse kunne medføre, at SMV’erne skubbes ud af 
markedet til fordel for store virksomheder.

Ændringsforslag 616
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 617
Ádám Kósa
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre interoperabilitet mellem de 
tekniske formater samt mellem processen 
og meddelelsesstandarderne, især i en 
grænseoverskridende sammenhæng 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 med 
henblik på at fastlægge den obligatoriske
anvendelse af særlige tekniske standarder, i 
det mindste med hensyn til anvendelsen af 
elektronisk fremsendelse, elektroniske 
kataloger og metoder for elektronisk 
certificering.

For at sikre interoperabilitet mellem de 
tekniske formater samt mellem processen 
og meddelelsesstandarderne, især i en 
grænseoverskridende sammenhæng bør
Kommissionen anbefale anvendelse af 
særlige tekniske standarder, i det mindste 
med hensyn til anvendelsen af elektronisk 
fremsendelse, elektroniske kataloger og 
metoder for elektronisk certificering.

Or. en

Ændringsforslag 619
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ansøgninger om deltagelse i procedurer 
for indgåelse af offentlige kontrakter kan 
indgives skriftligt eller telefonisk; i 
sidstnævnte tilfælde skal der sendes en 
skriftlig bekræftelse inden udløbet af den 
frist, der er fastsat for modtagelse

(a) ansøgninger om deltagelse i procedurer 
for indgåelse af offentlige kontrakter kan 
indgives skriftligt

Or. en

Begrundelse

Under sådanne procedurer anvendes sjældent telefon, idet der her foretrækkes 
kommunikationsmidler, som er hurtigere og sikrer sporbarhed.

Ændringsforslag 620
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen er for kort.

Ændringsforslag 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Elektronisk indkøbsprocedure kan sænke transaktionsomkostningerne og øge 
gennemsigtigheden. Imidlertid er kravet om, at elektronisk kommunikation ved 
indkøbsprocedurer skal omsættes til national lovgivning så tidligt som to år efter vedtagelsen 
af dette direktiv, for ambitiøst. Indførelsen af elektronisk indkøbsprocedure medfører høje 
startomkostninger, og ordregivende myndigheder og virksomheder vil skulle tilpasse sig de 
nye elektroniske systemer.

Ændringsforslag 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Medlemsstaterne sikrer at mindst 100 % 
af alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv senest den 1. januar 2017 
gennemføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, herunder navnlig 
elektronisk indgivelse i overensstemmelse 
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med kravene i denne artikel.

Hvad angår udbudsproceduren for 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
fremmer medlemsstaterne herudover den 
systematiske anvendelse af digital 
tredimensional præsentation inden for 
rammerne af den i første og andet 
underafsnit anførte generelle tidsplan for 
gennemførelsen af elektronisk indkøb.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne tager alle fornødne 
skridt til fremme af elektroniske 
kommunikationsmidler, navnlig 
elektronisk indgivelse, for alle 
udbudsprocedurer under dette direktiv i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel

Or. en

Ændringsforslag 624
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 625
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 626
Monica Luisa Macovei

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser, der effektivt kan forebygge, 
identificere og omgående udbedre 

1. Medlemsstaterne skal indføre 
mekanismer for effektivt at forebygge, 
identificere og omgående udbedre reelle, 
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interessekonflikter, der opstår under 
udførelsen af udbudsprocedurer, som er 
underlagt dette direktiv, herunder 
udformning og forberedelse af proceduren, 
udformning af udbudsdokumenterne, 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere og 
tildeling af kontrakten, med henblik på at 
undgå konkurrencefordrejning og sikre 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

potentielle eller antagelige 
interessekonflikter, der opstår under 
udførelsen af udbudsprocedurer, som er 
underlagt dette direktiv, herunder 
udformning og forberedelse af proceduren, 
udformning af udbudsdokumenterne, 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere og 
tildeling af kontrakten og 
gennemførelsesfasen, med henblik på at 
undgå konkurrencefordrejning og sikre 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

Or. en

Ændringsforslag 627
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser, der effektivt kan forebygge, 
identificere og omgående udbedre 
interessekonflikter, der opstår under 
udførelsen af udbudsprocedurer, som er 
underlagt dette direktiv, herunder 
udformning og forberedelse af proceduren, 
udformning af udbudsdokumenterne, 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere og 
tildeling af kontrakten, med henblik på at 
undgå konkurrencefordrejning og sikre 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser, der effektivt kan forebygge, 
identificere og omgående udbedre 
interessekonflikter, der opstår under 
udførelsen af udbudsprocedurer, som er 
underlagt dette direktiv, herunder 
indledende markedshøring, udformning 
og forberedelse af proceduren, udformning 
af udbudsdokumenterne, udvælgelse af 
ansøgere og tilbudsgivere og tildeling af 
kontrakten, med henblik på at undgå 
konkurrencefordrejning og sikre 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

Or. en

Ændringsforslag 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Begrebet "interessekonflikt" omfatter 
mindst de situationer, hvor de kategorier af 
personer, der er nævnt i stk. 2, direkte eller 
indirekte har en personlig interesse i 
resultatet af udbudsproceduren, der kan 
antages at påvirke den upartiske og 
objektive udøvelse af deres virksomhed.

Begrebet "interessekonflikt" omfatter 
mindst de situationer, hvor de kategorier af 
personer, der er nævnt i stk. 2, direkte eller 
indirekte har en fælles interesse i resultatet 
af udbudsproceduren, der kan antages at 
påvirke den upartiske og objektive 
udøvelse af deres virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 629
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrebet "interessekonflikt" omfatter 
mindst de situationer, hvor de kategorier af 
personer, der er nævnt i stk. 2, direkte eller 
indirekte har en personlig interesse i 
resultatet af udbudsproceduren, der kan 
antages at påvirke den upartiske og 
objektive udøvelse af deres virksomhed.

Begrebet "interessekonflikt" dækker
situationer, hvor de kategorier af personer, 
der er nævnt i stk. 2, direkte eller indirekte 
har en personlig interesse i resultatet af 
udbudsproceduren, der kan antages at 
påvirke den upartiske og objektive 
udøvelse af deres virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrebet "interessekonflikt" omfatter 
mindst de situationer, hvor de kategorier af 
personer, der er nævnt i stk. 2, direkte eller 
indirekte har en personlig interesse i 
resultatet af udbudsproceduren, der kan 

Begrebet "interessekonflikt" omfatter 
situationer, hvor de kategorier af personer, 
der er nævnt i stk. 2, direkte eller indirekte 
har en personlig interesse i resultatet af 
udbudsproceduren, der kan antages at 
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antages at påvirke den upartiske og 
objektive udøvelse af deres virksomhed.

påvirke den upartiske og objektive 
udøvelse af deres virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I forbindelse med denne artikel forstås der 
ved "fælles interesser" økonomiske
interesser eller familiemæssige bånd med 
ansøgerne eller tilbudsgiverne, herunder 
modstridende erhvervsmæssige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 632
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"personlige interesser" betyder 
ejendomsmæssige eller finansielle fælles 
interesser med ansøgerne eller 
tilbudsgiverne eller fordele, der opstår 
gennem direkte finansielle betalinger i 
forbindelse med beskæftigelse, en 
arbejdskontrakt, investering og deltagelse 
i under kontrakterne udførte aktiviteter. 

Or. fr
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Ændringsforslag 633
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) den ordregivende myndigheds 
formand og medlemmer af den 
ordregivende myndigheds 
beslutningsorganer, som kan påvirke 
resultatet af udbudsproceduren, selv om 
de ikke nødvendigvis er involveret i 
gennemførelsen af udbudsproceduren.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 634
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) den ordregivende myndigheds formand 
og medlemmer af den ordregivende 
myndigheds beslutningsorganer, som kan 
påvirke resultatet af udbudsproceduren, 
selv om de ikke nødvendigvis er involveret 
i gennemførelsen af udbudsproceduren.

(b) den ordregivende myndigheds formand, 
som kan påvirke resultatet af 
udbudsproceduren, selv om de ikke 
nødvendigvis er involveret i 
gennemførelsen af udbudsproceduren.

Or. en

Begrundelse

Med “medlemmer af den ordregivende myndigheds beslutningsorganer” forstås lokale 
byrådsmedlemmer, regionale og nationale parlamentsmedlemmer – dette er en meget 
vidtrækkende definition, som skaber meget bureaukrati. De fleste medlemsstater råder over 
andre instrumenter, som er bedre egnede til nødvendigheden af at bekæmpe korruption.

Ændringsforslag 635
Heide Rühle



AM\908711DA.doc 87/161 PE492.858v01-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at tilbudsgivere og ansøgere ved 
begyndelsen af udbudsproceduren skal 
fremsende en erklæring om eksistensen af 
eventuelle privilegerede forbindelser til de 
personer, der nævnes i stk. 2, litra b), som 
sandsynligvis vil medføre 
interessekonflikter for disse personer. Den 
ordregivende myndighed angiver i den 
individuelle rapport, der nævnes i artikel 
85, hvorvidt en tilbudsgiver eller ansøger 
har fremsendt en erklæring.

(b) at tilbudsgivere og ansøgere, dvs. 
virksomhedsdirektører eller andre med 
beslutningsmyndighed, magt eller kontrol 
over ansøgeren eller tilbudsgiveren, ved 
begyndelsen af udbudsproceduren skal 
fremsende en erklæring om eksistensen af 
eventuelle privilegerede forbindelser til de 
personer, der nævnes i stk. 2, litra b), som 
sandsynligvis vil medføre 
interessekonflikter for disse personer. Den 
ordregivende myndighed angiver i den 
individuelle rapport, der nævnes i artikel 
85, hvorvidt en tilbudsgiver eller ansøger 
har fremsendt en erklæring.

Or. en

Ændringsforslag 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der identificeres privilegerede 
forbindelser informerer den ordregivende 
myndighed straks det tilsynsorgan, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
84 og træffer relevante foranstaltninger 
for at forhindre uretmæssig påvirkning af 
tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 637
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der identificeres privilegerede 
forbindelser informerer den ordregivende 
myndighed straks det tilsynsorgan, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
84 og træffer relevante foranstaltninger for 
at forhindre uretmæssig påvirkning af 
tildelingsprocessen og sikre ligebehandling 
af ansøgere og tilbudsgivere. Hvis en 
interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

Hvis der identificeres privilegerede 
forbindelser træffer den ordregivende 
myndighed straks relevante 
foranstaltninger for at forhindre 
uretmæssig påvirkning af 
tildelingsprocessen, udarbejder 
tilstrækkelig dokumentation for disse 
foranstaltninger og sikre ligebehandling af 
ansøgere og tilbudsgivere.

Or. en

Begrundelse

Alt for bureaukratisk. Sidste sætning er unødvendig, eftersom første sætning er klar nok. 
Gennemsigtighed må være det vigtigste.

Ændringsforslag 638
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der identificeres privilegerede 
forbindelser informerer den ordregivende 
myndighed straks det tilsynsorgan, der er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
84 og træffer relevante foranstaltninger for 
at forhindre uretmæssig påvirkning af 
tildelingsprocessen og sikre ligebehandling 
af ansøgere og tilbudsgivere. Hvis en 

Hvis der identificeres privilegerede 
forbindelser træffer den ordregivende 
myndighed straks relevante 
foranstaltninger for at forhindre 
uretmæssig påvirkning af 
tildelingsprocessen og sikre ligebehandling 
af ansøgere og tilbudsgivere. Hvis en 
interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
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interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

Or. en

(Jf. nødvendigheden af at lade artikel 84 udgå.)

Ændringsforslag 639
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at en person, 
som i god tro indberetter andre 
medarbejderes uopdagede 
interessekonflikter, jf. stk. 2, litra a, har 
ret til beskyttelse mod gengældelse. 
Gengældelse omfatter direkte eller 
indirekte negative foranstaltninger, der 
henstilles til, trues med eller iværksættes 
mod en person som følge af en sådan 
handling. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gennemføre en velfungerende ordning for rapportering af 
uregelmæssigheder med henblik på at sikre, at disse bestemmelser virker.

Ændringsforslag 640
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver foranstaltning, der iværksættes 
i overensstemmelse med denne artikel, 

udgår
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skal dokumenteres i den i artikel 85 
omhandlede rapport.

Or. en

Begrundelse

Alt for bureaukratisk. Et af formålene med denne revision var at forenkle for at forbedre 
omkostningseffektiviteten.

Ændringsforslag 641
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer 
tilstedeværelsen af hensigtsmæssige 
mekanismer til forebyggelse, 
identificering og udbedring af situationer 
med interessekonflikt. Sådanne 
mekanismer kan omfatte anvendelsen af 
teknologiske løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 642
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater, der yder 
informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
for at bekæmpe korruption og andre brud 
på civilret og/eller forbrydelser (inden for 
den offentlige sektor), kan anmode om, at 
der ydes en lignende beskyttelse til en 
ansat hos den økonomiske aktør, hvis den 
økonomiske aktør udfører offentligt 



AM\908711DA.doc 91/161 PE492.858v01-00

DA

finansierede tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 643
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til sikring af effektiv og 
rettidig erstatning samt anvendelse af 
effektive, afskrækkende og 
forholdsmæssige sanktioner i tilfælde af 
brud på bestemmelserne om 
interessekonflikt. Erstatning og 
sanktioner skal omfatte annullering af 
offentlige kontrakter indgået under brud 
på bestemmelserne om interessekonflikter 
og ansvar for skader.

Or. en

Ændringsforslag 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Beskyttelse af informanter

Indkøbscentraler og –myndigheder skal 
indføre interne procedurer for personalets 
rapportering af uregelmæssigheder, der 
sikrer, at 
(a) ansatte (herunder midlertidigt ansatte 
og kontraktansatte, praktikanter og 
konsulenter), som i god tro indberetter 
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oplysninger vedrørende en hvilken som 
helst konkret forseelse, beskyttes mod 
enhver form for gengældelse, chikane 
eller skadelige handlinger
(b) informanternes identitet holdes 
fortrolig, medmindre de eksplicit selv 
ophæver fortroligheden
(c) der indføres relevante mekanismer for 
indberetning, f.eks. ”help lines” og 
online-formularer 
(d) en informant, som har været udsat for 
gengældelse, har ret til en retfærdig 
høring foran et upartisk forum og at 
modtage fuld kompensation, samt at de 
personer, der har gjort gengæld, 
sanktioneres i overensstemmelse hermed
(e) indberetningerne undersøges behørigt, 
og at der (om nødvendigt) træffes 
korrigerende foranstaltninger, samt at 
informanterne får mulighed for at 
medvirke i disse procedurer
(f) lederne skal påvise, at træffes der 
foranstaltninger mod en informant, 
skyldes dette andre årsager end 
rapporteringen af uregelmæssigheder 
(g) unøjagtige indberetninger er 
fortrolige, hvis de er foretaget i god tro, 
mens indberetninger, som viser sig at 
være foretaget i ond tro, ikke er fortrolige
(h) ledelsen og personalet modtager 
relevant orientering om informanters 
rettigheder samt politik og procedurer for 
rapportering af uregelmæssigheder
(i) politikken for rapportering af 
uregelmæssigheder overvåges og 
evalueres regelmæssigt af uafhængige 
organer
(j) ekstern rapportering af 
uregelmæssigheder til folkevalgte, ngo’er, 
medierne og andre relevante parter er 
fortrolig, hvis de interne kanaler ikke 
fungerer eller eksisterer.

Or. en
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Ændringsforslag 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Ulovlig adfærd
Ansøgerne skal ved begyndelsen af 
proceduren fremlægge en erklæring på 
tro og love om, at de ikke har udøvet eller 
vil udøve:
(a) uretmæssig påvirkning af den 
ordregivende myndigheds 
beslutningsproces eller modtage fortrolige 
oplysninger, der kan give dem 
uretmæssige fordele i forbindelse med 
udbudsproceduren
(b) indgå aftaler med andre ansøgere og 
tilbudsgivere med det formål at fordreje 
konkurrencen
(c) bevidst give vildledende oplysninger, 
der kan have væsentlig indflydelse på 
belutninger vedrørende udelukkelse, 
udvælgelse eller tildeling.

Or. en

Begrundelse

For at gøre procedurerne mere enkle for virksomhederne, indarbejdes artikel 22 i artikel 59 -
det europæiske indkøbspas. Formålet med passet er, at alle virksomheder skal bruge det som 
et fælles standarddokument. Det giver derfor mening at mindske den administrative byrde ved 
at samle de to artikler.

Ændringsforslag 646
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Ulovlig adfærd
Ansøgerne skal ved begyndelsen af 
proceduren fremlægge en erklæring på 
tro og love om, at de ikke har udøvet eller 
vil udøve:
(a) uretmæssig påvirkning af den 
ordregivende myndigheds 
beslutningsproces eller modtage fortrolige 
oplysninger, der kan give dem 
uretmæssige fordele i forbindelse med 
udbudsproceduren
(b) indgå aftaler med andre ansøgere og 
tilbudsgivere med det formål at fordreje 
konkurrencen
(c) bevidst give vildledende oplysninger, 
der kan have væsentlig indflydelse på 
belutninger vedrørende udelukkelse, 
udvælgelse eller tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 647
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Afklaring af bestemmelserne om ulovlig adfærd.

Ændringsforslag 648
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Afsnit 1 – kapitel 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IIa
Behandling af ikke-omfattede 
vareleverancer eller tjenesteydelser

Artikel 22a
Udelukkelse af tilbud, der indeholder 
ikke-omfattede vareleverancer eller 
tjenesteydelser
1. For så vidt angår kontrakter med en 
anslået værdi på mindst 5.000.000 EUR 
eksklusive moms, vurderer Kommissionen 
efter anmodning fra ordregivende 
myndigheder og på nedenstående 
betingelser, om den kan godkende 
udelukkelse fra procedurerne for tildeling 
af kontrakter af tilbud, der omfatter 
vareleverancer eller tjenesteydelser med 
oprindelse uden for EU, såfremt værdien 
af de vareleverancer eller tjenesteydelser, 
der ikke er omfattet, overstiger 50 % af 
den samlede værdi af de vareleverancer 
eller tjenesteydelser, som udgør tilbuddet.
2. Påtænker de ordregivende myndigheder 
med henvisning til stk. 1 at anmode om 
udelukkelse for procedurerne for tildeling 
af kontrakter, anfører de dette i den i 
henhold til artikel 47 offentliggjorte 
udbudsbekendtgørelse.
De ordregivende myndigheder skal kræve, 
at tilbudsgiverne fremlægger oplysninger 
om oprindelsen af de vareleverancer 
og/eller tjenesteydelser, der indgår i 
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tilbuddet, og disses værdi.
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 
vedrørende vareleverancernes og 
tjenesteydelsers oprindelse.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 91, 
stk. 2.
Hvis de ordregivende myndigheder 
modtager tilbud, der opfylder 
betingelserne i stk. 1, og som de derfor 
agter at anmode om udelukkelse af, skal 
de underrette Kommissionen. Under 
underretningsproceduren kan den 
ordregivende myndighed fortsætte sin 
analyse af tilbuddene.
Underretningen sendes elektronisk ved 
hjælp af en standardformular. 
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
udformningen af standardformularerne. 
De tilhørende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 91, stk. 2. Standardformularen 
skal indeholde følgende oplysninger:
(a) den ordregivende myndigheds navn og 
kontaktoplysninger
(b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten
(c) navn og kontaktoplysninger for den 
erhvervsdrivende, hvis tilbud vil blive 
udelukket
(d) oplysninger om den erhvervsdrivendes 
oprindelse samt om vareleverancernes 
og/eller tjenesteydelsernes oprindelse og 
værdi.
Kommissionen kan anmode den 
ordregivende myndighed om yderligere 
oplysninger.
Oplysningerne skal forelægges inden for 
otte arbejdsdage regnet fra første hverdag 
efter den dato, hvor anmodningen om 
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supplerende oplysninger modtages. Hvis 
Kommissionen ikke modtager disse 
oplysninger inden for denne periode, 
suspenderes den i stk. 3 fastsatte periode, 
indtil Kommissionen modtager de ønskede 
oplysninger.
3. For de i stk. 1 omhandlede kontrakter 
vedtager Kommissionen en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
den planlagte udelukkelse inden for en 
frist på to måneder regnet fra første 
hverdag efter den dato, hvor den 
modtager underretningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 91, stk. 
2a. Denne frist kan forlænges en gang 
med højst to måneder i behørigt 
begrundede tilfælde, navnlig hvis 
oplysningerne i underretningen eller i de 
vedlagte dokumenter er ufuldstændige 
eller ukorrekte, eller hvis der sker 
væsentlige ændringer i de forhold, der 
beskrives. Hvis Kommissionen ved udløbet 
af denne frist på to måneder eller den 
forlængede frist ikke har vedtaget en 
afgørelse om at godkende eller undlade at 
godkende udelukkelsen, anses 
udelukkelsen for at være afvist af 
Kommissionen.
4. Når den vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
3, skal Kommissionen godkende den 
påtænkte udelukkelse i følgende tilfælde:
(a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem EU og det land, hvor 
vareleverancerne og/eller 
tjenesteydelserne har deres oprindelse, 
indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de vareleverancer og/eller 
tjenesteydelser, for hvilke udelukkelsen 
foreslås
(b) hvis en aftale som omhandlet i litra a) 
ikke findes, og tredjelandet opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 



PE492.858v01-00 98/161 AM\908711DA.doc

DA

indkøb, der vil føre til fravær af væsentlig 
gensidighed i markedsåbningen mellem 
EU og det pågældende tredjeland.
I forbindelse med litra b) antages der at 
være tale om fravær af væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's økonomiske 
aktører, varer og tjenesteydelser.
Når den vedtager gennemførelsesretsakter 
i henhold til stk. 3, skal Kommissionen 
undlade at godkende en påtænkt 
udelukkelse, hvis denne udgør en 
krænkelse af de forpligtelser vedrørende 
markedsadgang, som EU har påtaget sig 
gennem sine internationale aftaler.
5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:
(a) i hvilken udstrækning det pågældende 
lands lovgivning om offentlige indkøb 
sikrer gennemsigtighed i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder på området for offentlige 
indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende
(b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte 
ordregivende myndigheder opretholder 
eller vedtager diskriminerende praksis 
over for Unionens varer, tjenesteydelser 
og erhvervsdrivende.
6. Før Kommissionen træffer afgørelse i 
henhold til stk. 3, skal den høre den eller 
de pågældende tilbudsgivere.
7. Ordregivende myndigheder, som med 
henvisning til stk. 1 har udelukket tilbud, 
anfører dette i den bekendtgørelse om 
indgåede kontrakter, de offentliggør i 
henhold til artikel 48 i dette direktiv.
Artikel 22b
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Oprindelsesregler
1. Et produkts oprindelse bestemmes i 
overensstemmelse med artikel 22-26 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
2. En tjenesteydelses oprindelse 
fastlægges på grundlag af den fysiske 
eller juridiske person, der har leveret den.
3. I forbindelse med denne forordning 
behandles vareleverancer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i andre 
lande i Det Europæiske Økonomiske 
Område end medlemsstaterne som 
vareleverancer med oprindelse i 
medlemsstaterne.

Artikel 22c
Gennemførelse af betingelserne for 
gensidighed
Kontrakter, der er indgået med en 
økonomisk aktør i strid med 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtaget i henhold til artikel 22a efter den 
påtænkte udelukkelse meddelt af de 
ordregivende myndigheder, erklæres 
uvirksomme i henhold til direktiv 
2007/66/EF.

Or. en

Ændringsforslag 649
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Afsnit 1 – kapitel 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIa 
Bestemmelser om gensidighed

Artikel 22a
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Ordregivende myndigheders udelukkelse 
af tilbud omfattende varer og 
tjenesteydelser, som ikke er dækket af en 
international aftale 
1. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne artikel vurderer 
de ordregivende myndigheder, hvorvidt 
tilbud omfattende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
med oprindelse i tredjelande, som ikke er 
dækket af en international aftale, skal 
udelukkes fra offentlige 
udbudsprocedurer, såfremt værdien af de 
udækkede bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser udgør mere end 
50 % af den samlede værdi af de af 
tilbuddet omfattede bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser. 
Et tilbud med oprindelse i et tredjeland, 
som ikke er bundet af en international 
aftale, afvises automatisk, hvis prisen er 
30 % lavere end gennemsnitsprisen eller –
omkostningerne hos andre tilbudsgivere.
2. Ordregivende myndigheder kan kræve, 
at tilbudsgiverne fremlægger oplysninger 
om oprindelsen af de af tilbuddet 
omfattede bygge- og anlægsarbejder, 
varer og tjenesteydelser samt disse værdi. 
De skal acceptere tilbudsgivernes 
erklæringer på tro og love som foreløbigt 
grundlag for ikke at udelukke et tilbud I 
henhold til stk. 1. En ordregivende 
myndighed kan når som helst i løbet af 
proceduren anmode en tilbudsgiver om at 
fremlægge hele eller en del af den 
krævede dokumentation, hvis dette anses 
for nødvendigt for at sikre, at proceduren 
gennemføres korrekt. Modtager de 
ordregivende myndigheder tilbud, som de 
påtænker at udelukke i henhold til 
bestemmelserne i stk. 1, skal de underrette 
Kommissionen De kan under 
underretningsproceduren fortsætte deres 
evaluering af tilbuddene. Underretningen 
sendes elektronisk ved hjælp af en 
standardformular. Kommissionen kan 
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vedtage gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til brug ved 
indgivelsen af erklæringer vedrørende 
bygge- og anlægsarbejdernes, 
vareleverancernes og tjenesteydelsernes 
oprindelse. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91, stk. 2. Standardformularen 
skal indeholde følgende oplysninger:
(a) den ordregivende myndigheds navn og 
kontaktoplysninger
(b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten 
(c) navn og kontaktoplysninger for den 
erhvervsdrivende, hvis tilbud vil blive 
udelukket
(d) oplysninger om den erhvervsdrivendes 
oprindelse samt om bygge- og 
anlægsarbejdernes, vareleverancernes og 
tjenesteydelsernes oprindelse og værdi. 
3. Afviser Kommissionen den 
ordregivende myndigheds beslutning om 
at udelukke et tilbud i henhold til 
bestemmelserne i stk. 1, meddeler den 
dette til den ordregivende myndighed med 
angivelse af årsagerne hertil inden for en 
tidsfrist på 15 dage regnet fra første 
hverdag efter den dato, hvor den modtag 
underrettelsen om den påtænkte 
udelukkelse. Denne frist kan i behørigt 
begrundede tilfælde forlænges en gang 
med højst 15 dage, navnlig hvis 
oplysningerne i underretningen om den 
påtænkte udelukkelse eller i de vedlagte 
dokumenter er ufuldstændige eller 
unøjagtige, eller hvis der sker væsentlige 
ændringer i de forhold, der beskrives. 
Hvis Kommissionen ved udløbet af denne 
periode på 30 dage ikke har vedtaget en 
afgørelse om at godkende eller afvise 
udelukkelsen af tilbuddet, anses 
udelukkelsen for at være godkendt af 
Kommissionen.
4. Der kan træffes afgørelse om at 
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udelukke tilbud
(a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb, som er indgået mellem EU og det 
land, hvor vareleverancerne og 
tjenesteydelserne har deres oprindelse, 
indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold taget af EU for 
de varer og tjenesteydelser, for hvilke 
udelukkelsen foreslås
(b) i fravær af en aftale som omhandlet i 
litra a, hvis det pågældende tredjeland 
anvender restriktive foranstaltninger for 
offentlige indkøb, der fører til fravær af 
væsentlig gensidighed i markedsadgangen 
mellem EU og det pågældende tredjeland.
I forbindelse med litra b antages der at 
være tale om fravær af væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's økonomiske 
aktører, anlægs- og byggearbejde, 
vareleverancer og tjenesteydelser. 
5. Kommissionen skal høre de 
ordregivende myndigheder, inden den 
træffer afgørelse i henhold til stk. 3.

Artikel 22b
Gennemførelse af betingelserne for 
gensidighed
Kontrakter, der er indgået med en 
økonomisk aktør i strid med en afgørelse 
fra Kommissionens side om at udelukke et 
tilbud i henhold til artikel 22a efter den 
ordregivende myndigheds meddelelse om 
den påtænkte udelukkelse, erklæres 
uvirksomme i henhold til direktiv 
2007/66/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 650
Riikka Manner
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Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

I den nuværende økonomiske situation er der brug for nye og effektive redskab til 
planlægning af offentlige tjenester. Et servicekuponsystem er endnu en måde at gøre det på. 
Det er fordelagtigt for SMV'er, da det er meget let at blive en del af et servicekuponsystem. 
Det giver valgfrihed til borgeren, som selv kan vælge tjenesteudbyder. Et servicekuponsystem 
er selvfølgelig også til fordel for myndigheden.

Ændringsforslag 651
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder behøver 
ikke at offentliggøre en 
udbudsbekendtgørelse, hvis de i 
udbudsproceduren med forhandling eller 
med konkurrenceprægede dialog 
inddrager alle tilbudsgivere, og kun de 
tilbudsgivere, der opfylder de i artikel 55-
65 omhandlede kriterier, og som under de 
forudgående offentlige eller begrænsede 
udbud har afgivet tilbud, der er i 
overensstemmelse med 
udbudsprocedurens formelle krav.

Or. en

Ændringsforslag 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Som led i denne moderniseringsproces er det af største vigtighed at få fremmet fleksibiliteten i 
valget af procedure og at fremme innovative udbudsmetoder. Som sådan bør gennemførelsen 
af de mest relevante procedurer ikke være valgfrit, men i stedet være ens i alle medlemsstater 
for at sikre lige muligheder.

Ændringsforslag 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 654
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fastsætte, at de 
ordregivende myndigheder skal anvende 
udbud med forhandling eller 
konkurrencepræget dialog, hvis den 
offentlige kontrakt kan indebære en 
overførsel af virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 655
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 
dialog, (artikel 27 og 28), såfremt dette 
ikke fører til konkurrenceforvridning og 
diskrimination.
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Or. da

Ændringsforslag 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal også bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
udbud med forhandling eller 
konkurrencepræget dialog, i nedenstående 
situationer:

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

a) ved bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser, der 
opfylder et af følgende kriterier:

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

i) udbudsmyndighedens behov kan ikke 
imødekommes uden at tilpasse let 
tilgængelige løsninger

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

ii) de indeholder projektering eller 
innovative løsninger

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

iii) kontrakten kan ikke tildeles uden
forhandling på grund af særlige 
omstændigheder vedrørende dens 
karakter, kompleksitet, juridiske eller 
finansielle opbygning eller som følge af de 
dermed forbundne risici

(e) hvis kontrakten som følge af særlige iv) de tekniske specifikationer for dem kan 
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omstændigheder med hensyn til 
arbejdernes, leverancernes eller 
tjenesternes art og kompleksitet og risici i 
forbindelse med dem ikke kan tildeles 
uden forudgående forhandling.

ikke fastlægges tilstrækkeligt præcist af 
den ordregivende myndighed med 
henvisning til standarder, europæiske 
tekniske godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer eller tekniske referencer, jf. 
punkt 2-5 i bilag VIII

b) ved bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser, hvor 
der som svar på en offentlig eller 
begrænset procedurer kun er indkommet 
ukorrekte eller uacceptable tilbud. I 
sådanne situationer behøver de 
ordregivende myndigheder ikke at 
offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, 
hvis de i udbuddet med forhandling 
inddrager alle tilbudsgivere, og kun de 
tilbudsgivere, der opfylder de i artikel 55-
63 omhandlede kriterier, og som under 
det forudgående offentlige eller 
begrænsede udbud har afgivet tilbud, der 
er i overensstemmelse med 
udbudsprocedurens formelle krav.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere fleksibel. Som led i denne 
moderniseringsproces er det af største vigtighed at få fremmet fleksibiliteten i valget af 
procedure og at fremme innovative udbudsmetoder. Som sådan bør gennemførelsen af de 
mest relevante procedurer ikke være valgfrit, men i stedet være ens i alle medlemsstater for at 
sikre lige muligheder.

Ændringsforslag 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 

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

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.

Ændringsforslag 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 659
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 660
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 661
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) ved bygge- og anlægsarbejder, hvis 
bygge- og anlægskontrakten omfatter flere 
genstande som f.eks. projektering, 
udførelse, finansiering, drift og 
vedligeholdelse af bygge- og 
anlægsarbejder, jf. artikel 2, stk. 8, eller 
hvis det er nødvendigt med forhandling for 
at fastlægge projektets juridiske eller 
finansielle opbygning

Or. fr

Ændringsforslag 662
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) ved bygge- og anlægsarbejder, hvis det 
er nødvendigt med forhandling for at 
fastlægge projektets juridiske eller 
finansielle opbygning

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse kunne udgøre et incitament for de ordregivende myndigheder til at samle 
projektering og gennemførelse af arbejderne i en stor kontrakt, hvilket ikke altid er den bedste 
løsning.

Ændringsforslag 663
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 664
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) ved offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, vareindkøbs- og 
tjenesteydelseskontrakter, hvis der er tale 
om bygge- og anlægsarbejder, der udføres 
udelukkende med henblik på forskning 
eller innovation, prøvning eller udvikling, 
og ikke med det formål at sikre indtjening 
eller opnå dækning af omkostninger til 
forskning og udvikling

Or. fr

Ændringsforslag 665
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 666
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) ved tjenesteydelser eller vareindkøb, 
hvis de tekniske specifikationer ikke kan 
fastlægges tilstrækkeligt præcist med 

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

tilstrækkeligt præcist med henvisning til 
standarder, europæiske tekniske 
godkendelser, fælles tekniske 
specifikationer eller tekniske referencer, jf. 
punkt 2-5 i bilag VIII

Or. en

Begrundelse

Udbud med forhandling er den eneste mulige procedure, som er egnet i forbindelse med 
kreative tjenesteydelser, fordi resultaterne heraf ikke på forhånd kan defineres som følge af 
deres kreative natur. Derfor bør "intellektuelle eller videnbaserede tjenesteydelser" (den i 
artikel 1 foreslåede definition) klart nævnes som sådanne, og gennemførelse af 
udbudsproceduren med forhandling skal gøres obligatorisk.

Ændringsforslag 667
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 668
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis kontrakten som følge af særlige 
omstændigheder med hensyn til 
arbejdernes, leverancernes eller 
tjenesternes art og kompleksitet og risici i 
forbindelse med dem ikke kan tildeles 

udgår
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uden forudgående forhandling.

Or. da

Ændringsforslag 669
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) hvis de ordregivende myndigheder i 
udbudsbekendtgørelsen begrunder, at 
kontrakten som følge af særlige 
omstændigheder med hensyn til 
arbejdernes, leverancernes eller 
tjenesternes art, juridiske eller finansielle 
opbygning eller kompleksitet og risici i 
forbindelse med dem ikke kan tildeles uden 
forudgående forhandling

Or. en

Begrundelse

Ved udtrykkeligt at tillade brugen af proceduren med forhandling ved komplekse kontrakter 
opstår der behov for at foretage en begrænset udvidelse af det i kommissionsforslaget 
foreslåede anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) hvis den ordregivende myndigheds 
særlige udbudskrav ikke kan 
imødekommes alene under anvendelse af 
standardiserede løsninger

Or. de
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Begrundelse

Ordregivende myndigheder bør kunne vælge den konkurrenceprægede procedure med 
forhandling, hvis de i udbudsproceduren ikke alene anvender standardiserede varer eller 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 671
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) på grund af kravene om høring af 
arbejdstagerrepræsentanter ved bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser, hvor 
personalet påvirkes

Or. de

Ændringsforslag 672
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I perioden mellem tilbudsfristens udløb og 
underskrivelsen af kontrakten må 
ordregivende myndigheder gå i dialog 
med de bydende, når det sker med henblik 
på at afklare eller afhjælpe fejl, mangler 
eller misforståelser i buddene eller 
supplere indholdet af buddene, og i det 
omfang det ikke giver anledning til 
forskelsbehandling

Or. da
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Ændringsforslag 673
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. da

Ændringsforslag 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Som led i denne moderniseringsproces er det af største vigtighed at få fremmet fleksibiliteten i 
valget af procedure og at fremme innovative udbudsmetoder. Som sådan bør gennemførelsen 
af de mest relevante procedurer ikke være valgfrit, men i stedet være ens i alle medlemsstater 
for at sikre lige muligheder.

Ændringsforslag 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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. Proceduren med forhandling bør indføres i alle medlemsstaterne for at 
fremme harmonisering på det indre marked og for grænseoverskridende handel.

Ændringsforslag 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 677
Wim van de Camp

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

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

udgår

Or. nl

Begrundelse

Den konkurrenceprægede procedure med forhandling, den konkurrenceprægede dialog og de 
innovative partnerskaber giver ordregivende myndigheder gode muligheder for at gøre deres 
udbudspolitik mere enkel, mere fleksibel og mere effektiv. Ved at give medlemsstaterne 
mulighed for ikke at benytte disse procedurer, fratages de ordregivende myndigheder denne 
frihed. Det er vigtigt, at alle ordregivende myndigheder fremover kan anvende disse nye 
procedurer.

Ændringsforslag 678
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 679
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

omsætte procedurerne med udbud med 
forhandling, konkurrencepræget dialog 
eller innovationspartnerskaber til national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbuddet kan lanceres på en af følgende 
måder:

Udbuddet skal lanceres ved en 
udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 
47

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere fleksibel.

Ændringsforslag 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved hjælp af en udbudsbekendtgørelse 
i henhold til artikel 47

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til det indledende afsnit. Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere 
fleksibel.
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Ændringsforslag 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) når en kontrakt tildeles i et begrænset 
udbud eller udbud med forhandling af en 
myndighed på lavere niveau ved hjælp af 
en vejledende forhåndsmeddelelse i 
henhold til artikel 46, stk. 2

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere fleksibel.

Ændringsforslag 683
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) når en kontrakt tildeles i et begrænset 
udbud eller udbud med forhandling af en 
myndighed på lavere niveau ved hjælp af 
en vejledende forhåndsmeddelelse i 
henhold til artikel 46, stk. 2

(b) når en kontrakt tildeles i et begrænset 
udbud eller udbud med forhandling af en 
myndighed på lavere niveau ved hjælp af 
en vejledende forhåndsmeddelelse i 
henhold til artikel 46, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det tilfælde, der nævnes i litra b), 
opfordres økonomiske operatører, som har 
tilkendegivet deres interesse efter 
offentliggørelsen af forhåndsmeddelelsen, 
efterfølgende gennem en "opfordring til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen" til at 
bekræfte deres interesse skriftligt i henhold 
til artikel 52.

Når en kontrakt tildeles i et begrænset 
udbud eller udbud med forhandling af en 
myndighed på lavere niveau, skal 
medlemsstaterne med forbehold for første 
underafsnit sikre, at 
udbudsbekendtgørelsen sker ved hjælp af 
en vejledende forhåndsmeddelelse i 
henhold til artikel 46, stk. 2. De kan også 
forbeholde denne mulighed for særlige 
kategorier af myndigheder på lavere 
niveau.
Finder udbudsbekendtgørelsen sted ved 
hjælp af en vejledende 
forhåndsmeddelelse i henhold til artikel 
46, stk. 2, opfordres økonomiske aktører, 
der har udtrykt interesse efter 
offentliggørelse af den vejledende 
periodiske bekendtgørelse, efterfølgende til 
at bekræfte deres interesse skriftligt ved 
hjælp af en "opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen" i 
overensstemmelse med artikel 52.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere fleksibel. Det sikrer ligeledes en 
harmoniseret anvendelse over hele EU.

Ændringsforslag 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at de 
ordregivende myndigheder kun i de særlige 
tilfælde og under de omstændigheder, der 
udtrykkeligt er nævnt i artikel 30, kan 
anvende en fremgangsmåde med udbud 

3. I de særlige tilfælde og under de 
omstændigheder, der udtrykkeligt er nævnt 
i artikel 30, skal medlemsstaterne
bestemme, at de ordregivende 
myndigheder kun i de særlige tilfælde og 
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efter forhandling uden forudgående at have 
offentliggjort en udbudsbekendtgørelse.

under de omstændigheder, der udtrykkeligt 
er nævnt i artikel 30, kan anvende en 
fremgangsmåde med udbud efter 
forhandling uden forudgående at have 
offentliggjort en udbudsbekendtgørelse.
Medlemsstaterne skal ikke tillade 
anvendelsen af denne procedure i andre 
tilfælde end dem, der er nævnt i artikel 
30.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør brugen af forhandling mere fleksibel. Det sikrer ligeledes en 
harmoniseret anvendelse over hele EU.

Ændringsforslag 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse er 21 dage 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen Denne periode 
kan udvides til 40 dage i ganske særlige 
tilfælde.

Or. de

Begrundelse

Kortere frister fremskynder proceduren uden nødvendigvis at medføre tilbud af ringere 
kvalitet. Selve tilbuddet medfører ikke nogen forpligtelser for tilbudsgiveren. Antages det, at 
der på dette stadie ikke kræves nogen tidskrævende certificering, kan ansøgningsformularen 
udfyldes og sendes af sted relativt hurtigt.

Ændringsforslag 687
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 688
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 689
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

De nye tidsfrister er i praksis for korte og kan medføre konkurrencebegrænsning.

Ændringsforslag 690
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse er 47 dage 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af tilbud bør udvides til 47 dage, hvilket giver kandidaterne tid 
nok til at udarbejde deres tilbud samtidig med, at den stadig er kortere end den nuværende 
tidsfrist (52 dage).

Ændringsforslag 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(a) forhåndsmeddelelsen har indeholdt 
alle de oplysninger, der kræves for 
udbudsbekendtgørelsen i bilag VI, del B, 
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afsnit I, i det omfang disse oplysninger 
foreligger ved forhåndsmeddelelsens 
offentliggørelse
(b) den er blevet sendt til offentliggørelse 
mindst 45 dage og højst 12 måneder inden 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Or. de

Begrundelse

Tidsfristen bør skæres ned til 21 dage (jf. samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 
25, stk. 1) med mulighed for i særlige tilfælde at udvide den til 40 dage. De i artikel 25, stk. 2, 
omtalte tilfælde kan udgå ved at vende relationen regel- undtagelse om.

Ændringsforslag 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis de ordregivende myndigheder har 
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
som fastsat i stk. 1, andet afsnit, i denne 
artikel reduceres til 15 dage, hvis begge de 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 693
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et af den ordregivende myndighed 
behørigt godtgjort akut behov gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
fastsat i stk. 1, andet afsnit, kan den 
fastsætte en frist, som ikke må være 
mindre end 20 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tidsfristen bør skæres ned til 21 dage (jf. samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 
25, stk. 1) med mulighed for i særlige tilfælde at udvide den til 40 dage. De i artikel 25, stk. 2, 
omtalte tilfælde kan udgå ved at vende relationen regel- undtagelse om.

Ændringsforslag 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et af den ordregivende myndighed 
behørigt godtgjort akut behov gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
fastsat i stk. 1, andet afsnit, kan den 
fastsætte en frist, som ikke må være mindre 
end 20 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

3. Hvis et af den ordregivende myndighed 
behørigt godtgjort akut behov gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
fastsat i stk. 1, andet afsnit, kan den 
fastsætte en frist, som ikke må være mindre 
end 15 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Tidsfristen bør skæres ned til 21 dage (jf. samme forslagsstillers ændringsforslag til artikel 
25, stk. 1) med mulighed for i særlige tilfælde at udvide den til 40 dage. De i artikel 25, stk. 2, 
omtalte tilfælde kan udgå ved at vende relationen regel- undtagelse om.

Ændringsforslag 697
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 698
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30
dage fra henholdsvis datoen for 

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 21
dage fra henholdsvis datoen for 
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afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

Or. de

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tidsfrist er for lang og kan skæres ned til 21 dage, hvilket 
fra et praktisk synspunkt er en tilstrækkelig periode. Kortere frister fremskynder proceduren 
uden nødvendigvis at medføre tilbud af ringere kvalitet. Selve tilbuddet medfører ikke nogen 
forpligtelser for tilbudsgiveren, og ansøgningsformularen kan udfyldes og sendes af sted 
relativt hurtigt.

Ændringsforslag 700
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 701
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 702
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 35
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af ansøgningerne om deltagelse bør udvides til 35 dage, hvilket 
giver kandidaterne tid nok til at udarbejde deres tilbud samtidig med, at den stadig er kortere 
end den nuværende tidsfrist (37 dage).

Ændringsforslag 703
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er kun de økonomiske aktører, der af 2. Det er kun de økonomiske aktører, der 
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de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som kan afgive tilbud 
efter en vurdering af de ønskede 
oplysninger. De ordregivende myndigheder 
kan begrænse antallet af egnede ansøgere, 
der skal opfordres til at deltage i udbuddet, 
i overensstemmelse med artikel 64.

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

Or. en

Ændringsforslag 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
er 21 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
bud.

Or. de

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede tidsfrist er for lang og kan skæres ned til 21 dage, hvilket 
fra et praktisk synspunkt er en tilstrækkelig periode. Kortere frister fremskynder proceduren 
uden nødvendigvis at medføre tilbud af ringere kvalitet. Selve tilbuddet medfører ikke nogen 
forpligtelser for tilbudsgiveren, og ansøgningsformularen kan udfyldes og sendes af sted 
relativt hurtigt.

Ændringsforslag 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Minimumsfristen for modtagelse af tilbud 
er 30 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
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bud. bud.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 706
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 707
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når de ordregivende myndigheder har 
offentliggjort en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som ikke anvendes til 
iværksættelse af udbud, kan 
minimumsfristen for modtagelse af 
ansøgninger i henhold til stk. 2, andet 
afsnit, i denne artikel reduceres til 10 dage, 
hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 709
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 710
Marian Harkin
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne skal sikre, at alle eller 
specifikke kategorier af myndigheder på 
lavere niveau kan fastsætte fristen for 
modtagelsen af tilbud ved indbyrdes aftale 
mellem den ordregivende myndighed og de 
udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud. I fravær af en aftale om 
fristen for modtagelse af tilbud fastsætter 
den ordregivende myndighed en frist på 
mindst 10 dage fra datoen for afsendelsen 
af den skriftlige opfordring til at afgive 
bud.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen samt sikring af en harmoniseret anvendelse over hele EU.

Ændringsforslag 712
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 713
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Ændringsforslag 714
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 715
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udbud med forhandling kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse ved 
at fremsende de krævede oplysninger for 
kvalitativ udvælgelse.

1. Ved udbud med forhandling kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse 
omfattende de i bilag VI, del B og C 
anførte oplysninger ved at fremsende de af 
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den ordregivende myndighed krævede 
oplysninger for kvalitativ udvælgelse.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 717
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive det eller de vigtigste 
tildelingskriterier med henblik på at sætte 
de økonomiske aktører i stand til at 
identificere udbuddets karakter og omfang 
og til at beslutte, hvorvidt de ansøger om at 
deltage i forhandlingerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ville gøre udbud med forhandling mere restriktive end offentlige udbud og indskrænke 
retssikkerheden.

Ændringsforslag 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2



AM\908711DA.doc 137/161 PE492.858v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne 
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

I udbudsdokumenterne skal de 
ordregivende myndigheder anføre, hvilke 
elementer, der definerer de 
minimumskrav, der skal opfyldes. 
Angivelserne skal være tilstrækkelig 
præcise til at sætte de økonomiske aktører i 
stand til at identificere udbuddets præcise 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
proceduren.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 719
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive de vigtigste 
tildelingskriterier med henblik på at sætte 
de økonomiske aktører i stand til at 
identificere udbuddets karakter og omfang 
og til at beslutte, hvorvidt de ansøger om at 
deltage i forhandlingerne.
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Or. de

Ændringsforslag 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne 
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne 
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne.

Or. de

Begrundelse

Med den nye artikel 27, stk. 1, andet underafsnit, indføres strengere bestemmelser for 
forhandlingsproceduren end dem, der er i kraft på nuværende tidspunkt. Dette ville ikke alene 
føre til en forværring af udbudspraksis, men også modvirke det overordnede formål med
denne reform, som sigter på at forenkle procedurerne og gøre dem mere fleksible.  De 
ordregivende myndigheder bør ikke være forpligtet til at specificere minimumskrav, før 
proceduren offentliggøres.

Ændringsforslag 721
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i I udbudsbekendtgørelsen eller i 
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opfordringen til at bekræfte
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne 
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne 
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af 
specifikationerne, hvori minimumskravene 
er fastlagt.

Or. en

Begrundelse

For at sikre kvalitet/bedste værdi, navnlig af design (løsninger) og 
ingeniørrådgivningstjenester, bør forhandling ikke blive til købslåen: 1) prisen for oprindelig 
anvendelse bør beskyttes 2)behov for afklaring af, hvorledes forhandlingen føres 3) 
minimumskrav kan ikke ændres.

Ændringsforslag 722
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme innovation kan de 
ordregivende myndigheder opfordre til 
innovative løsninger på problemerne i 
stedet for at definere specifikke produkter 
eller tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 723
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30 
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger udgør 
mindst 30 dage, regnet fra datoen for 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
opfordringen. Artikel 26, stk. 3-6, finder 
anvendelse.

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 
tilstrækkelig lang fra henholdsvis datoen 
for afsendelsen af bekendtgørelsen eller, 
hvor en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger skal være 
tilstrækkelig lang fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen. Artikel 26, 
stk. 3-6, finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30 
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger udgør 
mindst 30 dage, regnet fra datoen for 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
opfordringen. Artikel 26, stk. 3-6, finder 
anvendelse.

Der skal fastsættes en rimelig frist for 
modtagelse af anmodninger om deltagelse 
fra henholdsvis datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvor en 
forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger regnes fra 
datoen for afsendelsen af opfordringen og 
skal være tilstrækkelig lang. Artikel 26, 
stk. 3-6, finder anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Den nyligt indførte minimumsfrist på 30 dage bør erstattes af “en rimelig frist” for at give de 
ordregivende myndigheder mere fleksibilitet. Fristen for modtagelsen af anmodninger om 
deltagelse bør ikke fastsættes som et bestemt antal dage, men overlades til den ordregivende 
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myndighed.  Tidligere erfaringer har vist, at anmodningerne om deltagelse er lige så 
fuldstændige og korrekte, når der sættes en betydelig kortere frist.

Ændringsforslag 725
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger udgør 
mindst 30 dage, regnet fra datoen for 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
opfordringen. Artikel 26, stk. 3-6, finder 
anvendelse.

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 35
dage fra henholdsvis datoen for 
afsendelsen af bekendtgørelsen eller, hvor 
en forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. Fristen 
for modtagelse af ansøgninger udgør 
mindst 30 dage, regnet fra datoen for 
regnet fra datoen for afsendelsen af 
opfordringen. Artikel 26, stk. 3-6, finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af ansøgningerne om deltagelse bør udvides til 35 dage, hvilket 
giver kandidaterne tid nok til at udarbejde deres tilbud samtidig med, at den stadig er kortere 
end den nuværende tidsfrist (37 dage).

Ændringsforslag 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som efter en vurdering af 
de ønskede oplysninger kan afgive 
skriftligt tilbud, der skal danne grundlag 

2. Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som efter en vurdering af 
de ønskede oplysninger kan afgive et 
foreløbigt tilbud, der skal danne grundlag 



PE492.858v01-00 142/161 AM\908711DA.doc

DA

for den efterfølgende dialog. De 
ordregivende myndigheder kan begrænse 
antallet af egnede ansøgere, der skal 
opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 64.

for den efterfølgende dialog. De 
ordregivende myndigheder kan begrænse 
antallet af egnede ansøgere, der skal 
opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 64.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning for at sikre, at det er tilladt at benytte elektroniske offentlige indkøb. Dette 
følger af Rådets tilgang til valget af procedurer.

Ændringsforslag 727
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
tilbud, de har afgivet, med henblik på at 
forbedre indholdet af tilbuddene, således at 
de bedre svarer til tildelingskriterierne og 
minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
tilbud, de har afgivet, med henblik på at 
forbedre indholdet af tilbuddene, således at 
de bedre svarer til tildelingskriterierne og 
minimumskravene. Forhandlingerne kan 
fokusere på tilbuddets juridiske, tekniske 
og finansielle bestanddele samt på 
varianter og rettelse af væsentlige fejl.

Or. en

Ændringsforslag 728
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
tilbud, de har afgivet, med henblik på at 

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
afgivne tilbud og udbudsdokumenterne, 
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forbedre indholdet af tilbuddene, således at 
de bedre svarer til tildelingskriterierne og 
minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

med forbehold af bestemmelserne i stk. 2, 
med henblik på at forbedre indholdet af 
tilbuddene, således at de bedre svarer til 
tildelingskriterierne og minimumskravene i 
stk. 1, andet afsnit.

Or. fr

Ændringsforslag 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
tilbud, de har afgivet, med henblik på at 
forbedre indholdet af tilbuddene, således at 
de bedre svarer til tildelingskriterierne og 
minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

3. Med mindre andet anføres i fjerde 
underafsnit, forhandler de ordregivende 
myndigheder med tilbudsgiverne om de 
oprindelige og alle efterfølgende tilbud, de 
har afgivet, med undtagelse af de i 
henhold til stk. 6 endelige tilbud, med 
henblik på at forbedre indholdet af 
tilbuddene for at sikre, at tilbudsgiverne 
bedre opfylder de i et udbudsdokument 
specificerede tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 730
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om de 
tilbud, de har afgivet, med henblik på at 

3. De ordregivende myndigheder 
forhandler med tilbudsgiverne om 
indholdet af tilbuddet, med forbehold for
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forbedre indholdet af tilbuddene, således 
at de bedre svarer til tildelingskriterierne 
og minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

minimumskravene i stk. 1, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende forhold ændres ikke i løbet af
forhandlingerne:

Minimumskravene og tildelingskriterierne 
indgår ikke i forhandlingerne.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Beskrivelsen af udbuddet udgår

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 733
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Beskrivelsen af udbuddet udgår

Or. da

Ændringsforslag 734
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Beskrivelsen af udbuddet (a) Den generelle beskrivelse af udbuddet

Or. en

Ændringsforslag 735
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Beskrivelsen af udbuddet (a) Genstanden for udbuddet

Or. fr

Ændringsforslag 736
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den del af de tekniske specifikationer, udgår
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hvori minimumskravene er fastlagt

Or. en

Ændringsforslag 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den del af de tekniske specifikationer, 
hvori minimumskravene er fastlagt

udgår

Or. en

Begrundelse

Dækket af det nye forslag til dette underafsnit. Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 738
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den del af de tekniske specifikationer, 
hvori minimumskravene er fastlagt

udgår

Or. de

Ændringsforslag 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den del af de tekniske specifikationer, 
hvori minimumskravene er fastlagt

udgår

Or. de

Begrundelse

Det bør undgås at pålægge nye administrative byrder med det formål at forenkle EU-
udbudslovgivningen og gøre den mere fleksibel. Denne supplerende bestemmelse bør derfor 
udgå.

Ændringsforslag 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Tildelingskriterierne. udgår

Or. en

Begrundelse

Dækket af det nye forslag til dette underafsnit. Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 741
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Tildelingskriterierne. (c) Det eller de væsentligste 
tildelingskriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 742
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Tildelingskriterierne. (c) De væsentligste tildelingskriterier

Or. de

Ændringsforslag 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Tildelingskriterierne. (c) De væsentligste tildelingskriterier

Or. de

Begrundelse

Det bør være muligt som led i dialogen med tilbudsgiverne at foretage mindre tilpasninger til 
udbudsdokumenterne.

Ændringsforslag 744
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Prisen, såfremt der ikke er sket 
ændringer af andre elementer i udbuddet

Or. en
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Begrundelse

Hensigten er at undgå, at forhandlingerne alene benyttes til at sænke prisen på et produkt.

Ændringsforslag 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter udløbet af fristen for indgivelse af 
tilbud og inden behandlingen af dem 
indledes, kan de ordregivende 
myndigheder specificere en vægtning af 
underafsnittene i et tildelingskriterium, 
der er fastsat i forvejen i henhold til 
artikel 66, stk. 5, såfremt:
(a) de i udbudsmaterialet eller 
udbudsbekendtgørelsen anførte kriterier 
for kontrakttildelingen er uændrede
(b) dette ikke omfatter nye elementer, som 
ville have påvirket udarbejdelsen af 
tilbuddene
(c) dette ikke medfører forskelsbehandling 
af nogen af tilbudsgiverne.

Or. en

Begrundelse

Forenkling og strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan tildele 
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kontrakter på grundlag af oprindelige 
tilbud uden forhandling, såfremt de i 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen eller 
et hvilket som helst andet 
udbudsdokument klart har anført, at de 
forbeholder sig ret til at gøre dette.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 747
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under forhandlingerne sikrer de 
ordregivende myndigheder, at alle 
tilbudsgivere behandles ens. De udøver i 
denne forbindelse ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle tilbudsgivere bedre end andre. De 
skal navnlig sørge for at sikre, at alle 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet 
afvist i medfør af stk. 5, informeres 
skriftligt om alle andre ændringer af de 
tekniske specifikationer end dem, der 
vedrører minimumskravene, i tilstrækkelig 
god tid til, at disse tilbudsgivere eventuelt 
kan ændre og indgive ændrede tilbud.

4. Under forhandlingerne sikrer de 
ordregivende myndigheder, at alle 
tilbudsgivere behandles ens. De udøver i 
denne forbindelse ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle tilbudsgivere bedre end andre. De 
skal navnlig sørge for at sikre, at alle 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet 
afvist i medfør af stk. 5, informeres 
skriftligt om alle andre ændringer, der er 
foretaget under forhandlingerne, i 
tilstrækkelig god tid til, at disse 
tilbudsgivere eventuelt kan ændre og 
indgive ændrede tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under forhandlingerne sikrer de 
ordregivende myndigheder, at alle 
tilbudsgivere behandles ens. De udøver i 
denne forbindelse ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle tilbudsgivere bedre end andre. De 
skal navnlig sørge for at sikre, at alle 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet 
afvist i medfør af stk. 5, informeres 
skriftligt om alle andre ændringer af de 
tekniske specifikationer end dem, der 
vedrører minimumskravene, i tilstrækkelig 
god tid til, at disse tilbudsgivere eventuelt
kan ændre og indgive ændrede tilbud.

4. Under forhandlingerne sikrer de 
ordregivende myndigheder, at alle 
tilbudsgivere behandles ens. De udøver i 
denne forbindelse ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle tilbudsgivere bedre end andre. 
De skal navnlig sørge for at sikre, at alle 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet 
afvist i medfør af stk. 5, informeres 
skriftligt om alle andre ændringer af de 
tekniske specifikationer eller andre 
udbudsdokumenter end dem, der vedrører 
minimumskravene, i så tilstrækkelig god
tid, at disse tilbudsgivere kan ændre og 
indgive ændrede tilbud.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i forhandlingerne har 
meddelt, uden dennes samtykke. En sådan 
aftale skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre fortrolige
oplysninger.

I overensstemmelse med artikel 18 må 
ordregivende myndigheder ikke over for de 
andre deltagere afsløre de løsninger, som 
en anden deltager har foreslået, eller andre 
fortrolige oplysninger, som en deltager i 
forhandlingerne har meddelt, uden dennes 
samtykke. En sådan aftale skal ikke tage 
form af en generel ansvarsfraskrivelse, 
men skal gives med henvisning til den 
påtænkte meddelelse af særlige 
oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 750
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige 
oplysninger, som en deltager i 
forhandlingerne har meddelt, uden dennes 
samtykke. En sådan aftale skal ikke tage 
form af en generel ansvarsfraskrivelse, 
men skal gives med henvisning til den 
påtænkte meddelelse af særlige løsninger 
eller andre fortrolige oplysninger.

De ordregivende myndigheder må have 
mulighed for ved hjælp af en aftale i form 
af en generel ansvarsfraskrivelse over for 
de andre deltagere at afsløre løsninger 
foreslået af en deltager i forhandlingerne. 
Andre fortrolige oplysninger, som en 
deltager i forhandlingerne har meddelt, 
skal ikke afsløres uden dennes samtykke. 
En sådan aftale skal gives med henvisning 
til den påtænkte meddelelse af disse andre 
fortrolige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 751
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i forhandlingerne har 
meddelt, uden dennes samtykke. En sådan 
aftale skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre fortrolige 

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i forhandlingerne har 
meddelt, uden dennes samtykke.
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oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 752
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udbud med forhandling kan forløbe i 
flere faser for at begrænse antallet af 
tilbud, der skal forhandles, på grundlag af 
de tildelingskriterier, der er indeholdt i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen eller i 
udbudsdokumenterne. I 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen eller i 
udbudsdokumenterne skal de ordregivende 
myndigheder angive, om de vil benytte 
denne mulighed.

5. Udbud med forhandling kan forløbe i 
flere faser for at begrænse antallet af 
tilbud, der skal forhandles, på grundlag af 
de udvælgelseskriterier, der er indeholdt i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen eller i 
udbudsdokumenterne. I 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen eller i 
udbudsdokumenterne skal de ordregivende 
myndigheder angive, om de vil benytte 
denne mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis de ordregivende myndigheder har 
til hensigt at afslutte forhandlingerne, skal 
de informere de restende tilbudsgivere 
herom og fastsætte en fælles frist, inden for 
hvilken de kan afgive nye eller ændrede 
tilbud. De skal vurdere tilbuddene på 
grundlag af de indledningsvis anførte 
tildelingskriterier og tildele kontrakten i 
overensstemmelse med artikel 66-69.

6. Hvis de ordregivende myndigheder har 
til hensigt at afslutte forhandlingerne, skal 
de informere de restende tilbudsgivere 
herom og fastsætte en fælles frist, inden for 
hvilken de kan afgive nye eller ændrede 
tilbud. De skal vurdere de endelige tilbud
på grundlag af de indledningsvis anførte 
tildelingskriterier og tildele kontrakten i 
overensstemmelse med artikel 66-69.
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Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 754
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De ordregivende myndigheder må ikke 
indskrænke forhandlingerne til de i 
tilbuddene anførte priser.

Or. fr

Ændringsforslag 755
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Konkurrencepræget dialog
1. Ved konkurrenceprægede dialoger kan 
alle økonomiske aktører ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse ved at fremsende 
de krævede oplysninger for kvalitativ 
udvægelse.
Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30 
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen.
Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som kan deltage i 
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dialogen efter en vurdering af de ønskede 
oplysninger. De ordregivende 
myndigheder kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 64. Kontrakten skal 
udelukkende tildeles på grundlag af 
tildelingskriteriet for det økonomisk mest 
fordelagtige bud i overensstemmelse med 
artikel 66, stk. 1, litra a).
2. De ordregivende myndigheder 
fastsætter deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne 
bekendtgørelse og/eller i et beskrivende 
dokument. Samtidig fastsætter og 
beskriver de også de valgte 
tildelingskriterier i de samme dokumenter.
3. De ordregivende myndigheder indleder 
med de ansøgere, som er udvalgt i 
henhold til relevante bestemmelser i 
artikel 54-65, en dialog, hvis formål er at 
indkredse og fastslå, hvorledes deres 
behov bedst kan opfyldes. Under denne 
dialog kan de drøfte alle aspekter ved 
kontrakten med de udvalgte ansøgere.
Under dialogen sikrer de ordregivende 
myndigheder, at alle tilbudsgivere 
behandles ens. De udøver i denne 
forbindelse ikke forskelsbehandling ved at 
give oplysninger, som kan stille nogle 
tilbudsgivere bedre end andre.
De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige 
oplysninger, som en deltager i dialogen 
har meddelt, uden dennes samtykke. En 
sådan aftale skal ikke tage form af en 
generel ansvarsfraskrivelse, men skal 
gives med henvisning til den påtænkte 
meddelelse af særlige løsninger eller 
andre specifikke fortrolige oplysninger.
4. En konkurrencepræget dialog skal 
finde sted i flere faser for at begrænse 
antallet af løsninger, der skal diskuteres 
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under dialogen på grundlag af de 
tildelingskriterier, der er indeholdt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument. I 
udbudsbekendtgørelsen eller det 
beskrivende dokument, skal den 
ordregivende myndighed angive, om den 
vil anvende denne mulighed.
5. Den ordregivende myndighed fortsætter 
denne dialog, indtil den har indkredset 
den eller de løsninger, der kan opfylde 
dens behov.
6. Efter at have erklæret dialogen for 
afsluttet og efter at have underrettet 
deltagerne herom opfordrer de 
ordregivende myndigheder deltagerne til 
at afgive deres endelige tilbud på 
grundlag af de løsninger, der er forelagt 
og præciseret under dialogen. Disse tilbud 
skal indeholde alle de elementer, der er 
nødvendige for projektets udførelse.
7. De ordregivende myndigheder vurderer 
de modtagne tilbud på basis af 
tildelingskriterierne, der er fastsat i 
udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument.
Hvis det er nødvendigt, kan den 
ordregivende myndighed med henblik på 
at udforme økonomiske forpligtelser eller 
andre kontraktvilkår forhandle det 
endelige indhold af kontrakten med den 
tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt som det 
økonomisk mest fordelagtige i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a), forudsat at disse forhandlinger 
ikke bevirker, at væsentlige aspekter af 
tilbuddet eller det offentlige udbud 
ændres, herunder de behov og krav, der er 
fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument, og at det ikke 
fører til konkurrencefordrejning eller 
forskelsbehandling.
8. De ordregivende myndigheder kan 
træffe bestemmelse om priser eller 
betalinger til deltagerne i dialogen.
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Or. fr

Ændringsforslag 756
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen.

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 35
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af ansøgningerne om deltagelse bør udvides til 35 dage, hvilket 
giver kandidaterne tid nok til at udarbejde deres tilbud samtidig med, at den stadig er kortere 
end den nuværende tidsfrist (37 dage).

Ændringsforslag 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som kan deltage i 
dialogen efter en vurdering af de ønskede 
oplysninger. De ordregivende myndigheder 
kan begrænse antallet af egnede ansøgere, 
der skal opfordres til at deltage i udbuddet, 
i overensstemmelse med artikel 64.
Kontrakten skal udelukkende tildeles på 
grundlag af tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige bud i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a).

Det er kun de økonomiske aktører, der af 
de ordregivende myndigheder modtager 
opfordring dertil, som kan deltage i 
dialogen efter en vurdering af de ønskede 
oplysninger. De ordregivende myndigheder 
skal have mulighed for blandt deres 
personale at udpege en projektleder til 
med rimelige frister og ved hjælp af 
effektiv koordination på alle dialogens 
stadier at sikre overholdelse. Antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, kan begrænses i 
overensstemmelse med artikel 64.



PE492.858v01-00 158/161 AM\908711DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 758
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
valgte tildelingskriterier i de samme 
dokumenter.

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også 
det eller de valgte væsentligste 
tildelingskriterier i de samme dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 759
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
valgte tildelingskriterier i de samme 
dokumenter.

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
væsentligste valgte tildelingskriterier i de 
samme dokumenter.

Or. de

Ændringsforslag 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
valgte tildelingskriterier i de samme 
dokumenter.

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
væsentligste valgte tildelingskriterier i de 
samme dokumenter.

Or. de

Begrundelse

Det bør være muligt som led i dialogen med tilbudsgiverne at foretage mindre tilpasninger til 
udbudsdokumenterne.

Ændringsforslag 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter udløbet af fristen for indgivelse af 
tilbud og inden behandlingen af dem 
indledes, kan de ordregivende 
myndigheder specificere en vægtning af 
underafsnittene i et tildelingskriterium, 
der er fastsat i forvejen i henhold til 
artikel 66, stk. 5, såfremt:
(a) de i udbudsmaterialet eller 
udbudsbekendtgørelsen anførte kriterier 
for kontrakttildelingen er uændrede
(b) dette ikke omfatter nye elementer, som 
ville have påvirket udarbejdelsen af 
tilbuddene
(c) dette ikke medfører forskelsbehandling 
af nogen af tilbudsgiverne.
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Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.

Ændringsforslag 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i dialogen har meddelt, 
uden dennes samtykke. En sådan aftale 
skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre specifikke 
fortrolige oplysninger.

De ordregivende myndigheder må ikke 
under nogen omstændigheder over for de 
andre deltagere afsløre de løsninger, som 
en anden deltager har foreslået, eller andre 
fortrolige oplysninger, som en deltager i 
dialogen har meddelt, uden dennes 
samtykke, og et sådant samtykke kan ikke 
indføres som en betingelse for deltagelse i 
den konkurrenceprægede dialog. En sådan 
aftale skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre specifikke 
fortrolige oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
over for de andre deltagere afsløre de 
løsninger, som en anden deltager har 
foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, 
som en deltager i dialogen har meddelt, 
uden dennes samtykke. En sådan aftale 

I overensstemmelse med artikel 18 må de
ordregivende myndigheder ikke over for de 
andre deltagere afsløre de løsninger, som 
en anden deltager har foreslået, eller andre 
fortrolige oplysninger, som en deltager i 
dialogen har meddelt, uden dennes 
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skal ikke tage form af en generel 
ansvarsfraskrivelse, men skal gives med 
henvisning til den påtænkte meddelelse af 
særlige løsninger eller andre specifikke 
fortrolige oplysninger.

samtykke. En sådan aftale skal ikke tage 
form af en generel ansvarsfraskrivelse, 
men skal gives med henvisning til den 
påtænkte meddelelse af særlige 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsprocessen.


