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Ændringsforslag 764
Cornelis de Jong

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 har ved 
hjælp af en aftale i form af en generel 
ansvarsfraskrivelse mulighed for over for 
de andre deltagere at afsløre de løsninger, 
som en deltager i forhandlingerne har 
foreslået. 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 specifikke fortrolige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 765
Marian Harkin

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 skal 
optræde yderst loyalt og 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.



PE492.859v01-00 4/175 AM\908712DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed holdes 
ansvarlig for manglende overholdelse af 
underafsnit 3 i dette stykke. 

Or. fr

Ændringsforslag 767
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ordregivende myndighed fortsætter
denne dialog, indtil den har indkredset den 
eller de løsninger, der kan opfylde dens 
behov.

5. Den ordregivende myndighed kan enten 
fastsætte en tidsfrist for dialogen, som 
nævnes i udbudsbekendtgørelsen, eller 
fortsætte denne dialog, indtil den har 
indkredset den eller de løsninger, der kan 
opfylde dens behov.

Or. en

Ændringsforslag 768
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ordregivende myndighed fortsætter 5. De ordregivende myndigheder kan:
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denne dialog, indtil den har indkredset den 
eller de løsninger, der kan opfylde dens 
behov.

- enten fastsætte en tidsbegrænsning for 
dialogen, som angives i 
udbudsbekendtgørelsen
- eller fortsætte denne dialog, indtil den 
har indkredset den eller de løsninger, der 
kan opfylde dens behov.

Or. fr

Ændringsforslag 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På den ordregivende myndigheds 
anmodning kan disse tilbud afklares, 
præciseres og tilpasses. En sådan 
afklaring, præcisering, tilpasning eller 
yderligere oplysninger må ikke omfatte 
ændringer af de væsentlige aspekter af 
tilbuddet eller det offentlige udbud, 
herunder de behov og krav, der er fastsat i 
udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument, hvor ændringer i 
disse aspekter, behov og krav 
sandsynligvis vil føre til 
konkurrenceforvridning eller bevirke 
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Indkøbsproceduren strømlines.
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Ændringsforslag 770
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra den ordregivende 
myndighed kan den tilbudsgiver, hvis 
tilbud er valgt som det økonomisk mest 
fordelagtige, blive bedt om at præcisere 
visse aspekter af tilbuddet eller bekræfte 
forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet, 
forudsat at dette ikke bevirker, at 
væsentlige aspekter af tilbuddet eller 
udbuddet ændres, og at det ikke fører til 
konkurrencefordrejning eller 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 771
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Efter anmodning fra den ordregivende 
myndighed kan den tilbudsgiver, hvis 
tilbud er valgt som det økonomisk mest 
fordelagtige i overensstemmelse med 
artikel 66, stk. 1, litra a), blive bedt om at 
præcisere visse aspekter af tilbuddet eller 
bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i 
tilbuddet, forudsat at dette 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.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede nye ordlyd er farlig, eftersom den giver de ordregivende myndigheder 
mulighed for at presse prisen over for den tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt som det mest 
økonomisk fordelagtige. Den nuværende ordlyd af direktiv 2004/18/EF (artikel 29, stk. 7) er 
derfor mere passende med nogle få tilpasninger til ordlyden i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan 
træffe bestemmelse om priser eller 
betalinger til deltagerne i dialogen.

8. De ordregivende myndigheder træffer 
bestemmelse om priser eller betalinger til 
deltagerne i dialogen efter de vilkår, der er 
fastlagt i kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 773
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan 
træffe bestemmelse om priser eller 
betalinger til deltagerne i dialogen.

8. De ordregivende myndigheder træffer
træffe bestemmelse om priser eller 
betalinger til deltagerne i dialogen.

Or. en

Ændringsforslag 774
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan 
træffe bestemmelse om priser eller 
betalinger til deltagerne i dialogen.

8. De ordregivende myndigheder træffer
bestemmelse om priser eller betalinger til 
deltagerne i dialogen.

Or. en

Begrundelse

Den tid og de omkostninger, der er nødvendige for at deltage i forhandlingsprocedurer efter 
indgivelsen af det oprindelige tilbud, er vanskelige/umulige at vurdere korrekt. Udsigten til at 
modtage en vis kompensation for yderligere bestræbelser vil sandsynligvis tiltrække 
ordregivere, der ellers ville foretrække ikke at deltage. Dette vil antagelig være fordelagtigt 
for både konkurrencen og kvaliteten af arbejderne.

Ændringsforslag 775
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Innovationspartnerskab

1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende 
indkøb af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til 
de aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger.

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
innovationsprocessen, eventuelt op til 
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fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende 
myndighed beslutte efter hver fase at 
bringe partnerskabet til ophør og indlede 
en ny udbudsprocedure for de resterede 
faser, forudsat at den har erhvervet de 
relevante intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

3. Kontrakten skal tildeles i henhold til de 
regler for udbud med forhandling, der er 
fastsat i artikel 27.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger de 
ordregivende myndigheder særlig vægt på 
kriterier vedrørende tilbudsgivernes 
kapacitet og erfaring på området for 
forskning og udvikling og udvikling af 
innovative løsninger. De kan begrænse 
antallet af egnede ansøgere, der skal 
opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 64.

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

4. Partnerskabets struktur og navnlig 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser skal afspejle innovationsgraden af 
den foreslåede løsning og rækkefølgen af 
de forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der er nødvendige for udviklingen af en 
innovativ løsning, der endnu ikke er 
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tilgængelig på markedet. Værdien og 
varigheden af en kontrakt vedrørende 
indkøb af varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder skal fortsat 
ligge inden for passende grænser under 
hensyntagen til behovet for at få 
omkostningerne dækket, herunder dem, 
der er afholdt i forbindelse med 
udviklingen af en innovativ løsning og 
med henblik på at opnå en tilstrækkelig 
fortjeneste. 

De ordregivende myndigheder må ikke 
anvende innovationspartnerskaber på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. fr

Ændringsforslag 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Innovationspartnerskab
1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende 
indkøb af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til 
de aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger.
2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
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innovationsprocessen, eventuelt op til 
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende 
myndighed beslutte efter hver fase at 
bringe partnerskabet til ophør og indlede 
en ny udbudsprocedure for de resterede 
faser, forudsat at den har erhvervet de 
relevante intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

3. Kontrakten skal tildeles i henhold til de 
regler for udbud med forhandling, der er 
fastsat i artikel 27.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger de 
ordregivende myndigheder særlig vægt på 
kriterier vedrørende tilbudsgivernes 
kapacitet og erfaring på området for 
forskning og udvikling og udvikling af 
innovative løsninger. De kan begrænse 
antallet af egnede ansøgere, der skal 
opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 64.

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

4. Partnerskabets struktur og navnlig 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser skal afspejle innovationsgraden af 
den foreslåede løsning og rækkefølgen af 
de forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der er nødvendige for udviklingen af en 
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innovativ løsning, der endnu ikke er 
tilgængelig på markedet. Værdien og 
varigheden af en kontrakt vedrørende 
indkøb af varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder skal fortsat 
ligge inden for passende grænser under 
hensyntagen til behovet for at få 
omkostningerne dækket, herunder dem, 
der er afholdt i forbindelse med 
udviklingen af en innovativ løsning og 
med henblik på at opnå en tilstrækkelig 
fortjeneste. 

De ordregivende myndigheder må ikke 
anvende innovationspartnerskaber på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. en

Ændringsforslag 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende indkøb 
af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til de 
aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger.

1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende indkøb 
af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til de 
aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger. Tildelingen af en kontrakt 
om oprettelse af innovationspartnerskabet 
sker udelukkende på grundlag af kriteriet 
om det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a).
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Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsproceduren og forbedring af den nye procedure for 
innovationspartnerskaber.

Ændringsforslag 778
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 – underafsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Intellektuelle ejendomsrettigheder tildeles 
kun med det formål at give den 
ordregivende myndighed mulighed for at 
bygge på resultatet af de forudgående 
faser i overensstemmelse med 
partnerskabets mål i tilfælde af, at 
ordregiveren udskiftes i løbet af 
proceduren, med henblik på at begrænse 
virkningerne af opnåelsen af rettigheder, 
hvad angår den virksomhed, der er blevet 
udskiftet.
Bestemmelser om intellektuelle 
ejendomsrettigheder skal klart definere 
alle parters rettigheder og forpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
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innovationsprocessen, eventuelt op til
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for de resterede faser, 
forudsat at den har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

innovationsprocessen, der kan omfatte
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne eller 
afslutningen af arbejderne. Partnerskabet 
fastsætter mellemfristede mål, der skal nås 
af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for de resterende faser, 
forudsat at den ordregivende myndighed i 
udbudsdokumenterne har angivet, på 
hvilke vilkår den kan gøre brug af denne 
beføjelse til at bringe partnerskabet til 
ophør. 

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsproceduren og forbedring af proceduren for innovationspartnerskaber.

Ændringsforslag 780
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
innovationsprocessen, eventuelt op til 
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for de resterede faser, 
forudsat at den har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
innovationsprocessen, eventuelt op til 
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for de resterede faser, 
forudsat at den har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Måden, hvorpå denne nye procedure skal forvaltes, bør afklares for at tilskynde til innovation 
og undgå, at der vælges individuelt tilpassede fremgangsmåder: 1) vurdering af intellektuelle 
ejendomsrettigheder  (hvad vil omfanget af det kommercielle marked være?); 2) for vag 
definition; 3) de ordregivende myndigheder vil i stigende grad engagere (dygtige) private 
markedsaktører i stedet for at gøre brug af egne afdelingers ressourcer; 4) udformning af en 
klarere definition af proceduren; 5) fastlæggelse af, hos hvem de intellektuelle rettigheder er 
placeret.

Ændringsforslag 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kontrakten tildeles i henhold til dette 
stykke:
I udbudsdokumenterne angiver de 
ordregivende myndigheder, hvilke 
elementer der definerer de 
minimumskrav, der skal være opfyldt. 
Angivelserne skal være tilstrækkelige 
præcise til at sætte de økonomiske aktører 
i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de vil ansøge om at deltage i 
forhandlingerne.
Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30 
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvor en 
forhåndsmeddelelse anvendes til at 
iværksætte udbud, 30 dage fra datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen. 
Fristen for modtagelse af indledende 
ansøgninger udgør 30 dage, regnet fra 
datoen for afsendelsen af opfordringen.
De ordregivende myndigheder forhandler 
med tilbudsgiverne om de indledende og 
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alle efterfølgende tilbud, de har afgivet, 
for at forbedre indholdet med henblik på 
at sikre, at disse tilbud bedre opfylder de 
tildelingskriterier, der er beskrevet i 
udbudsdokumenterne.
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, informeres skriftligt om alle andre 
ændringer af de tekniske specifikationer i 
andre udbudsdokumenter end dem, der 
vedrører minimumskravene, i 
tilstrækkelig god tid til, at disse 
tilbudsgivere eventuelt kan ændre og 
indgive ændrede tilbud.
I henhold til artikel 18 må de 
ordregivende myndigheder ikke over for 
de andre deltagere afsløre 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.
Minimumskravene og tildelingskriterierne 
gøres ikke til genstand for forhandling.
Når fristen for afgivelse af tilbud er 
udløbet, og inden undersøgelsen heraf 
indledes, kan de ordregivende 
myndigheder angive, hvilken vægtning 
der er knyttet til underafsnittene af et 
tildelingskriterium fastlagt på forhånd i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 5, 
forudsat at:
- de kontrakttildelingskriterier, der er 
fastlagt i udbudsdokumenterne eller 
udbudsbekendtgørelsen, er uændrede
a) dette ikke omfatter nye elementer, der 
ville have haft indflydelse på 
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udarbejdelsen af tilbuddene
b) dette ikke giver anledning til 
forskelsbehandling på bekostning af 
nogen af tilbudsgiverne.
Procedurer for innovationspartnerskaber 
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 
udbudsdokumenterne skal de 
ordregivende myndigheder klart angive, 
om de vil benytte denne mulighed.

Or. en

Begrundelse

Et centralt ændringsforslag om innovationspartnerskaber, der knytter proceduren til den 
konkurrenceprægede dialog men giver flere muligheder for forhandling, når der er tale om 
innovationspartnerskaber, i betragtning af at disse er påkrævet for den type udbud, der fil 
falde ind under den nye procedure, hvilket forklarer, hvorfor kun visse af de vigtigste dele af 
artikel 27 vedrørende sikring af gennemsigtighed og retfærdighed gælder.

Ændringsforslag 782
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrakten skal tildeles i henhold til de 
regler for udbud med forhandling, der er 
fastsat i artikel 27.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udvælgelse af ansøgere lægger de 
ordregivende myndigheder særlig vægt på 
kriterier vedrørende tilbudsgivernes
kapacitet og erfaring på området for 
forskning og udvikling og udvikling af 
innovative løsninger. De kan begrænse 
antallet af egnede ansøgere, der skal 
opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 64.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger de 
ordregivende myndigheder særlig vægt på 
kriterier vedrørende kandidaternes
kapacitet på området for forskning og 
udvikling og udvikling af innovative 
løsninger. De kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 64.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af proceduren for innovationspartnerskaber, der gør den mere tilgængelig for 
især innovative SMV’er.

Ændringsforslag 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kun de økonomiske aktører, der opfordres 
af den ordregivende myndighed efter dens 
vurdering af de ønskede oplysninger, kan 
fremlægge forsknings- og 
innovationsprojekter, der har til formål at 
opfylde de behov, som den ordregivende 
myndighed har identificeret, og som ikke 
kan opfyldes af eksisterende løsninger.
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Or. en

Begrundelse

Allerede nævnt i tidligere ændringsforslag om innovationspartnerskaber.

Ændringsforslag 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskabets struktur og navnlig 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser skal afspejle innovationsgraden af 
den foreslåede løsning og rækkefølgen af 
de forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der er nødvendige for udviklingen af en 
innovativ løsning, der endnu ikke er 
tilgængelig på markedet. Værdien og 
varigheden af en kontrakt vedrørende 
indkøb af varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder skal fortsat ligge 
inden for passende grænser under 
hensyntagen til behovet for at få 
omkostningerne dækket, herunder dem, 
der er afholdt i forbindelse med 
udviklingen af en innovativ løsning og 
med henblik på at opnå en tilstrækkelig 
fortjeneste.

Den ordregivende myndighed sikrer, at 
partnerskabets struktur og navnlig 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser afspejler innovationsgraden af den 
foreslåede løsning og rækkefølgen af de 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
er nødvendige for udviklingen af en 
innovativ løsning, der endnu ikke er 
tilgængelig på markedet. Den skønnede 
værdi af varer, tjenesteydelser eller bygge-
og anlægsarbejder skal ikke være 
uforholdsmæssigt omfattende i forhold til 
de investeringer, der kræves til deres 
gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at brugen af innovationspartnerskaber er afpasset efter 
hovedmålsætningen bag denne nye procedure, og at de giver valuta for pengene.

Ændringsforslag 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
anvende innovationspartnerskaber på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Allerede indeholdt i et andet ændringsforslag om innovationspartnerskaber.

Ændringsforslag 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
Et servicekuponsystem

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

Or. en

Ændringsforslag 788
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5.

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5. De ordregivende myndigheder 
må ikke bruge den forhandlede procedure 
uden reklame udelukkende med henblik 
på at forhandle om prisen for bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5.

1. I de særlige tilfælde og 
omstændigheder, der er fastsat i stk. 2-5, 
kan medlemsstaterne give de ordregivende 
myndigheder mulighed for at tildele 
offentlige kontrakter ved en procedure med 
forhandling uden offentliggørelse. I andre 
tilfælde er brugen af denne procedure 
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ikke tilladt.

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsproceduren.

Ændringsforslag 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5.

1. Medlemsstaterne kan give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tildele offentlige kontrakter ved en 
procedure med forhandling uden 
offentliggørelse i de tilfælde, der er fastsat 
i stk. 2-5, hvis kontraktens værdi ikke 
overstiger EUR 500.000 for kontrakter om 
offentlige arbejder og ikke overstiger EUR 
100.000 for kontrakter om offentlige 
tjenester.

Or. it

Ændringsforslag 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes for 
offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter 
offentlige kontrakter i følgende tilfælde:

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan benyttes for offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter offentlige 
kontrakter i følgende tilfælde:
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Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsproceduren.

Ændringsforslag 792
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
udbud, et begrænset udbud eller et 
forhandlet udbud med forudgående 
offentliggørelse ikke afgives tilbud, ikke 
afgives egnede tilbud, eller der ikke er 
modtaget nogen ansøgninger, forudsat at 
de oprindelige aftalevilkår ikke ændres 
væsentligt.

Or. en

Begrundelse

Dette er alt for bureaukratisk. Et af formålene med denne revision var at forenkle for at skabe 
mere omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
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ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

ændres væsentligt.

Or. de

Begrundelse

Den uklare formulering af indberetningspligten ville give unødvendigt meget bureaukrati og 
helt uforholdsmæssige forpligtelser for de ordregivende myndigheder, først og fremmest i 
betragtning af, at der kun kan være ét nationalt organ.

Ændringsforslag 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på anmodning 
fra Kommissionen eller det nationale 
tilsynsorgan, som er udpeget i henhold til 
artikel 84, forelægges disse en rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på anmodning 
fra Kommissionen eller det kompetente 
nationale organ forelægges disse en 
rapport.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag knytter sig til ændringsforslag til artikel 84.

Ændringsforslag 795
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres.

Or. it

Ændringsforslag 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 797
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt.

Or. de

Ændringsforslag 798
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på anmodning 
fra Kommissionen eller det nationale 
tilsynsorgan, som er udpeget i henhold til 
artikel 84, forelægges disse en rapport.

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der forelægges 
Kommissionen en rapport.

Or. en

Ændringsforslag 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når formålet med udbuddet er 
skabelsen eller erhvervelsen af et 
kunstværk

b) hvis kontrakten af kunstneriske årsager 
kun kan tildeles en særlig økonomisk 
aktør

Or. en

Begrundelse

Indskrænkning af brugen af den forhandlede procedure uden offentliggørelse til kun at 
omfatte kunstneriske frembringelser er en alt for snæver tilgang. En offentlig kontrakt kan 
helt sikkert være af kunstnerisk karakter, selvom den ikke henviser til et kunstnerisk værk 
(f.eks. optræden, koncert).

Ændringsforslag 800
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

udgår

Or. it

Ændringsforslag 801
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af tekniske eller 
juridiske årsager

Or. en
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Ændringsforslag 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af tekniske eller 
juridiske årsager

Or. en

Ændringsforslag 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af tekniske eller 
juridiske årsager

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse vil også omfatte tilfælde, hvor en ordregivende myndighed skal bruge en 
bygning et bestemt sted, og ejeren kun vil sælge, hvis han får tildelt en kontrakt på bygge- og 
anlægsarbejder.

Ændringsforslag 804
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af juridiske eller 
tekniske årsager

Or. de
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Ændringsforslag 805
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskyttelsen af andre eksklusive 
rettigheder.

iii) beskyttelsen af andre eksklusive 
rettigheder, herunder førsteprioritet i 
forbindelse med et ejendomsareal.

Or. fr

Ændringsforslag 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – underafsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder kun, hvis der 
ikke findes noget rimeligt alternativ eller 
erstatning, og den manglende konkurrence 
ikke er et resultat af en kunstig 
indskrænkning af indkøbsparametrene

Denne undtagelse gælder kun, hvis den 
manglende konkurrence ikke er et resultat 
af en kunstig indskrænkning af 
indkøbsparametrene

Or. de

Ændringsforslag 807
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder kun, hvis der 
ikke findes noget rimeligt alternativ eller 
erstatning, og den manglende konkurrence 
ikke er et resultat af en kunstig 

Denne undtagelse gælder kun, hvis den 
manglende konkurrence ikke er et resultat 
af en kunstig indskrænkning af 
indkøbsparametrene
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indskrænkning af indkøbsparametrene

Or. de

Ændringsforslag 808
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter og det, at 
situationen ikke har været til at forudse 
for den ordregivende myndighed, gør det 
umuligt at overholde fristerne for offentlige 
udbud, begrænsede udbud eller udbud med 
forhandling. De omstændigheder, der 
påberåbes som begrundelse for den 
tvingende nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives de 
ordregivende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Yderst hastende karakter bør ikke være begrænset til force majeure.

Ændringsforslag 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Strømlining af udbudsproceduren.

Ændringsforslag 811
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter som følge af force 
majeure gør det umuligt at overholde 
fristerne for offentlige udbud, begrænsede 

d) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter som følge af 
hændelser, som ikke har været til at 
forudse for den ordregivende myndighed, 
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udbud eller udbud med forhandling. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives de 
ordregivende myndigheder.

gør det umuligt at overholde fristerne for 
offentlige udbud, begrænsede udbud eller 
udbud med forhandling. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives de 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 812
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) når en økonomisk aktør ansøge tager 
initiativ til at foreslå et 
innovationspartnerskab for en 
ordregivende myndighed med henblik på 
at etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende 
indkøb af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til 
de aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 813
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

det ikke er forskriftsmæssigt eller det ikke er forskriftsmæssigt eller 
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uantageligt, og uantageligt, eller

Or. en

Ændringsforslag 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved supplerende leveringer fra den 
oprindelige leverandør til delvis fornyelse 
af sædvanlige leveringer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leveringer eller installationer, når et 
leverandørskifte ville gøre det nødvendigt 
for den ordregivende myndighed at 
anskaffe udstyr, som på grund af en forskel 
i teknisk beskaffenhed ville medføre 
teknisk uforenelighed eller 
uforholdsmæssigt store tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse; løbetiden for disse 
kontrakter samt for kontrakter, der kan 
fornyes, må generelt ikke overstige tre år

b) ved supplerende leveringer fra den 
oprindelige leverandør til delvis fornyelse 
af sædvanlige leveringer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leveringer eller installationer, når et 
leverandørskifte ville gøre det nødvendigt 
for den ordregivende myndighed at 
anskaffe udstyr, som på grund af en forskel 
i teknisk beskaffenhed ville medføre 
teknisk uforenelighed eller 
uforholdsmæssigt store tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse; løbetiden for disse 
kontrakter samt for kontrakter, der kan 
fornyes, må generelt ikke overstige fire år

Or. en

Ændringsforslag 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse kan 
fastsættes for tjenesteydelsesaftaler, når 
den pågældende tjenesteydelseskontrakt er 
et led i en projektkonkurrence, der afholdes 
i henhold til dette direktiv, og som i 

4. Udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse kan benyttes
for tjenesteydelsesaftaler, når den 
pågældende tjenesteydelseskontrakt er et 
led i en projektkonkurrence, der afholdes i 
henhold til dette direktiv, og som i henhold 
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henhold til de gældende regler skal indgås 
med vinderen eller en af vinderne af 
projektkonkurrencen; i sidstnævnte tilfælde 
skal alle vinderne opfordres til at deltage i 
forhandlingerne.

til de gældende regler skal indgås med 
vinderen eller en af vinderne af 
projektkonkurrencen; i sidstnævnte tilfælde 
skal alle vinderne opfordres til at deltage i 
forhandlingerne.

Or. en

Begrundelse

Udbud med forhandling er en procedure, der skal benyttes og ikke kun fastsættes.

Ændringsforslag 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes ved nye 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
et basisprojekt, og at den oprindelige 
kontrakt om dette arbejde er indgået i 
henhold til en procedure i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1. 
Det grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder og betingelserne for 
tildelingen heraf.

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan benyttes ved nye 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
et basisprojekt, og at den oprindelige 
kontrakt om dette arbejde er indgået i 
henhold til en procedure i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1. 
Det grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder og betingelserne for 
tildelingen heraf.

Or. en

Begrundelse

ibid.
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Ændringsforslag 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes ved nye 
bygge- og anlægsarbejder eller
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, og som overdrages til den 
økonomiske aktør, der blev tildelt den 
oprindelige kontrakt af de samme 
ordregivende myndigheder, forudsat at 
disse bygge- og anlægsarbejder eller
tjenesteydelser er i overensstemmelse med 
et basisprojekt, og at den oprindelige 
kontrakt om dette arbejde er indgået i 
henhold til en procedure i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 1. 
Det grundlæggende projekt skal angive 
omfanget af eventuelle yderligere bygge-
og anlægsarbejder og betingelserne for 
tildelingen heraf.

Udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse kan fastsættes ved nye 
tjenesteydelser, der er en gentagelse af 
tilsvarende tjenesteydelser, og som 
overdrages til den økonomiske aktør, der 
blev tildelt den oprindelige kontrakt af de 
samme ordregivende myndigheder, 
forudsat at disse tjenesteydelser er i 
overensstemmelse med et basisprojekt, og 
at den oprindelige kontrakt om dette 
arbejde er indgået i henhold til en 
procedure i overensstemmelse med artikel 
24, stk. 1. Det grundlæggende projekt skal 
angive omfanget af eventuelle yderligere 
tjenesteydelser og betingelserne for 
tildelingen heraf.

Or. it

Ændringsforslag 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Muligheden for at anvende denne 
fremgangsmåde skal anføres allerede ved 
det oprindelige udbud, og de ordregivende 
myndigheder skal tage den anslåede 
samlede værdi af de nye bygge- og 
anlægsarbejder eller tjenesteydelser i 

Muligheden for at anvende denne 
fremgangsmåde skal anføres allerede ved 
det oprindelige udbud, og de ordregivende 
myndigheder skal tage den anslåede 
samlede værdi af de nye tjenesteydelser i 
betragtning ved anvendelse af artikel 4.
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betragtning ved anvendelse af artikel 4.

Or. it

Ændringsforslag 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne fremgangsmåde kan kun benyttes 
inden for en periode på tre år efter 
indgåelsen af den oprindelige kontrakt.

Denne fremgangsmåde kan kun benyttes 
inden for en periode på to år efter 
indgåelsen af den oprindelige kontrakt.

Or. it

Ændringsforslag 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ordregivende myndigheder kan 
kombinere elementer fra åbent udbud 
med udbud med forhandling.

Or. de

Begrundelse

Der bør være mulighed for at udføre en ettrins tildelingsprocedure. Dette ville give den 
ordregivende myndighed støre fleksibilitet og sætte den i stand til at kombinere elementer af 
åbent udbud med proceduren med udbud med forhandling. Under en sådan ettrins procedure 
bør den ordregivende myndighed være i stand til omgående at modtage tilbud fra 
tilbudsgivere og forhandle om dem.

Ændringsforslag 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Udbud med forhandling uden 
offentliggørelse kan benyttes i tilfælde, 
hvor den ordregivende myndighed mener, 
at kontrakten bør tildeles en offentlig 
tjeneste med henblik på at fremme:
i) integration af ansatte i den offentlige 
sektor i den private sektor eller
ii) de forskellige leverandører på 
markedet, som er omfattede af den 
offentlige kontrakt.
Denne undtagelse gælder kun, hvor 
kontrakten tildeles:
i) en instans i forventning af, at den vil 
blive en gensidig public service-
organisation, når de pågældende personer 
forlader deres ansættelsespost i den 
offentlige sektor, og instansen begynder at 
levere tjenesteydelser, eller
ii) inden tre år efter datoen, hvor den 
gensidige public service-organisation først 
begynder at levere tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 822
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ordregivende myndighed i medfør 
af denne artikel beslutter at anvende 
udbud med forhandling uden 
forudgående udbudsbekendtgørelse, skal 
den give det i artikel 84 omhandlede 
tilsynsorgan en detaljeret redegørelse med 
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en begrundelse af dette valg og 
indeholdende udbudsdokumenterne og 
relaterede oplysninger, og såfremt 
udbuddet med forhandling uden 
forudgående udbudsbekendtgørelse 
ønskes anvendt i medfør af punkt (a), 
dokumenterne vedrørende det tidligere 
udbud.

Or. it

Ændringsforslag 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet 
navnlig i rammeaftalens formål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 824
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på seks år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål. En rammeaftales 
gyldighedsperiode, hvad angår 
vedligehold, er baseret på bygge- og 
anlægsarbejdets eller tjenesteydelsens 
livscyklus.
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Or. en

Begrundelse

For at løse problemer såsom kontrakter om vedligehold af elevatorer.

Ændringsforslag 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i særlige
tilfælde, som er behørigt begrundet 
navnlig i rammeaftalens formål.

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i tilfælde, hvor 
den vedrører bygge- og anlægsarbejder, 
som det vil vare længere end fire år at 
udføre, eller hvor en længere periode er 
nødvendig for, at de økonomiske aktører 
kan foretage investeringer, for hvilke 
amortiseringsperioden er længere end fire 
år, eller som er knyttet til ansættelse af 
egnet personale til at udføre ordren eller 
uddannelse af personale, der kan udføre 
ordren.

Or. fr

Ændringsforslag 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på to år og kan, hvor det 
begrundes på behørig vis, gælde for fire 
år; aftaler kan gælde i endnu længere tid 
i særlige tilfælde, som er behørigt 
begrundet, navnlig i rammeaftalens formål.
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Or. es

Ændringsforslag 827
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår rammeaftaler om 
tjenesteydelser, kan en rammeaftale gælde 
fire år, hvis slutbrugerens interesser, 
investeringens art eller de andre aspekter 
ved tjenesteydelsens art kræver det.

Or. en

Ændringsforslag 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse procedurer kan kun anvendes 
mellem de ordregivende myndigheder, der 
er klart identificeret til dette formål i 
udbudsbekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, og de 
økonomiske aktører, der oprindeligt var 
parter i rammeaftalen.
Når der indgås kontrakter, der er baseret 
på en rammeaftale, kan parterne under 
ingen omstændigheder foretage 
væsentlige ændringer i aftalevilkårene, 
navnlig ikke i det i stk. 3 omhandlede 
tilfælde.
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De ordregivende myndigheder må ikke 
misbruge rammeaftaler eller anvende dem 
på en sådan måde, at konkurrencen 
hindres, begrænses eller fordrejes.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 829
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal være tilladt at udvide antallet af 
ordregivende myndigheder, der kan gøre 
brug af en rammeaftale, ved at gøre 
undtagelse i tilfælde, hvor følgende 
betingelser er opfyldt:
a) rammeaftalen er indgået af et centralt 
indkøbsorgan,
b) muligheden for en sådan udvidelse er 
udtrykkeligt anført i den oprindelige 
meddelelse,
c) omfanget af udvidelsen kan bestemmes 
på grundlag af klare kriterier, og
d) udvidelsen sker ved aftale.

Or. de

Ændringsforslag 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
misbruge rammeaftaler eller anvende dem 
på en sådan måde, at konkurrencen 
hindres, begrænses eller fordrejes.

De ordregivende myndigheder må ikke 
misbruge rammeaftaler eller anvende dem 
på en sådan måde, at konkurrencen 
hindres, begrænses eller fordrejes, og skal 
forelægge en begrundelse for indføjelsen i 
specifikationerne af relevante 
bestemmelser for at sikre, at der er 
klarhed omkring deres fortolkning.

Or. es

Ændringsforslag 831
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder må ikke 
misbruge rammeaftaler eller anvende dem 
på en sådan måde, at konkurrencen 
hindres, begrænses eller fordrejes.

De ordregivende myndigheder må ikke 
misbruge rammeaftaler eller anvende dem 
på en sådan måde, at konkurrencen 
hindres, begrænses eller fordrejes, og skal 
forelægge en begrundelse for indføjelsen i 
specifikationerne af relevante 
bestemmelser for at sikre, at der er 
klarhed omkring deres fortolkning.

Or. es

Ændringsforslag 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en rammeaftale indgås med en 
enkelt økonomisk aktør, indgås kontrakter 
baseret på denne rammeaftale på de 

udgår
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vilkår, der er fastsat i rammeaftalen.
De ordregivende myndigheder kan i 
forbindelse med indgåelsen af sådanne 
kontrakter skriftligt konsultere den aktør, 
der er part i rammeaftalen, og om 
nødvendigt anmode ham om at 
komplettere sit tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) i henhold til bestemmelser og 
betingelser i rammeaftalen, uden at der 
iværksættes en fornyet konkurrence, når 
den fastlægger alle bestemmelser 
vedrørende udførelsen af de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser 
og vareleverancer og de objektive 
betingelser for fastlæggelse af, hvilke af 
de økonomiske aktører der er part i 
rammeaftalen, der skal udføre dem, idet 
sidstnævnte betingelser skal fremgå af 
udbudsdokumenterne
b) når ikke alle bestemmelser vedrørende 
udførelse af bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser og vareleverancer er 
fastlagt i rammeaftalen, ved at iværksætte 
en fornyet konkurrence blandt de 
økonomiske aktører, der er part i 
rammeaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) dels uden genåbning af konkurrencen 
i overensstemmelse med litra a), hvor 
rammeaftalen fastlægger alle betingelser, 
der er bestemmende for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser og forsyninger, og dels 
med genåbning af konkurrencen mellem 
de økonomiske aktører, som er parter i 
rammeaftalen, i overensstemmelse med 
litra b), uanset om rammeaftalen 
fastsætter alle de betingelser, der er 
bestemmende for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser og forsyninger.
En rammeaftale kan kun gennemføres i 
overensstemmelse med dette punkt, hvis 
denne mulighed er blevet fastlagt af den 
ordregivende myndighed i 
udbudsdokumenterne. Når alle 
betingelserne vedrørende leveringen heraf 
er fastsat i rammeaftalen, skal valget af, 
hvorvidt særlige bygge- og 
anlægsarbejder, forsyninger eller 
tjenesteydelser skal leveres efter en 
genåbning af konkurrencen eller direkte 
på de betingelser, der er fastsat i 
rammeaftalen, træffes på grundlag af 
objektive kriterier, som skal fastsættes i 
rammeaftalens specifikationer. 
Rammeaftalens specifikationer skal også 
præcisere, hvilke betingelser der skal 
gøres til genstand for en genåbning af 
konkurrencen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en nødvendig tilpasning til reglerne for rammeaftaler for at sikre, at 



AM\908712DA.doc 45/175 PE492.859v01-00

DA

innovative ordregivende myndigheders eksisterende aftaler ikke influeres negativt.

Ændringsforslag 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den konkurrence, der anføres i stk. 4. 
litra b), skal baseres på de samme vilkår, 
der anvendes i forbindelse med tildelingen 
af rammenaftalen, og hvor det er 
nødvendigt mere præcist formulerede 
vilkår, og hvor det er relevant, andre 
vilkår, som der henvises til i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen, i 
overensstemmelse med følgende 
procedure:

udgår

a) for hver kontrakt, som skal indgås, 
konsulterer de ordregivende myndigheder 
skriftligt de økonomiske aktører, der er i 
stand til at udføre kontrakten
b) de ordregivende myndigheder 
fastsætter en tilstrækkelig lang frist til 
indgivelse af tilbud på de enkelte 
kontrakter under hensyntagen til 
elementer såsom kontraktgenstandens 
kompleksitet og den tid, der medgår til 
fremsendelse af tilbud
c) tilbuddene indsendes skriftligt, og deres 
indhold forbliver fortroligt indtil udløbet 
af den fastsatte svarfrist
d) de ordregivende myndigheder tildeler 
hver kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
afgivet det bedste tilbud på grundlag af 
tildelingskriterier, der er fastsat i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de ordregivende myndigheder fastsætter 
en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af 
tilbud på de enkelte kontrakter under 
hensyntagen til elementer såsom 
kontraktgenstandens kompleksitet og den 
tid, der medgår til fremsendelse af tilbud

b) de ordregivende myndigheder fastsætter 
en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af 
tilbud på de enkelte kontrakter under 
hensyntagen til elementer såsom 
kontraktgenstandens kompleksitet og den 
tid, der medgår til fremsendelse af tilbud.
Hvis tilbudsgivere har brug for at foretage 
besøg på stedet, inden de kan afgive et 
tilbud, skal tidsfristen være længere end 
15 arbejdsdage.

Or. es

Ændringsforslag 837
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de ordregivende myndigheder fastsætter 
en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af 
tilbud på de enkelte kontrakter under 
hensyntagen til elementer såsom 
kontraktgenstandens kompleksitet og den 
tid, der medgår til fremsendelse af tilbud

b) de ordregivende myndigheder fastsætter 
en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af 
tilbud på de enkelte kontrakter under 
hensyntagen til elementer såsom 
kontraktgenstandens kompleksitet og den 
tid, der medgår til fremsendelse af tilbud
Hvis tilbudsgivere har brug for at foretage 
besøg på stedet, inden de kan afgive et 
tilbud, skal tidsfristen være længere end 
15 arbejdsdage.

Or. es

Ændringsforslag 838
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Ordregivende myndigheder skal tage 
hensyn til overholdelse af 
arbejdslovgivningen i udbudsprocedurer 
for tjenesteydelser, der omfatter 
udskiftning af personale, og som indgår i 
økonomiske sektorer, der nødvendigvis er 
arbejdsintensive og giver lav merværdi; 
tilbud til en pris, der omfatter 
arbejdsomkostninger, der er lavere end de 
lønninger, der er fastsat i de kollektive 
overenskomstaftaler, eller den i henhold 
til lovgivningen gældende mindsteløn skal 
anses for ureglementerede og 
uforholdsmæssige.

Or. es

Ændringsforslag 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ordregivende myndigheder har 
mulighed for at optage nye økonomiske 
aktører i rammeaftalen i kontraktens 
gyldighedsperiode, forudsat af disse 
økonomiske aktører opfylder alle de 
kriterier, der er fastsat i denne artikel og 
ikke fandtes på det tidspunkt, hvor 
kontrakten blev indgået. 
De ordregivende myndigheder har 
mulighed for at fjerne økonomiske 
aktører fra rammeaftalen i kontraktens 
gyldighedsperiode i tilfælde, hvor den 
økonomiske aktør har udvist betydelige 
eller vedholdende mangler i forbindelse 
med opfyldelsen af et hvilket som helst 
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væsentligt krav i henhold til aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 840
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 841
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Ved almindelige indkøb, der er generelt 
tilgængelige på markedet og ved mere eller 
mindre standardiseret kvalitet opfylder de 
ordregivende myndigheders krav, kan de 
ordregivende myndigheder anvende et 
dynamisk indkøbssystem. Dette system 
kan ikke bruges til indkøb af 
tjenesteydelser og sammensatte eller ikke 
standardiserede produkter. Det dynamiske 
indkøbssystem skal anvendes som en fuldt 
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elektronisk indkøbsproces, der i hele sin 
varighed er åben for enhver økonomisk 
aktør, der opfylder udvælgelseskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 842
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at tildele kontrakter 
under et dynamisk indkøbssystem følger de 
ordregivende myndigheder reglerne for det 
begrænsede udbud. Alle ansøgere, der 
opfylder udvælgelseskriterierne, skal 
optages i systemet; antallet af ansøgere, der 
skal optages af systemet, skal ikke 
begrænses i overensstemmelse med artikel 
64. Alle meddelelser i forbindelse med et 
dynamisk indkøbssystem skal udelukkende 
ske elektronisk i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 2-6.

2. Med henblik på at tildele kontrakter 
under et dynamisk indkøbssystem følger de 
ordregivende myndigheder til enhver tid 
reglerne for det begrænsede udbud. Alle 
ansøgere, der opfylder 
udvælgelseskriterierne, skal optages i 
systemet; antallet af ansøgere, der skal 
optages af systemet, skal ikke begrænses i 
overensstemmelse med artikel 64. Alle 
meddelelser i forbindelse med et dynamisk 
indkøbssystem skal udelukkende ske 
elektronisk i overensstemmelse med artikel 
19, stk. 2-6.

Or. de

Ændringsforslag 843
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, 
hvori det præciseres, at der er tale om et 
dynamisk indkøbssystem

a) offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, 
der beskriver det dynamiske 
indkøbssystem og hvordan proceduren 
forløber

Or. de



PE492.859v01-00 50/175 AM\908712DA.doc

DA

Ændringsforslag 844
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) præcisere i udbudsbetingelserne mindst 
arten og den anslåede mængde af det 
planlagte indkøb samt anføre alle de 
nødvendige oplysninger om 
indkøbssystemet, det anvendte elektroniske 
udstyr og de tekniske ordninger og 
specifikationer for tilslutning

b) i betingelserne for det dynamiske 
indkøbssystem mindst at præcisere arten
og den anslåede mængde af det planlagte 
indkøb samt anføre alle de nødvendige 
oplysninger om indkøbssystemet, det 
anvendte elektroniske udstyr og de 
tekniske ordninger og specifikationer for 
tilslutning

Or. de

Ændringsforslag 845
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder giver under 
hele det dynamiske indkøbssystems 
varighed alle økonomiske aktører mulighed 
for at afgive et vejledende tilbud med 
henblik på at blive optaget i systemet på de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 2. De 
ordregivende myndigheder afslutter deres 
vurdering af disse ansøgninger i henhold til 
udvælgelseskriterierne inden for 10 
arbejdsdage efter modtagelsen heraf.

De ordregivende myndigheder giver under 
hele det dynamiske indkøbssystems 
varighed alle økonomiske aktører mulighed 
for at afgive et vejledende tilbud med 
henblik på at blive optaget i systemet på de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 2. De 
ordregivende myndigheder afslutter deres 
vurdering af disse ansøgninger i henhold til 
udvælgelseskriterierne inden for 21 
kalenderdage eller en passende periode 
fastsat af myndighederne efter 
modtagelsen heraf.

Or. de
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Ændringsforslag 846
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De ordregivende myndigheder anfører 
varigheden af det dynamiske 
indkøbssystem i udbudsbekendtgørelsen.
De skal underrette Kommissionen om 
enhver ændring i varighed ved hjælp af 
følgende standardformularer:

6. De ordregivende myndigheder anfører 
varigheden af det dynamiske 
indkøbssystem i udbudsbekendtgørelsen.

Or. nl

Begrundelse

Kommissionen indfører indberetningskrav, der skaber bureaukrati for de ordregivende 
myndigheder og medfører detaljeret regulering.

Ændringsforslag 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De ordregivende myndigheder anfører 
varigheden af det dynamiske 
indkøbssystem i udbudsbekendtgørelsen.
De skal underrette Kommissionen om 
enhver ændring i varighed ved hjælp af 
følgende standardformularer:

6. De ordregivende myndigheder anfører 
varigheden af det dynamiske 
indkøbssystem i udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 848
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når varigheden ændres uden at bringe 
systemet til ophør, den formular, der blev 
anvendt indledningsvis i forbindelse med 
udbudsbekendtgørelsen for det dynamiske 
indkøbssystem

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 849
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når varigheden ændres uden at bringe 
systemet til ophør, den formular, der blev 
anvendt indledningsvis i forbindelse med 
udbudsbekendtgørelsen for det dynamiske 
indkøbssystem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 850
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når systemet bringes til ophør, en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter,
jf. artikel 48.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 851
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) når systemet bringes til ophør, en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter, 
jf. artikel 48.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 852
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan ikke pålægges interesserede 
økonomiske aktører eller parterne i det 
dynamiske indkøbssystem noget 
administrationsgebyr.

7. Der kan ikke pålægges interesserede 
økonomiske aktører eller parterne i det 
dynamiske indkøbssystem noget 
administrationsgebyr under 
tildelingsproceduren.

Or. de

Ændringsforslag 853
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
kun for standardiserede tjenesteydelser og 
varer elektroniske auktioner, hvor nye og 
lavere priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.
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Or. en

Ændringsforslag 854
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.
Anvendelsesområdet for elektroniske 
auktioner er begrænset til fuldstændig 
standardiserede varer og tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 855
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner for standardiserede 
varer, hvor nye og lavere priser og/eller 
nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres.

Or. en

Ændringsforslag 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.
Elektroniske auktioner kan kun bruges til 
almindeligt anvendte indkøb af varer, der 
generelt er tilgængelige på markedet med 
en mere eller mindre standardiseret 
kvalitet. De kan ikke bruges til indkøb af 
tjenesteydelser og sammensatte eller ikke 
standardiserede produkter.

Or. en

Ændringsforslag 857
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner udelukkende til 
indkøb af standardiserede varer, hvor nye 
og lavere priser og/eller nye værdier for 
visse elementer i tilbuddene præsenteres.

Or. fr

Ændringsforslag 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 

De ordregivende myndigheder anvender 
for fuldstændig standardiserede varer og 
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priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

tjenesteydelser elektroniske auktioner, 
hvor nye og lavere priser og/eller nye 
værdier for visse elementer i tilbuddene 
præsenteres.

Or. de

Begrundelse

Elektroniske auktioner kan være passende for fuldstændig standardiserede varer og 
tjenesteydelser, men de er som regel uegnede eller endog kontraproduktive, når 
tildelingsprocedurerne er komplekse. For procedurer for tildeling af bygge- og 
anlægsarbejder er de grundlæggende uegnede.

Ændringsforslag 859
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner for standardiserede 
varer, hvor nye og lavere priser og/eller 
nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres.

Or. en

Ændringsforslag 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Denne artikel gælder ikke for 
kontrakter om offentlige arbejder eller 
tildeling af arkitekt- eller 
ingeniørvirksomhed.

Or. it
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Ændringsforslag 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når tildelingen sker på grundlag af det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
ledsages opfordringen af resultatet af den 
fulde vurdering af den berørte tilbudsgivers 
tilbud udført i overensstemmelse med den 
vægtning, der er fastsat i artikel 66, stk. 5, 
første afsnit.

Opfordringen ledsages af resultatet af den 
fulde vurdering af den berørte tilbudsgivers 
tilbud udført i overensstemmelse med den 
vægtning, der er fastsat i artikel 66, stk. 5, 
første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
anvendelsen af elektroniske kataloger skal 
være obligatorisk i forbindelse med visse 
typer indkøb.

Medlemsstaterne kan give mulighed for 
anvendelse af elektroniske kataloger i 
forbindelse med public service- og 
vareindkøbskontrakter.  Denne artikel 
gælder ikke for kontrakter om offentlige 
arbejder eller tildeling af arkitekt- eller 
ingeniørvirksomhed.

Or. it

Ændringsforslag 863
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 34 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 a
Centralt websted for elektroniske udbud

Af hensyn til gennemsigtigheden kan de 
ordregivende myndigheder offentliggøre 
oplysninger om de bygge- og 
anlægsarbejder, der er blevet udført, på 
en central website, der er oprettet til 
formålet, med præcisering af beløb, 
mængder og lignende, så andre 
ordregivende myndigheder kan 
sammenligne med, hvad der er blevet 
betalt for sammenlignelige arbejder etc. 
og basere deres udbud på disse 
oplysninger, hvilket kunne give færre 
omkostninger og tydeliggøre store 
forskelle i prisen for kontrakter og således 
gøre det lettere at afsløre svindel.

Or. nl

Ændringsforslag 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral.

1. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser, der giver de ordregivende 
myndigheder mulighed for at anskaffe 
bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser gennem en indkøbscentral.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tillade de ordregivende myndigheder at lade sig 
betjene af en indkøbscentral, men de skal ikke være forpligtet til at gøre dette. Centralt indkøb 
er en af de indkøbsmetoder, der fører til koncentration af indkøb, hvilket kan være til ulempe 
for SMV'er. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at beslutte, om de vil udvikle 
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centrale indkøbsmetoder eller ej, afhængigt af deres nationale politik.

Ændringsforslag 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral.

1. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral. Medlemsstaterne 
tilskynder til brugen af 
auktionsprocedurer med centraliserede 
indkøb, især hvor indkøberne er af 
begrænset omfang.

Or. it

Ændringsforslag 866
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral.

1. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral, forudsat at 
koncentrationen af udbud i større 
delkontrakter ikke forhindrer den ægte 
konkurrence og ikke baner vej for opståen 
af oligo- og monopoler eller reelt hindrer 
slutbrugernes ret til at træffe deres valg. 
Indkøbscentralen skal sikre, at den i alle 
sine aktiviteter vil:
1) afsløre og forhindre kontrakter, der 
risikerer at fremme monopolitiske og 
oligopolistiske strukturer og markeder,
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2) reelt og effektivt forhindre 
indkøbskontrakter og –processer, der 
undergraver SMV’ers og lokale 
virksomheders muligheder for at deltage 
og vinde kontrakterne,
3) undgå at hindre slutbrugerne i deres 
ret til at træffe deres valg og til at blive 
hørt.

Or. en

Ændringsforslag 867
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sørge for, at de 
ordregivende myndigheder har ressourcer 
til at varetage de centraliserede 
indkøbsaktiviteter, som udbydes af 
indkøbscentraler, der er etableret i en 
anden medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal sørge for, at de 
ordregivende myndigheder har ressourcer 
til at varetage de centraliserede 
indkøbsaktiviteter, som udbydes af 
indkøbscentraler, der er etableret i en 
anden medlemsstat.

2. Medlemsstaterne kan også sørge for, at 
de ordregivende myndigheder har 
ressourcer til at varetage de centraliserede 
indkøbsaktiviteter, som udbydes af 
indkøbscentraler, der er etableret i en 
anden medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tillade ordregivende myndigheder at gøre brug af 
tjenester, der leveres af en indkøbscentral med hjemsted i en anden medlemsstat, men de bør 
ikke være forpligtede til at gøre dette. I nogle medlemsstater vil den mulighed, der er fastlagt i 
artikel 35, stk. 2, kunne give problemer i den nationale lovgivning (f.eks. vil det måske ikke 
være muligt for ordregivende myndigheder at følge en anden medlemsstats lovbestemmelser, 
især hvad angår regler for revisionsprocedurer).

Ændringsforslag 869
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed opfylder sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, når 
den køber ved at anvende centraliserede 
indkøbsaktiviteter, i det omfang, at de 
pågældende indkøbsprocedurer og 
udførelsen heraf alene forestås af 
indkøbscentralen i alle faser fra 
offentliggørelsen af en 
udbudsbekendtgørelse til afslutningen på 
gennemførelsen af den fremtidige kontrakt 
eller kontrakter.

En ordregivende myndighed opfylder sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, når 
den køber ved at anvende centraliserede 
indkøbsaktiviteter, i det omfang, at de 
pågældende indkøbsprocedurer og 
udførelsen heraf forestås af 
indkøbscentralen i alle faser fra 
offentliggørelsen af en 
udbudsbekendtgørelse til afslutningen på 
gennemførelsen af den fremtidige kontrakt 
eller kontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 870
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med 
indkøb
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Leverandørerne af hjælpeaktiviteter i 
forbindelse med indkøb udvælges i 
overensstemmelse med 
udbudsprocedurerne i nærværende 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 871
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. To eller flere ordregivende myndigheder 
kan blive enige om at gennemføre visse 
specifikke indkøb i fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 872
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når gennemførelsen af en 
indkøbsprocedure i sin helhed forestås af 
de berørte ordregivende myndigheder i 
fællesskab, har de fælles ansvar for 
overholdelsen af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv. De ordregivende 
myndigheder er forpligtet til i fællesskab 
at gennemføre en tildelingsprocedure, når 
den ene ordregivende myndighed forvalter 
proceduren både på egne vegne og på
vegne af den anden berørte ordregivende 
myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 873
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når indkøbsproceduren ikke i sin helhed
gennemføres af de berørte ordregivende 
myndigheder i fællesskab, er den enkelte 
ordregivende myndighed ansvarlig for 
overholdelsen af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv med hensyn til de faser, 
som den gennemfører.

Or. en

Ændringsforslag 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Fællesindkøb mellem ordregivende 

myndigheder fra forskellige 
medlemsstater

1. Med forbehold af artikel 11 kan de 
ordregivende myndigheder fra forskellige 
medlemsstater i fællesskab tildele 
offentlige kontrakter ved hjælp af en af de 
metoder, der er beskrevet i denne artikel.
2. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral, der er beliggende i en 
anden medlemsstat. I så fald gennemføres 
indkøbsproceduren i overensstemmelse 
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med de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor indkøbscentralen er 
beliggende.

3. Flere ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater kan i fællesskab 
tildele en offentlig kontrakt. I så fald skal 
de ordregivende myndigheder indgå en 
aftale, der fastlægger:

(a) hvilke nationale bestemmelser gælder 
for indkøbsproceduren.

(b) den interne organisering af 
indkøbsproceduren, herunder 
forvaltningen af proceduren, fordelingen 
af ansvarsområder, fordelingen af de 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, der skal indkøbes, og 
indgåelsen af kontrakter.

c) Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i 
henhold til litra a), kan de ordregivende 
myndigheder vælge de nationale 
bestemmelser i en hvilken som helst 
medlemsstat, hvor mindst én af de 
deltagende myndigheder er beliggende.

4. Når flere ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater har etableret en 
fælles juridisk enhed, herunder 
"europæiske grupper for territorialt 
samarbejde" (EGTS) i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1082/2006 eller andre enheder oprettet i 
henhold til EU-lovgivningen, skal de 
deltagende ordregivende myndigheder ved 
en beslutning i det kompetente organ under 
den fælles juridiske enhed blive enige om 
de gældende nationale indkøbsregler for en 
af følgende medlemsstater:

(c) de nationale bestemmelser i 
medlemsstaten, hvor den fælles juridiske 
enhed er beliggende 

(d) de nationale bestemmelser i 
medlemsstaten, hvor den fælles juridiske 
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enhed udfører sine aktiviteter.

(e) Denne aftale kan enten gælde i en 
ubestemt periode, hvis det er fastsat i 
stiftelsesakten for det fælles juridiske 
enhed, eller kan begrænses til en bestemt 
periode, visse typer af kontrakter eller til 
en eller flere individuelle 
kontrakttildelinger.

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale,
som fastlægger lovgivningen om 
offentlige indkøb, fastsættes den nationale 
lovgivning vedrørende kontrakttildeling i 
henhold til nedenstående regler:

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af én deltagende ordregivende myndighed 
på vegne af de andre, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
ordregivende myndighed er beliggende, 
anvendelse.

b) hvis proceduren ikke udføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregivende 
myndighed på vegne af de andre, og

i) vedrører en bygge- og anlægskontrakt, 
anvender de ordregivende myndigheder 
de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor størstedelen af arbejdet 
finder sted

ii) vedrører en tjenesteydelses- eller 
varekontrakt, skal de ordregivende 
myndigheder anvende de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor 
størstedelen af tjenesteydelserne eller 
varerne leveres

c) hvis det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold 
til litra a) eller (b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, der 
bærer den største andel af 
omkostningerne.

6. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
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som fastlægger den gældende lovgivning 
om offentlige indkøb under stk. 4, 
fastsættes den nationale lovgivning 
vedrørende udbudsprocedurer, som 
udføres af fælles juridiske enheder, der er 
oprettet af flere ordregivende 
myndigheder fra forskellige 
medlemsstater, i henhold til nedenstående 
regler:

(f) hvis proceduren udføres eller 
forvaltes af det kompetente organ i den 
fælles juridiske enhed, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed er beliggende, anvendelse.

(g) hvis proceduren udføres eller 
forvaltes af et medlem af den juridiske 
enhed på vegne af denne juridiske enhed, 
finder reglerne i stk. 5, litra a) og b), 
anvendelse.
hvor det ikke er muligt at bestemme den 
gældende national lovgivning i henhold til 
stk. 5, litra a) eller b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed har sit hjemsted.
7. En eller flere ordregivende 
myndigheder kan tildele individuelle 
kontrakter under en rammeaftale, der er 
indgået af eller i fællesskab med en 
ordregivende myndighed, der er 
beliggende i en anden medlemsstat, 
forudsat at rammeaftalen indeholder 
særlige bestemmelser, der giver den 
pågældende ordregivende myndighed eller 
de pågældende ordregivende myndigheder 
mulighed for at tildele de individuelle 
kontrakter.

8. Beslutninger om tildeling af offentlige 
kontrakter i forbindelse med 
grænseoverskridende offentlige indkøb 
skal være underlagt almindelige 
tilsynsmekanismer i henhold til den 
gældende nationale lovgivning.
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9. Med henblik på at muliggøre en 
effektiv drift af tilsynsmekanismerne skal 
medlemsstaterne sikre, at de beslutninger, 
som i henhold til Rådets direktiv 
89/665/EØF træffes af tilsynsorganer, der 
er beliggende i en anden medlemsstat, 
gennemføres fuldstændig i deres 
nationale retsforskrifter, når sådanne 
beslutninger involverer ordregivende 
myndigheder, der er beliggende på deres 
område, og som deltager i den 
pågældende grænseoverskridende 
offentlige indkøbsprocedure. 

Or. en

Ændringsforslag 875
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Fællesindkøb mellem ordregivende 

myndigheder fra forskellige 
medlemsstater

1. Med forbehold af artikel 11 kan de 
ordregivende myndigheder fra forskellige 
medlemsstater i fællesskab tildele 
offentlige kontrakter ved hjælp af en af de 
metoder, der er beskrevet i denne artikel.
2. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral, der er beliggende i en 
anden medlemsstat. I så fald gennemføres 
indkøbsproceduren i overensstemmelse 
med de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor indkøbscentralen er 
beliggende.

3. Flere ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater kan i fællesskab 
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tildele en offentlig kontrakt. I så fald skal 
de ordregivende myndigheder indgå en 
aftale, der fastlægger:

(h) hvilke nationale bestemmelser gælder 
for indkøbsproceduren.

(i) den interne organisering af 
indkøbsproceduren, herunder 
forvaltningen af proceduren, fordelingen 
af ansvarsområder, fordelingen af de 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, der skal indkøbes, og 
indgåelsen af kontrakter.

c) Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i henhold 
til litra a), kan de ordregivende 
myndigheder vælge de nationale 
bestemmelser i en hvilken som helst 
medlemsstat, hvor mindst én af de 
deltagende myndigheder er beliggende.

4. Når flere ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater har etableret en 
fælles juridisk enhed, herunder 
"europæiske grupper for territorialt 
samarbejde" (EGTS) i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1082/2006 eller andre enheder oprettet i 
henhold til EU-lovgivningen, skal de 
deltagende ordregivende myndigheder ved 
en beslutning i det kompetente organ under 
den fælles juridiske enhed blive enige om 
de gældende nationale indkøbsregler for en 
af følgende medlemsstater:

(j) de nationale bestemmelser i 
medlemsstaten, hvor den fælles juridiske 
enhed er beliggende 

(k) de nationale bestemmelser i 
medlemsstaten, hvor den fælles juridiske 
enhed udfører sine aktiviteter.

(l) Denne aftale kan enten gælde i en 
ubestemt periode, hvis det er fastsat i 
stiftelsesakten for det fælles juridiske 
enhed, eller kan begrænses til en bestemt 
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periode, visse typer af kontrakter eller til 
en eller flere individuelle 
kontrakttildelinger.

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger lovgivningen om 
offentlige indkøb, fastsættes den nationale 
lovgivning vedrørende kontrakttildeling i
henhold til nedenstående regler:

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af én deltagende ordregivende myndighed 
på vegne af de andre, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
ordregivende myndighed er beliggende, 
anvendelse.

b) hvis proceduren ikke udføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregivende 
myndighed på vegne af de andre, og

i) vedrører en bygge- og anlægskontrakt, 
anvender de ordregivende myndigheder 
de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor størstedelen af arbejdet 
finder sted

ii) vedrører en tjenesteydelses- eller 
varekontrakt, skal de ordregivende 
myndigheder anvende de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor 
størstedelen af tjenesteydelserne eller 
varerne leveres

c) hvis det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold 
til litra a) eller (b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, der 
bærer den største andel af 
omkostningerne.

6. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger den gældende lovgivning 
om offentlige indkøb under stk. 4, 
fastsættes den nationale lovgivning 
vedrørende udbudsprocedurer, som 
udføres af fælles juridiske enheder, der er 
oprettet af flere ordregivende 
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myndigheder fra forskellige 
medlemsstater, i henhold til nedenstående 
regler:

(m) hvis proceduren udføres eller 
forvaltes af det kompetente organ i den 
fælles juridiske enhed, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed er beliggende, anvendelse.

(n) hvis proceduren udføres eller 
forvaltes af et medlem af den juridiske 
enhed på vegne af denne juridiske enhed, 
finder reglerne i stk. 5, litra a) og b), 
anvendelse.
hvor det ikke er muligt at bestemme den 
gældende national lovgivning i henhold til 
stk. 5, litra a) eller b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed har sit hjemsted.
7. En eller flere ordregivende 
myndigheder kan tildele individuelle 
kontrakter under en rammeaftale, der er 
indgået af eller i fællesskab med en 
ordregivende myndighed, der er 
beliggende i en anden medlemsstat, 
forudsat at rammeaftalen indeholder 
særlige bestemmelser, der giver den 
pågældende ordregivende myndighed eller 
de pågældende ordregivende myndigheder 
mulighed for at tildele de individuelle 
kontrakter.

8. Beslutninger om tildeling af offentlige 
kontrakter i forbindelse med 
grænseoverskridende offentlige indkøb 
skal være underlagt almindelige 
tilsynsmekanismer i henhold til den 
gældende nationale lovgivning.
9. Med henblik på at muliggøre en 
effektiv drift af tilsynsmekanismerne skal 
medlemsstaterne sikre, at de beslutninger, 
som i henhold til Rådets direktiv 
89/665/EØF træffes af tilsynsorganer, der 
er beliggende i en anden medlemsstat, 
gennemføres fuldstændig i deres 
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nationale retsforskrifter, når sådanne 
beslutninger involverer ordregivende 
myndigheder, der er beliggende på deres 
område, og som deltager i den 
pågældende grænseoverskridende 
offentlige indkøbsprocedure. 

Or. en

Ændringsforslag 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 11 kan de 
ordregivende myndigheder fra forskellige
medlemsstater i fællesskab tildele 
offentlige kontrakter ved hjælp af en af de 
metoder, der er beskrevet i denne artikel.

1. Med forbehold af artikel 11 kan 
medlemsstaterne bestemme, at de 
ordregivende myndigheder kan tildele 
offentlige kontrakter i fællesskab med 
ordregivende myndigheder fra andre 
medlemsstater, hvis:
a) fælles tildeling af offentlige kontrakter 
er begrundet ved kontraktens 
grænseoverskridende karakter,
eller
b) den offentlige kontrakt er 
medfinansieret af ordregivende 
myndigheder fra forskellige 
medlemsstater,
eller

c) den offentlige kontrakt er af innovativ 
art.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at beslutte, hvorvidt den ordregivende myndighed 
kan tildele en kontrakt i fællesskab med ordregivende myndigheder fra en anden medlemsstat. 
Der bør desuden være konkrete betingelser, under hvilke en kontrakt kan tildeles i fællesskab 
med ordregivende myndigheder fra andre medlemsstater.
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Ændringsforslag 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan 
anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer 
og/eller tjenesteydelser gennem en 
indkøbscentral, der er beliggende i en 
anden medlemsstat. I så fald gennemføres
indkøbsproceduren i overensstemmelse 
med de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor indkøbscentralen er 
beliggende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flere ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater kan i fællesskab 
tildele en offentlig kontrakt. I så fald skal 
de ordregivende myndigheder indgå en 
aftale, der fastlægger:

I det tilfælde, der henvises til i stk. 1, skal 
de deltagende ordregivende myndigheder 
indgå en aftale, der fastlægger:

Or. en

Ændringsforslag 879
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i henhold 
til litra a), kan de ordregivende 
myndigheder vælge de nationale 
bestemmelser i en hvilken som helst 
medlemsstat, hvor mindst én af de 
deltagende myndigheder er beliggende.

Ved bestemmelse af, hvilken national 
lovgivning der finder anvendelse i henhold 
til litra a), skal de ordregivende 
myndigheder vælge de nationale 
bestemmelser i en hvilken som helst 
medlemsstat, hvor mindst én af de 
deltagende myndigheder er beliggende.

Or. de

Begrundelse

Parternes mulighed for at vælge, hvilken lov der skal gælde, bør være knyttet til, hvad der 
objektivt set er nødvendigt i forbindelse med den pågældende kontrakt. 

Ændringsforslag 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger lovgivningen om 
offentlige indkøb, fastsættes den nationale 
lovgivning vedrørende kontrakttildeling i 
henhold til nedenstående regler:

udgår

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af én deltagende ordregivende myndighed 
på vegne af de andre, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
ordregivende myndighed er beliggende, 
anvendelse.
b) hvis proceduren ikke udføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregivende 
myndighed på vegne af de andre, og
i) vedrører en bygge- og anlægskontrakt, 
anvender de ordregivende myndigheder 
de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor størstedelen af arbejdet 
finder sted
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ii) vedrører en tjenesteydelses- eller 
varekontrakt, skal de ordregivende 
myndigheder anvende de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor 
størstedelen af tjenesteydelserne eller 
varerne leveres
c) hvis det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold 
til litra a) eller (b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, der 
bærer den største andel af 
omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at de ordregivende myndigheder enes om de nationale 
indkøbsbestemmelser, der skal gælde. Stk. 5 er ikke nødvendigt. Bortfald af dette stykke vil 
forenkle artiklen.

Ændringsforslag 881
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det ikke er muligt at bestemme den 
gældende nationale lovgivning i henhold 
til litra a) eller (b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, der 
bærer den største andel af 
omkostningerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Adskillige ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater kan indkøbe 
bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser fra eller gennem en 
indkøbscentral, der befinder sig i en 
anden medlemsstat, hvis disse 
medlemsstater sikrer den mulighed, der er 
omhandlet i artikel 35, stk. 2, og alle de 
betingelser, der er omhandlet i stk. 1, er 
opfyldt. I så fald indgår parterne en aftale 
om, hvilke nationale bestemmelser der 
skal gælde for udbudsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, 
som fastlægger den gældende lovgivning 
om offentlige indkøb under stk. 4, 
fastsættes den nationale lovgivning 
vedrørende udbudsprocedurer, som 
udføres af fælles juridiske enheder, der er 
oprettet af flere ordregivende 
myndigheder fra forskellige 
medlemsstater, i henhold til nedenstående 
regler:

udgår

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af det kompetente organ i den fælles 
juridiske enhed, finder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed er beliggende, anvendelse.
b) hvis proceduren udføres eller forvaltes 
af et medlem af den juridiske enhed på 
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vegne af denne juridiske enhed, finder 
reglerne i stk. 5, litra a) og b), anvendelse.
c) hvor det ikke er muligt at bestemme den 
gældende national lovgivning i henhold til 
stk. 5, litra a) eller b), anvender de 
ordregivende myndigheder de nationale 
bestemmelser i den medlemsstat, hvor den 
juridiske enhed har sit hjemsted.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at de ordregivende myndigheder enes om de nationale 
indkøbsbestemmelser, der skal gælde. Stk. 6 er ikke nødvendigt. Bortfald af dette stykke vil 
forenkle artiklen.

Ændringsforslag 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En eller flere ordregivende myndigheder 
kan tildele individuelle kontrakter under en 
rammeaftale, der er indgået af eller i 
fællesskab med en ordregivende 
myndighed, der er beliggende i en anden 
medlemsstat, forudsat at rammeaftalen 
indeholder særlige bestemmelser, der giver 
den pågældende ordregivende myndighed 
eller de pågældende ordregivende 
myndigheder mulighed for at tildele de 
individuelle kontrakter.

7. Medlemsstaterne kan bestemme, at en 
eller flere ordregivende myndigheder kan 
tildele individuelle kontrakter under en 
rammeaftale, der er indgået af eller i 
fællesskab med en ordregivende 
myndighed, der er beliggende i en anden 
medlemsstat, forudsat at rammeaftalen 
indeholder særlige bestemmelser, der giver 
den pågældende ordregivende myndighed 
eller de pågældende ordregivende 
myndigheder mulighed for at tildele de 
individuelle kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Med henblik på at muliggøre en 
effektiv drift af tilsynsmekanismerne skal 
medlemsstaterne sikre, at de beslutninger, 
som i henhold til Rådets direktiv 
89/665/EØF33 træffes af tilsynsorganer, 
der er beliggende i en anden medlemsstat, 
gennemføres fuldstændig i deres 
nationale retsforskrifter, når sådanne 
beslutninger involverer ordregivende 
myndigheder, der er beliggende på deres 
område, og som deltager i den 
pågældende grænseoverskridende 
offentlige indkøbsprocedure.

udgår

Or. en

Begrundelse

En sådan bestemmelse kan give problemer i praksis. Det er ikke klart, hvordan 
medlemsstaterne vil kunne sikre, at afgørelse truffet af tilsynsorganer (der ikke nødvendigvis 
er retsgyldige), der er beliggende i en anden medlemsstat, fuldt ud gennemføres i deres 
nationale retsorden.

Ændringsforslag 886
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Inden indkøbsproceduren iværksættes, 
opretter medlemsstaterne sammen med de 
ordregivende myndigheder og politiske 
ledere på alle relevante niveauer en 
indkøbsstrategi på alle relevante planer -
nationalt, regionalt og lokalt plan – som 
opfylder prioriteterne i dette direktiv. De 
offentlige myndigheder sikrer, at 
strategien følges og gennemføres i 
overensstemmelse med prioriteterne i 
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dette direktiv. Strategierne skal sikre, at i 
det mindste følgende principper 
overholdes:
a) indkøbsmyndighederne er sammen med 
de politiske ledere på nationalt, regionalt 
og lokalt plan hovedaktørerne med 
hensyn til fastlæggelse af principperne for 
indkøbsstrategierne,
b) inden en indkøbsprocedure indledes, 
tilrettelægges der offentlige høringer og 
drøftelser med slutbrugerne af varer og 
tjenesteydelser. Slutbrugernes 
synspunkter dokumenteres, og der tages 
hensyn hertil, når indkøbsproceduren 
gennemføres,
c) indkøbsstrategien er et politisk redskab 
og et bindende dokument i forbindelse 
med gennemførelse og foretagelse af 
indkøb. Prioriteterne og målene for 
indkøbsprocedurer må ikke adskille sig 
fra denne strategi.

Or. en

Ændringsforslag 887
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden de ordregivende myndigheder 
indleder en udbudsprocedure, kan de 
gennemføre markedshøringer med henblik 
på at vurdere markedets struktur, evne og 
kapacitet og informere de økonomiske 
aktører om deres udbudsplaner og -krav.

1. Inden de ordregivende myndigheder 
indleder en udbudsprocedure, kan de 
gennemføre markedshøringer med henblik 
på at vurdere markedets struktur, evne og 
kapacitet og/eller informere de 
økonomiske aktører om deres 
udbudsplaner og -krav.

Or. en
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Ændringsforslag 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden de ordregivende myndigheder 
indleder en udbudsprocedure, kan de 
gennemføre markedshøringer med henblik 
på at vurdere markedets struktur, evne og 
kapacitet og informere de økonomiske 
aktører om deres udbudsplaner og -krav.

Inden de ordregivende myndigheder 
indleder en udbudsprocedure, kan de 
gennemføre markedsundersøgelser med 
henblik på at vurdere markedets struktur, 
evne og kapacitet eller informere de 
økonomiske aktører om deres 
udbudsplaner og -krav.

Or. de

Begrundelse

Sproglig præcisering: Det er indledningen af en indkøbsprocedure i henhold til 
procedurebestemmelserne, der er den tidsmæssige grænse, og ikke f.eks. det tidspunkt, hvor 
den ordregivende myndighed træffer en intern afgørelse. “Markedshøringer” bør erstattes af 
“markedsundersøgelser”, eftersom betegnelsen “høringer” vil kunne indskrænke 
undersøgelserne til den form for undersøgelser, der involverer en dialog. Det bør dog også 
være muligt at foretage simple spørgeundersøgelser, f.eks. for at fastslå, om en særlig 
tjenesteydelse overhovedet findes på markedet.

Ændringsforslag 889
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere, forudsat at denne 
rådgivning ikke har til følge, at 
konkurrence forhindres, og ikke medfører 
en overtrædelse af princippet om forbud 
mod forskelsbehandling og 

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere.
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gennemsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

redundant

Ændringsforslag 890
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere, forudsat at denne 
rådgivning ikke har til følge, at 
konkurrence forhindres, og ikke medfører 
en overtrædelse af princippet om forbud 
mod forskelsbehandling og 
gennemsigtighedsprincippet.

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere.

Or. de

Begrundelse

Den anden halvdel af sætningen bør udgå, eftersom den ville medføre vanskeligheder for 
gennemførelsen i praksis. Det er næppe muligt at fastslå kriterierne for bedømmelse af, 
hvorvidt et råd forhindrer konkurrencen.  Det er desuden heller ikke klart, hvornår den 
ordregivende myndighed ville foretage en sådan vurdering (på forhånd eller efterfølgende). 
Endvidere er de offentlige myndigheder under alle omstændigheder underlagt de generelle 
krav om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.

Ændringsforslag 891
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere, forudsat at denne 
rådgivning ikke har til følge, at 
konkurrence forhindres, og ikke medfører 
en overtrædelse af princippet om forbud 
mod forskelsbehandling og 
gennemsigtighedsprincippet.

Med henblik herpå kan ordregivende 
myndigheder søge eller modtage 
rådgivning fra administrative 
støttestrukturer eller fra tredjemand eller 
markedsdeltagere, forudsat at denne 
rådgivning ikke har til følge, at 
konkurrence forhindres, og ikke medfører 
en overtrædelse af princippet om forbud 
mod forskelsbehandling og 
gennemsigtighedsprincippet, eller 
medfører, at en enhed, der anmodes om 
råd, forhindres i at deltage i den 
pågældende indkøbsprocedure.

Or. pt

Ændringsforslag 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud.

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud. 

Ordregivende myndigheder skal enten 
være forpligtet til 
i) i deres opfordring til at deltage i en 
høring at præcisere, hvilke oplysninger 
der vil blive anset for relevante og således 
vil kunne deles med alle potentielle 
tilbudsgivere, eller 
ii) i detaljer at beskrive de rettigheder og 
procedurer, der er til rådighed for 
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deltagerne i høringen, og som giver dem 
mulighed for at beskytte fortrolige 
oplysninger.

Den pågældende ansøger eller tilbudsgiver 
skal kun udelukkes fra proceduren, når der 
ikke er andre måder at sikre overholdelse 
af forpligtelsen til at overholde princippet 
om ligebehandling.

Den pågældende ansøger eller tilbudsgiver 
skal kun udelukkes fra proceduren, når der 
ikke er andre måder at sikre overholdelse 
af forpligtelsen til at overholde princippet 
om ligebehandling.

Or. en

Begrundelse

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential.
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Ændringsforslag 893
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når der ikke er andre måder at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at 
overholde princippet om ligebehandling.

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle oplysninger, der er
forelagt af den ordregivende myndighed, 
og som er udvekslet som led i eller som 
følge af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når der ikke er andre måder at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at 
overholde princippet om ligebehandling.
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Or. fr

Begrundelse

tilbudsgivere skal kun kunne modtage oplysninger, der forelægges af den ordregivende 
myndighed under den forudgående markedshøringsprocedure og ikke oplysninger, der 
"udveksles", og som muligvis indeholder elementer i udbuddene, der ville medføre 
forskelsbehandling på bekostning af tilbudsgivere, der deltager i den forudgående 
markedshøringsprocedure.

Ændringsforslag 894
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når der ikke er andre måder at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at 
overholde princippet om ligebehandling.

Sådanne foranstaltninger skal omfatte 
meddelelse til de andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet som led i eller som følge 
af ansøgerens eller tilbudsgiverens 
tilknytning til forberedelsen af 
udbudsproceduren, samt fastsættelsen af 
tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af 
bud. De ordregivende myndigheder bør 
enten (i) i deres opfordring til at deltage i 
en høring præcisere, hvilke oplysninger 
der vil blive anset for relevante og således 
kunne deles med alle potentielle 
tilbudsgivere, eller (ii) give en detaljeret 
redegørelse for de rettigheder og 
procedurer, der er til rådighed for 
deltagerne i høringen, og som giver dem 
mulighed for at beskytte fortrolige 
oplysninger. Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver skal kun udelukkes fra 
proceduren, når der ikke er andre måder at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at 
overholde princippet om ligebehandling.

Or. en
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Begrundelse

Der er potentielle praktiske vanskeligheder med at identificere og komme til enighed med de 
ordregivende myndigheder i de enkelte tilfælde med hensyn til, hvad der menes med 
”relevante oplysninger”, der kan deles som led i en forudgående markedshøring, og hvad der 
skal holdes fortroligt. Det, at de ordregivende myndigheder får mulighed for klart at 
fastlægge, hvilke oplysninger der kan blive relevante for videreformidling, eller procedurer 
for beskyttelse af fortrolige oplysninger, vil skabe mere klarhed for de enkelte parter og 
beskytte de økonomiske aktørers interesser.

Ændringsforslag 895
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tekniske specifikationer anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer de 
egenskaber, som kræves af et arbejde, en 
tjenesteydelse eller vare, og skal være 
knyttet til det konkrete indhold af 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 896
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer de 
egenskaber, som kræves af et arbejde, en 
tjenesteydelse eller vare, med henblik på at 
opfylde den ordregivende myndigheds mål 
om anvendelse, bæredygtighed og 
dyrevelfærd.
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Or. en

Ændringsforslag 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer den 
funktionsdygtighed, som et arbejde, en 
tjenesteydelse eller en vare skal være i 
besiddelse af.

Or. en

Ændringsforslag 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a og litra b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22. Der skal 
også tages hensyn til de følgende krav:
a) sociale kriterier som f.eks. overholdelse 
af rimelige arbejdsforhold, sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser, 
overenskomstforhandlinger, balance 
mellem kønnene (f.eks. lige løn, balance 
mellem arbejdsliv og fritid), social 
inklusion, herunder 
beskæftigelsesmuligheder for 
handicappede, dårligt stillede eller 
sårbare arbejdstagere (f.eks. 
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langtidsarbejdsløse, romaer, migranter 
eller unge og gamle arbejdstagere), 
adgang til erhvervsuddannelse på stedet, 
inddragelse og høring af brugere, 
rimelige priser, menneskerettigheder og 
etisk handel
b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationen 
af det personale, der skal udføre den 
pågældende kontrakt, og dets 
kvalifikationer og erfaringer.

Or. de

Ændringsforslag 899
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 900
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 

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

eller for en anden fase i deres livscyklus og 
socialt bæredygtige produktionsproces
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, 22a og 
22b.

Or. fr

Ændringsforslag 901
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus, 
herunder socialt bæredygtig 
produktionsproces og 
produktionsprocesser, der tager hensyn til 
dyrevelfærd, som omhandlet i artikel 2, 
stk. 22.

Or. en

Ændringsforslag 902
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke produktionsproces eller levering 
af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser eller for en 
anden fase i deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, punkt 22, forudsat at 
de er knyttet til indholdet af kontrakten og 
svarer til kontraktens værdi og mål.
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Or. en

Begrundelse

Det kan ikke kræves, at kandidater skal bevise forhold, som de ikke har adgang eller 
kompetence til eller ansvar for gennem hele forsyningskæden. Tekniske specifikationer skal 
derfor være nøje knyttet til kontraktens indhold, og kravene skal stå i forhold til kontraktens 
værdi og mål.

Ændringsforslag 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 905
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap trådte i kraft i 
Den Europæiske Union i januar 2011. I konventionens artikel 4, litra d), er det fastlagt, at 
deltagerstaterne skal afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig 
med denne konvention, og sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i 
overensstemmelse med denne konvention. Artikel 4, artikel 9 og artikel 19-30 er meget klare 
med hensyn til generelle og særlige forpligtelser vedrørende lige adgang for handicappede og 
fastlægger forpligtelser for parterne, hvad angår tilgængelighed. Der er ingen undtagelser 
fra disse principper i konventionen.
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Ændringsforslag 906
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer kan om 
nødvendigt ligeledes indeholde krav 
vedrørende:
a) præstation, herunder niveauer for 
miljø- og klimamæssig præstation samt 
præstation med hensyn til sociale 
virkninger,
b) livscykluskendetegn
c) organisation, kvalifikationer og 
erfaring for det personale, der skal udføre 
den pågældende kontrakt
d) sikkerhed eller dimensioner, herunder 
procedurer for kvalitetssikring, 
terminologi, symboler, afprøvning og 
afprøvningsmetoder, emballering, 
mærkning og etikettering, 
brugsvejledning
e) regler for projektering og 
omkostningsberegning, betingelser for 
afprøvning, kontrol og aflevering af 
bygge- og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri
f) fremme af innovative varer og 
tjenesteydelser i forbindelse med tilbud på 
løsninger på problemer i stedet for 
specifikt definerede varer og 
tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle indkøb skal de tekniske 
specifikationer være udformet således, at 
de sikrer, at de varer, tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsarbejder, der er 
genstand for kontrakten, opfylder kravene 
i databeskyttelsesloven på det tidspunkt, 
hvor bearbejdningen af de personlige data 
fastlægges (indbygget databeskyttelse).

Or. en

Ændringsforslag 908
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis obligatoriske standarder for 
tilgængelighed indføres ved EU-
lovgivning, defineres tekniske 
specifikationer, hvad angår kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
personer med handicap eller udformning 
for alle brugere, ved henvisning til denne 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis obligatoriske standarder for 
tilgængelighed samt miljømæssige eller 
sociale standarder indføres ved EU-
lovgivning, defineres tekniske 
specifikationer, hvad angår kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder, ved 
henvisning til denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tekniske specifikationer kan også 
omfatte krav vedrørende:
a) Ansættelsesvilkår, organisation, 
kvalifikationer og erfaring for det 
personale, der skal udføre den 
pågældende kontrakt

Or. en

Ændringsforslag 911
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tekniske specifikationer skal sikre de 
økonomiske operatører lige adgang til 
udbudsproceduren, og de må ikke bevirke, 
at der skabes ubegrundede hindringer for 
konkurrence med hensyn til offentlige 

2. De tekniske specifikationer skal sikre de 
økonomiske operatører lige adgang til 
udbudsproceduren, og de må ikke bevirke, 
at der skabes ubegrundede hindringer for 
konkurrence med hensyn til offentlige 
kontrakter. Tekniske specifikationer skal 
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kontrakter. være udformet på en sådan måde, at de 
sikrer at en vellykket udbudsprocedure 
eller en hvilken som helst anden 
indkøbsprocedure ikke udelukkende vil 
bero på konkurrence, hvad angår de 
ansattes sikkerhed i beskæftigelsen eller 
arbejdsvilkår.

Or. fi

Ændringsforslag 912
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tekniske specifikationer skal sikre de 
økonomiske operatører lige adgang til 
udbudsproceduren, og de må ikke bevirke, 
at der skabes ubegrundede hindringer for 
konkurrence med hensyn til offentlige 
kontrakter.

2. De tekniske specifikationer skal sikre de 
økonomiske operatører lige adgang til 
udbudsproceduren, og de må ikke bevirke, 
at der skabes ubegrundede hindringer for 
konkurrence med hensyn til offentlige 
kontrakter.

De tekniske specifikationer skal sikre, at 
offentlige indkøb ikke alene afhænger af 
konkurrence baseret på de ringeste 
arbejdsvilkår for personalet eller 
nedskæring af arbejdskraften. 

Or. fi

Ændringsforslag 913
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
og sociale egenskaber, forudsat at 
parametrene er så præcise, at 
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kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten

tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
genstand og de ordregivende myndigheder 
kan tildele kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 914
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
og sociale egenskaber, forudsat at 
parametrene er så præcise, at 
tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
genstand og de ordregivende myndigheder 
kan tildele kontrakten, herunder, i 
overensstemmelse med stk. 1, krav med 
hensyn til karakteristika vedrørende 
livscyklus for de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, forsyninger og 
tjenesteydelser som omhandlet i artikel 2, 
stk. 22a (nyt).

Or. de

Ændringsforslag 915
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder sociale 
miljømæssige egenskaber samt 
hensyntagen til dyrevelfærd, forudsat at 
parametrene er så præcise, at 
tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
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genstand og de ordregivende myndigheder 
kan tildele kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 916
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten.
Præstationerne og de funktionelle krav 
bør formuleres således, at alle 
tilbudsgivere, der opfylder tilsvarende 
eller sammenlignelige krav, har adgang 
til udbuddet. Hvis den ordregivende 
myndighed afviser et tilbud med den 
begrundelse, at det ikke svarer til kravene 
eller er sammenligneligt, bør den 
ordregivende myndighed dokumentere 
dette over for tilbudsgiveren.

Or. nl

Ændringsforslag 917
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved henvisning til tekniske 
specifikationer og i nævnte rækkefølge ved 
henvisning til nationale standarder til 
gennemførelse af europæiske standarder, 

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

europæiske tekniske vurderinger, fælles 
tekniske specifikationer, internationale 
standarder, andre tekniske referencer 
udarbejdet af europæiske 
standardiseringsorganer eller - når sådanne 
ikke eksisterer - nationale standarder, 
nationale tekniske godkendelser eller 
nationale tekniske specifikationer for 
projektering, beregning og udførelse af 
arbejder og anvendelse af varerne; hver 
henvisning skal efterfølges af udtrykket 
"eller tilsvarende"

Or. en

Ændringsforslag 918
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tekniske specifikationer bør være ikke-diskriminerende og teknologineutrale. Disse 
grundlæggende principper bør gælde ensartet for brugen af standarder og specifikationer i 
forbindelse med indkøb. ikke-diskriminerende, teknologineutrale specifikationer kræver, at 
økonomiske aktører konkurrerer om at producere de bedste løsninger, der frembringer 
innovation og økonomiske vækst.  Teknologineutralitet sikrer også, at myndighederne kan 
vælge fra den bredeste vifte af produkter og tjenesteydelser og få mest mulig valuta for 
pengene.

Ændringsforslag 920
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kvalitetskriterierne, der skal 
behandles som svarende til standarderne 
og andre tekniske referencesystemer, skal 
også omfatte de kollektive 
arbejdsoverenskomster i det land, den 
region og den sektor, inden for hvilken 
indkøbet skal foretages.

Or. fi

Ændringsforslag 921
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 922
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske specifikationer 
ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, og de må ikke henvise 
til et bestemt mærke, et bestemt patent eller 
en bestemt type, til en bestemt oprindelse 
eller til en bestemt produktion med det 
resultat, at visse virksomheder eller varer 
favoriseres eller elimineres. En sådan 
angivelse eller henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig 

4. Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske specifikationer 
ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, udvikling, 
forretningsmodel, metode eller et bestemt 
mærke, et bestemt patent eller en bestemt 
type, til en bestemt oprindelse eller til en 
bestemt produktion eller produktionssted, 
eftersom sådanne henvisninger ville få det 
resultat, at visse virksomheder eller varer 
favoriseres eller elimineres. En sådan 
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nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand ikke kan lade sig 
gøre ved anvendelse af stk. 3. En sådan 
angivelse eller henvisning skal efterfølges 
af udtrykket "eller tilsvarende".

angivelse eller henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand ikke kan lade sig 
gøre ved anvendelse af stk. 3. En sådan 
angivelse eller henvisning skal systematisk 
efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Begrundelse

for at fremme innovation og økonomisk vækst er det væsentligt, at alle tilbudsgivere 
konkurrerer på lige fod. Forskelsbehandling, herunder hvad teknologi eller produktionssted 
angår, bør kun tillades under meget særlige omstændigheder. Enhver præference, uanset om 
den gælder visse teknologier, forretningsmodeller, sælgere eller produkters oprindelse, 
hæmmer innovation og konkurrence med det resultat, at offentlige organer ikke kan vælge de 
løsninger, der bedst opfylder behovene i forbindelse med et givet indkøb.

Ændringsforslag 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. På et særligt grundlag, og kun når 
kontraktens genstand gør det berettiget, 
kan de tekniske specifikationer angive et 
bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse 
eller en bestemt fremstillingsproces eller en 
bestemt type, til en bestemt oprindelse eller 
til en bestemt produktion. En sådan 
angivelse eller henvisning skal efterfølges 
af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en
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Ændringsforslag 925
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske specifikationer 
ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, og de må ikke henvise 
til et bestemt mærke, et bestemt patent eller 
en bestemt type, til en bestemt oprindelse 
eller til en bestemt produktion med det 
resultat, at visse virksomheder eller varer 
favoriseres eller elimineres.

En sådan angivelse eller henvisning er 
undtagelsesvis tilladt,
a) hvis en tilstrækkelig nøjagtig og 
forståelig beskrivelse af kontraktens 
genstand ikke kan lade sig gøre ved 
anvendelse af stk. 3. En sådan angivelse 
eller henvisning skal efterfølges af 
udtrykket "eller tilsvarende".
b) hvis dette er berettiget i henhold til 
kontrakten, og henvisningen vedrører 
produktions- eller forarbejdningssted i 
EU's område.

Or. fr

Begrundelse

Når det kan begrundes i kontrakten, skal angivelse af detaljer vedrørende produktions- eller 
forarbejdningssted på EU's område stadig være mulig.
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Ændringsforslag 926
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en ordregivende myndighed 
benytter sig af muligheden for at henvise til 
de specifikationer, der er omhandlet i stk. 
3, litra b), kan den ikke afvise et tilbud med 
den begrundelse, at de tilbudte varer og 
tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse 
med de specifikationer, som de har henvist 
til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør 
med egnede midler, at de løsninger, han 
tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de 
krav, der er fastsat i de pågældende 
tekniske specifikationer.

5. Når en ordregivende myndighed 
benytter sig af muligheden for at henvise til 
de specifikationer, der er omhandlet i stk. 
3, litra b), kan den ikke afvise et tilbud med 
den begrundelse, at de tilbudte varer og 
tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse 
med de specifikationer, som de har henvist 
til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør 
med egnede midler, herunder de 
bevismidler, der er omhandlet i artikel 42, 
at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende 
måde opfylder de krav, der er fastsat i de 
pågældende tekniske specifikationer.

Or. en

Begrundelse

For at begrænse byrden for de ordregivende myndigheder og for ikke at diskriminere imod de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i certifikater og afprøvningsrapporter, skal byrden 
med at sørge for overensstemmelse placeres hos tilbudsgiveren, der kræver denne 
overensstemmelse.

Ændringsforslag 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en ordregivende myndighed benytter 
sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 
3, litra a), til at fastsætte tekniske 
specifikationer i form af
funktionsdygtighed eller funktionelle krav, 

Når en ordregivende myndighed benytter 
sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 
3, litra a), til at fastsætte tekniske 
specifikationer baseret på
funktionsdygtighed eller funktionelle krav, 
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kan den ikke afvise et tilbud om bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
der er i overensstemmelse med en national 
standard til gennemførelse af en europæisk 
standard, en europæisk teknisk 
godkendelse, en fælles teknisk 
specifikation, en international standard 
eller en teknisk reference udarbejdet af et 
europæisk standardiseringsorgan, hvis 
disse specifikationer tager sigte på at 
dække de funktionelle krav eller krav til 
funktionsdygtighed, som de har fastsat.

kan den ikke afvise et tilbud om bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
der er i overensstemmelse med en national 
standard til gennemførelse af en europæisk 
standard, en europæisk teknisk 
godkendelse, en fælles teknisk 
specifikation, en international standard 
eller en teknisk reference udarbejdet af et 
europæisk standardiseringsorgan, hvis 
disse specifikationer tager sigte på at 
dække de funktionelle krav eller krav til 
funktionsdygtighed, som de har fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 928
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud godtgøre 
ved hjælp af relevante midler, herunder de 
i artikel 42 omhandlede midler, at bygge-
og anlægsarbejderne, vareleverancerne 
eller tjenesteydelserne i overensstemmelse 
med standarden opfylder den ordregivende 
myndigheds krav til funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. en

Ændringsforslag 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal være i 
stand til at kontrollere og foretage 
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opfølgning med, om kravene er opfyldt, 
såvel under udbudsproceduren som under 
udførelsen af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 930
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når de ordregivende myndigheder i de 
tekniske specifikationer, 
tildelingskriterierne eller klausuler for 
kontraktens udførelse fastsætter 
miljømæssige, sociale eller andre krav eller 
kriterier, kan de kræve en særlig 
mærkning som bevis for, at bygge- og 
anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser opfylder disse krav eller 
kriterier, forudsat at alle de følgende 
betingelser er opfyldt: 

Or. en

Ændringsforslag 931
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser i 
form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav som omhandlet i artikel 
40, stk. 3, litra a), kan de kræve, at bygge-
og anlægsarbejder, levering af varer eller 

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

tjenesteydelser er forsynet med et mærke, 
certifikat eller et andet 
kvalitetssikringssystem, forudsat at alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 933
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige, sociale eller andre 
egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser i 
form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav som omhandlet i artikel 
40, stk. 3, litra a), kan de kræve, at bygge-

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

og anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser er forsynet med et mærke, 
certifikat eller et andet 
kvalitetssikringssystem, forudsat at alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 934
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 935
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 936
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 937
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Når kravene til egenskaber, der er knyttet til kontraktens genstand, begrænses, er der ikke 
grundlag for mærkning vedrørende for eksempel arbejdsmiljø.
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Ændringsforslag 938
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 939
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene til mærket er udviklet på 
grundlag af videnskabelig information 
eller baseret på andre objektivt 
verificerbare og ikkediskriminerende 
kriterier

b) de krav til mærket, der skal være 
opfyldt for at få dette mærke, er baseret på 
objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

Or. en

Ændringsforslag 940
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene til mærket er udviklet på 
grundlag af videnskabelig information eller 
baseret på andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

b) kravene til mærket, certifikatet eller et 
andet kvalitetssikringssystem er udviklet 
på grundlag af videnskabelig information 
eller baseret på andre objektivt 
verificerbare og ikkediskriminerende 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 941
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene til mærket er udviklet på 
grundlag af videnskabelig information eller 
baseret på andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier

b) kravene til mærket, certifikatet eller et 
andet kvalitetssikringssystem er udviklet 
på grundlag af videnskabelig information 
eller baseret på andre objektivt 
verificerbare og ikkediskriminerende 
kriterier

Or. en

Ændringsforslag 942
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) reglerne for udvælgelse står i et 
rimeligt forhold til kontraktens karakter

Or. nl
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Ændringsforslag 943
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) mærkerne udvikles på grundlag af en 
åben og gennemsigtig procedure, i hvilken 
alle relevante interessenter, herunder 
statslige institutioner, forbrugere, 
fabrikanter, fagforeninger, forhandlere og 
miljøorganisationer og sociale 
organisationer, spiller en væsentlig rolle.
Statslige organisationer kan deltage, men 
det er ikke obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 945
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 948
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 949
Ádám Kósa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 950
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mærkerne er tilgængelige for alle 
interesserede parter

d) mærkerne, certifikaterne eller andre 
kvalitetssikringssystemer er tilgængelige 
for alle interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 951
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mærkerne er tilgængelige for alle 
interesserede parter

d) mærkerne, certifikaterne eller andre 
kvalitetssikringssystemer er tilgængelige 
for alle interesserede parter

Or. en

Ændringsforslag 952
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 953
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) verificering og konstatering af 
overensstemmelse med mærket, 
certifikatet eller et andet 
kvalitetssikringssystem fastsættes af en 
tredjepart, som er uafhængig af den 
økonomiske operatør, der ansøger om 
mærket, certifikatet eller et andet 
kvalitetssikringssystem, der kan være tale 
om.

Or. en

Ændringsforslag 954
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) kriterierne for mærket, certifikatet eller 
et andet kvalitetssikringssystem fastsættes 
af en tredjepart, som er uafhængig af den 
økonomiske operatør, der ansøger om 
mærket, certifikatet eller et andet 
kvalitetssikringssystem, der kan være tale 
om.

Or. en

Ændringsforslag 955
Sari Essayah

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 956
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) mærket, certifikatet eller et andet 
kvalitetssikringssystem bør give og sikre 
det højeste niveau af ansvarlighed og 
kvalitet i forbindelse med kontraktens 
genstand for at undgå et hvilket som helst 
misbrug af mærkningssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 957
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For produkter, der ikke er forsynet med 
mærket, kan de ordregivende myndigheder 
også acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller enhver anden passende 
dokumentation. For produkter, der ikke er 
forsynet med mærket, kan de ordregivende 
myndigheder også acceptere teknisk 
dokumentation fra fabrikanten eller enhver 
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fabrikanten eller enhver anden passende 
dokumentation.

anden passende dokumentation, men kun 
fra økonomiske aktører, der ikke har 
adgang til et sådant certifikat eller ingen 
mulighed for at opnå dem inden for den 
pågældende frist.

Or. en

Ændringsforslag 958
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 959
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. For produkter, 
der ikke er forsynet med mærket, skal de 
ordregivende myndigheder også acceptere 

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det særlige mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. De ordregivende 
myndigheder skal acceptere anden 
passende dokumentation, der viser 
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teknisk dokumentation fra fabrikanten eller 
enhver anden passende dokumentation.

opfyldelse af disse krav, og som kan 
omfatte teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, hvor den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til 
mærket eller ingen mulighed for at opnå 
det inden for den pågældende frist, 
forudsat at denne manglende adgang ikke 
kan tilskrives den berørte økonomiske 
aktør.  For ikke at diskriminere de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i 
certifikater eller testrapporter, skal byrden 
vedrørende godkendelse af ækvivalens 
med et specifikt mærke dog placeres på 
den tilbudsgiver, der gør krav på 
ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 961
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat. For produkter, der 
ikke er forsynet med mærket, skal de 
ordregivende myndigheder også acceptere 
teknisk dokumentation fra fabrikanten eller 
enhver anden passende dokumentation. De 
mærker, tekniske dokumenter eller anden 
dokumentation, der er blevet udviklet, 
certificeret eller verificeret ved 
inddragelse af statslige institutioner eller 
miljøorganisationer eller sociale 
organisationer får fortrinsret.

Or. es

Ændringsforslag 962
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder, som kræver 
et bestemt mærke, skal acceptere alle 
lignende mærker, der opfylder kravene til 
det mærke, som de ordregivende 
myndigheder har fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 964
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den ordregivende myndighed kræver 
et specifikt mærke, søger den ikke at 
diskriminere imod tilbudsgivere i en 
udbudsprocedure.

Or. fr

Begrundelse

Brugen af mærker i processen med at fastlægge og anvende tildelingskriterier må ikke 
resultere i diskrimination med henblik på at begunstige visse tilbudsgivere på bekostning af 
andre.
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Ændringsforslag 965
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 966
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når et mærke opfylder betingelserne i 
stk. 1, litra b), c), d) og e) men også 
omhandler krav, der ikke er knyttet til 
kontraktens genstand, kan de ordregivende 
myndigheder definere de tekniske 
specifikationer med henvisning til de 
detaljerede specifikationer for dette mærke, 
eller hvor det er relevant dele heraf, der er 
knyttet til kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne ved 
denne genstand.

2. Når et mærke, et certifikat eller et andet 
kvalitetssikringssystem opfylder 
betingelserne i stk. 1, litra b), c), d) og e) 
men også omhandler krav, der ikke er 
knyttet til kontraktens genstand, kan de 
ordregivende myndigheder definere de 
tekniske specifikationer med henvisning til 
de detaljerede specifikationer for dette 
mærke, certifikat eller det andet 
kvalitetssikringssystem, eller hvor det er 
relevant dele heraf, der er knyttet til 
kontraktens genstand og er egnede til at 
definere egenskaberne ved denne genstand.
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Or. en

Ændringsforslag 967
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når et mærke opfylder betingelserne i 
stk. 1, litra b), c), d) og e) men også 
omhandler krav, der ikke er knyttet til 
kontraktens genstand, kan de ordregivende 
myndigheder definere de tekniske 
specifikationer med henvisning til de 
detaljerede specifikationer for dette mærke, 
eller hvor det er relevant dele heraf, der er 
knyttet til kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne ved 
denne genstand.

2. Når et mærke, certifikat eller et andet 
kvalitetssikringssystem opfylder 
betingelserne i stk. 1, litra b), c), d) og e) 
men også omhandler krav, der ikke er 
knyttet til kontraktens genstand, kan de 
ordregivende myndigheder definere de 
tekniske specifikationer med henvisning til 
de detaljerede specifikationer for dette 
mærke, certifikat eller et andet 
kvalitetssikringssystem, eller hvor det er 
relevant dele heraf, der er knyttet til 
kontraktens genstand og er egnede til at 
definere egenskaberne ved denne genstand.

Or. en

Ændringsforslag 968
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan kræve, 
at økonomiske aktører fremlægger en 
testrapport fra et anerkendt organ eller en 
attest, der er udstedt af et sådant organ som 
dokumentation for overensstemmelse med 
de tekniske specifikationer.

De ordregivende myndigheder kan kræve, 
at økonomiske aktører fremlægger en 
testrapport fra et anerkendt organ eller en 
attest, der er udstedt af et sådant organ som 
dokumentation for overensstemmelse med 
krav eller kriterier fastlagt i de tekniske 
specifikationer, tildelingskriterierne eller 
klausuler for kontraktens udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 969
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver, at der fremlægges attester udstedt 
af anerkendte organer til attestering af 
overensstemmelse med bestemte tekniske 
specifikationer, skal attester fra tilsvarende 
anerkendte organer også accepteres af de 
ordregivende myndigheder.

Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver, at der fremlægges attester udstedt 
af et særligt organ til vurdering af 
overensstemmelse, skal attester fra 
tilsvarende anerkendte organer også 
accepteres af de ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i 
stk. 1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at 
få udstedt de i stk. 1 omhandlede attester 
eller testrapporter, eller ikke har 
mulighed for at få dem udstedt inden for 
den gældende frist.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 971
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist, forudsat at den manglende adgang 
ikke kan tilskrives den pågældende 
økonomiske aktør. For at begrænse 
byrden for de ordregivende myndigheder 
og for ikke at diskriminere imod de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i 
certifikater og testrapporter, skal byrden 
med at sørge for ækvivalens placeres hos 
tilbudsgiveren, der kræver denne 
ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende og 
ækvivalent dokumentation end den, der er 
nævnt i stk. 1, f.eks. teknisk dokumentation 
fra fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.



PE492.859v01-00 124/175 AM\908712DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist. Dokumentationen skal understøttes 
af ikkediskriminerende verificerbare 
videnskabelige oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 974
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På anmodning stiller medlemsstaterne 
alle oplysninger til rådighed for de andre 
medlemsstater, som vedrører de beviser og 
de dokumenter, der er fremlagt i henhold 
til artikel 40, stk. 6, artikel 41, og stk. 1, 2 
og 3 i denne artikel for at godtgøre 
overholdelse af tekniske krav. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 88.

4. På anmodning stiller medlemsstaterne 
alle oplysninger til rådighed for de andre 
medlemsstater, som vedrører de beviser og 
de dokumenter, der er fremlagt i henhold 
til artikel 40, stk. 6, artikel 41 og stk. 1, 2 
og 3 i denne artikel. De kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor den 
økonomiske aktør er etableret, meddeler 
disse oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 88.
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Or. en

Ændringsforslag 975
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De ordregivende myndigheder angiver, 
at der kan gives alternative bud, så længe 
de er knyttet til kontraktens genstand.
Hvis de ikke tillader alternative bud, skal 
de angive dette i udbudsbekendtgørelsen 
eller, hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. Alternative tilbud 
afvises ikke, uden at dette er anført.

Or. en

Ændringsforslag 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Tilbudsgivere kan afgive alternative bud 
sammen med et grundlæggende forslag.

Or. fr
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Ændringsforslag 977
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et alternativt bud skal være en 
alternativ metode, et alternativt design, 
udførelse eller finansiering af kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 978
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 979
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De ordregivende myndigheder kan 
angive, at der kan afgives alternative bud. 
De tillader som en generel regel, at der 
afgives alternative bud, med mindre andet 
er fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen. Alternative 
tilbud er tilladt, hvis ikke det modsatte er 
anført.

Or. en

Ændringsforslag 981
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 983
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 984
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Alternative tilbud kan tillades i 
udbudsdokumenterne, der definerer hvilke 
mindstekrav alternative tilbud skal opfylde, 
og hvilke krav der stilles til deres 
indgivelse. Disse mindstekrav er 
obligatoriske for at sikre, at de alternative 
tilbud ikke får indflydelse på kontraktens 
genstand. Den ordregivende myndighed 
kan afvise alternative tilbud med den 
begrundelse, at de vil influere på 
kontraktens genstand. De sørger også for, 
at de valgte tildelingskriterier kan anvendes 
nyttigt i forhold til alternative tilbud, der 
opfylder kravene, samt i forhold til tilbud, 
der opfylder betingelserne, men som ikke 
er alternative tilbud.

Or. en
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Ændringsforslag 985
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tager kun de alternative tilbud i 
betragtning, som opfylder de krævede 
minimumskrav.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 987
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alternative tilbud er et af de bedste instrumenter til at tilskynde innovative produkter og 
produktionsmetoder, og de bør derfor fremmes og ikke hindres.

Ændringsforslag 988
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 989
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Opdeling af kontrakter i delkontrakter

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

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

2. De ordregivende myndigheder kan, selv 
når muligheden for at afgive tilbud på alle 
delkontrakter, der er anført, begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles 
til en tilbudsgiver, forudsat at 
maksimumsantallet er angivet i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen. De 
ordregivende myndigheder fastsætter og 
anfører i udbudsdokumenterne de 
objektive og ikkediskriminerende kriterier 
eller regler for tildeling af forskellige 
delkontrakter, hvor anvendelsen af de 
valgte tildelingskriterier ville resultere i, 
at en tilbudsgiver får tildelt flere 
delkontrakter end maksimumsantallet.

3. Hvis den samme tilbudsgiver kan 
tildeles mere end et parti, kan de 
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ordregivende myndigheder fastsætte, at de 
enten vil tildele en kontrakt for hvert parti 
eller tildele en eller flere kontrakter, som 
omfatter flere eller alle delkontrakter.

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de 
forbeholder sig retten til at foretage et 
sådant valg, og hvis det er tilfældet, hvilke 
delkontrakter, der kan grupperes under 
en kontrakt.

De ordregivende myndigheder skal først 
afgøre, hvilke bud der bedst opfylder 
tildelingskriterierne i henhold til artikel 
66 for hvert enkelt parti. De kan tildele en 
kontrakt for mere end et parti til en 
tilbudsgiver, der ikke er rangeret først 
med hensyn til alle individuelle 
delkontrakter, der er omfattet af denne 
kontrakt, forudsat at tildelingskriterierne i 
henhold til artikel 66 opfyldes bedre for så 
vidt angår alle de delkontrakter, der er 
omfattet af kontrakten.  De ordregivende 
myndigheder angiver de metoder, de har 
til hensigt at anvende til denne 
sammenligning i udbudsdokumenterne. 
Disse metoder skal være gennemsigtige, 
objektive og ikkediskriminerende.

4. De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at alle ordremodtagere koordinerer 
deres aktiviteter under ledelse af den 
økonomiske aktør, som har fået tildelt et 
parti, der inkluderer den samlede 
koordinering af projektet eller de 
relevante dele af det.

Or. da

Ændringsforslag 990
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
Medlemsstaterne skal fastlægge 
bestemmelser om underopdelingen af 
kontrakter i delkontrakter på nationalt 
plan. De ordregivende myndigheder 
angiver i udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud, hvorvidt 
bud er begrænset til et eller flere 
delkontrakter.

Or. en

Begrundelse

Værdien af en kontrakt bestemmes af selve arten og omfanget af de varer, arbejder eller 
tjenesteydelser, der indkøbes. Hvorfor en kontrakt sættes til en værdi på over 500.000 vil være 
selvindlysende alt efter genstanden. De ordregivende myndigheder pålægges derfor en 
unødvendig administrativ byrde og overdrevne forpligtelser, hvis de i forbindelse med hver 
eneste større kontrakt skal forklare og begrunde, hvorfor kontrakten har en værdi på mere 
end 500.000 euro og ikke er blevet splittet.

Ændringsforslag 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter.
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene til, at den har besluttet at opdele 
eller ikke opdele kontrakten i 
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grundene herfor. delkontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 993
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
delkontrakter.
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udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud afgive en 
forklaring af grundene herfor.

Or. fr

Ændringsforslag 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
delkontrakter. For kontrakter på varer og 
tjenesteydelser med en værdi, der svarer til 
eller er højere end 500.000 EUR og for 
kontrakter på bygge- og anlægsarbejder 
med en værdi, der svarer til eller er højere 
end 10.000.000 EUR, fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 5, skal den 
ordregivende myndighed, hvis den finder 
det uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i 
delkontrakter, angive dette i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forenkling er det ikke nødvendigt at angive, at artiklen henviser til kontrakter 
med en værdi svarende til eller højere end tærsklerne i artikel 4, eftersom dette er åbenlyst. 
Det er tilstrækkeligt blot at angive konkrete tærskler, som bør være forskellige for vare- og 
tjenesteydelseskontrakter på den ene side og for bygge- og anlægsarbejder på den anden side, 
eftersom disse tærskler traditionelt er forskellige i direktiverne om offentlige indkøb. 

Ændringsforslag 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at skabe lettere adgang til offentlige 
udbud for små og mellemstore 
virksomheder, kan offentlige kontrakter 
underopdeles i homogene eller heterogene 
delkontrakter. For kontrakter med en 
værdi, der svarer til eller er højere end 
tærsklerne i artikel 4, men ikke mindre end 
1.000.000 EUR, fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 5, skal den 
ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud give en begrundelse for, 
at den har valgt ikke at opdele kontrakten 
i delkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 996
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på at sikre størst mulig 
konkurrence og medmindre kontraktens 
genstand gør det umuligt at foretage 
opdeling på grundlag af de involverede 
tjenesteydelsers art, tildeler den 
ordregivende myndighed kontrakten i 
separate delkontrakter. Hvis kontrakten 
ikke kan opdeles i delkontrakter, fordi 
dens genstand gør det umuligt at opdele 
den på grundlag af de involverede 
tjenesteydelsers art, skal den ordregivende 
myndighed i udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud afgive en 
forklaring af grundene herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at fremme størst mulig konkurrence 
kan den ordregivende myndighed tildele 
en kontrakt i enkelte delkontrakter. Hvor 
der i enkelttilfælde er objektive grunde til 
at gøre dette, kan den ordregivende 
myndighed vælge ikke at opdele 
kontrakten i delkontrakter. 

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til forenkling bør den ordregivende myndighed fritages for denne unødvendige 
administrative byrde.

Ændringsforslag 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at øge konkurrencen og hjælpe 
SMV’er til at få adgang til offentlige 
udbud, underopdeles offentlige kontrakter 
i homogene eller heterogene delkontrakter, 
når det er relevant i overensstemmelse 
med kontraktens art. For kontrakter med 
en værdi, der svarer til eller er højere end 
tærsklerne i artikel 4, men ikke mindre end 
500 000 EUR, fastlagt i overensstemmelse 
med artikel 5, skal, den ordregivende 
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til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene herfor.

myndighed, hvis den finder det 
uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i 
delkontrakter, i udbudsbekendtgørelsen 
eller i opfordringen til at afgive tilbud 
afgive en forklaring af grundene herfor.

Or. en

Ændringsforslag 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene til sin beslutning om at opdele 
eller ikke at opdele kontrakten i 
delkontrakter.

Or. it

Ændringsforslag 1000
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 

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

fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring på 
sin beslutning om at opdele eller ikke at 
opdele kontrakten i delkontrakter.

Or. en

Begrundelse

Opdeling af kontrakter i delkontrakter letter SMV’ers deltagelse i offentlige udbud, og de 
ordregivende myndigheder bør i det mindste være forpligtet til at overveje denne mulighed. 
Direktivet bør dog være mere neutralt og hverken begunstige opdelingen af kontrakter i 
delkontrakter eller en enkelt kontrakt, eftersom beslutningen skal træffes i hvert enkelt tilfælde 
for sig, idet der tages hensyn til tekniske og økonomiske faktorer.

Ændringsforslag 1001
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at øge konkurrencen og hjælpe 
SMV’er til at få adgang til offentlige 
udbud, kan offentlige kontrakter 
underopdeles i homogene eller heterogene 
delkontrakter, undtagen i udbud, hvor den 
ordregivende myndighed finde det 
uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i 
delkontrakter.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at det er vigtigt at tilskynde den ordregivende myndighed til at underopdele 
kontrakten i delkontrakter for at gøre det lettere for SMV’er at deltage i offentlige udbud. Der 
bør dog ikke være en forpligtelse til at underopdele i delkontrakter, fordi den ordregivende 
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myndighed måske så ville splitte en aftale i delkontrakter, som ikke burde have været 
underopdelt. Dette er ofte tilfældet med for eksempel byggekontrakter eller it-kontrakter.

Ændringsforslag 1002
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500,000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene til sin beslutning om at opdele 
eller ikke at opdele kontrakten i 
delkontrakter, idet den kan være udelelig i 
teknisk, juridisk eller finansiel henseende. 
For særlige kontrakter kan 
medlemsstaterne fastlægge og 
gennemføre obligatoriske delkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 1003
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder angiver i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud, hvorvidt kontrakten er 
begrænset til et eller flere delkontrakter. De 
vælger frit antallet af delkontrakter under 
hensyntagen til de tekniske kendetegn ved 
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de ønskede ydelser, strukturen inden for 
den pågældende sektor og i givet fald de 
gældende regler inden for bestemte 
erhverv.

Or. fr

Ændringsforslag 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis den ordregivende myndighed 
begrænser muligheden for at afgive tilbud 
til en eller flere delkontrakter, angiver den 
dette i udbudsbekendtgørelsen, 
opfordringen til at afgive tilbud eller i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Det ser ud til at være vanskeligt at forpligte ordregivende myndigheder til i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud at give oplysning om deres 
afgørelse om ikke at opdele kontrakten i delkontrakter. Det bør ikke kræves, at ordregivende 
myndigheder giver særlige forklaringer af deres grunde. Det er ikke klart, hvilken merværdi 
et sådant krav ville give. Ordlyden af det andet afsnit er ændret for at gøre det mere præcist.

Ændringsforslag 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan, selv 
når muligheden for at afgive tilbud på alle 

udgår
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delkontrakter, der er anført, begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles 
til en tilbudsgiver, forudsat at 
maksimumsantallet er angivet i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen. De 
ordregivende myndigheder fastsætter og 
anfører i udbudsdokumenterne de 
objektive og ikkediskriminerende kriterier 
eller regler for tildeling af forskellige 
delkontrakter, hvor anvendelsen af de 
valgte tildelingskriterier ville resultere i, 
at en tilbudsgiver får tildelt flere 
delkontrakter end maksimumsantallet.

Or. en

Begrundelse

Forenkling af de gældende regler om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 1006
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan, selv 
når muligheden for at afgive tilbud på alle 
delkontrakter, der er anført, begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles til 
en tilbudsgiver, forudsat at 
maksimumsantallet er angivet i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at bekræfte interessetilkendegivelsen. 
De ordregivende myndigheder fastsætter 
og anfører i udbudsdokumenterne de 
objektive og ikkediskriminerende kriterier 
eller regler for tildeling af forskellige 
delkontrakter, hvor anvendelsen af de 
valgte tildelingskriterier ville resultere i, 
at en tilbudsgiver får tildelt flere 
delkontrakter end maksimumsantallet.

2. Kandidaterne kan ikke afgive variable 
tilbud, afhængigt af det antal 
delkontrakter de forventer at få tildelt. De 
ordregivende myndigheder begrænser
antallet af delkontrakter, der kan tildeles til 
en tilbudsgiver, forudsat at 
maksimumsantallet er angivet i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at bekræfte interessetilkendegivelsen. 
Ordregivere fastlægger og angiver i 
udbudsdokumenterne de objektive og 
ikkediskriminerende kriterier eller regler 
for tildeling af de forskellige delkontrakter.
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Or. fr

Ændringsforslag 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den samme tilbudsgiver kan 
tildeles mere end et parti, kan de 
ordregivende myndigheder fastsætte, at de 
enten vil tildele en kontrakt for hvert parti 
eller tildele en eller flere kontrakter, som 
omfatter flere eller alle delkontrakter.

udgår

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de 
forbeholder sig retten til at foretage et 
sådant valg, og hvis det er tilfældet, hvilke 
delkontrakter, der kan grupperes under 
en kontrakt.
De ordregivende myndigheder skal først 
afgøre, hvilke bud der bedst opfylder 
tildelingskriterierne i henhold til artikel 
66 for hvert enkelt parti. De kan tildele en 
kontrakt for mere end et parti til en 
tilbudsgiver, der ikke er rangeret først 
med hensyn til alle individuelle 
delkontrakter, der er omfattet af denne 
kontrakt, forudsat at tildelingskriterierne i 
henhold til artikel 66 opfyldes bedre for så 
vidt angår alle de delkontrakter, der er 
omfattet af kontrakten.  De ordregivende 
myndigheder angiver de metoder, de har 
til hensigt at anvende til denne 
sammenligning i udbudsdokumenterne. 
Disse metoder skal være gennemsigtige, 
objektive og ikkediskriminerende.

Or. en
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Begrundelse

Forenkling af procedureregler.

Ændringsforslag 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den samme tilbudsgiver kan 
tildeles mere end et parti, kan de 
ordregivende myndigheder fastsætte, at de 
enten vil tildele en kontrakt for hvert parti 
eller tildele en eller flere kontrakter, som 
omfatter flere eller alle delkontrakter.

udgår

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de 
forbeholder sig retten til at foretage et 
sådant valg, og hvis det er tilfældet, hvilke 
delkontrakter, der kan grupperes under 
en kontrakt.
De ordregivende myndigheder skal først 
afgøre, hvilke bud der bedst opfylder 
tildelingskriterierne i henhold til artikel 
66 for hvert enkelt parti. De kan tildele en 
kontrakt for mere end et parti til en 
tilbudsgiver, der ikke er rangeret først 
med hensyn til alle individuelle 
delkontrakter, der er omfattet af denne 
kontrakt, forudsat at tildelingskriterierne i 
henhold til artikel 66 opfyldes bedre for så 
vidt angår alle de delkontrakter, der er 
omfattet af kontrakten.  De ordregivende 
myndigheder angiver de metoder, de har 
til hensigt at anvende til denne 
sammenligning i udbudsdokumenterne. 
Disse metoder skal være gennemsigtige, 
objektive og ikkediskriminerende.

Or. en
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Ændringsforslag 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den samme tilbudsgiver kan tildeles 
mere end et parti, kan de ordregivende 
myndigheder fastsætte, at de enten vil 
tildele en kontrakt for hvert parti eller 
tildele en eller flere kontrakter, som 
omfatter flere eller alle delkontrakter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 3 kunne føre til det modsatte af, hvad der er målet med forslaget, nemlig at sikre SMV'er 
bedre adgang til offentlige kontrakter, da dette kan føre til koncentration af indkøb og således 
udelukke SMV'er.

Ændringsforslag 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de 
forbeholder sig retten til at foretage et 
sådant valg, og hvis det er tilfældet, hvilke 
delkontrakter, der kan grupperes under 
en kontrakt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt
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Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de forbeholder 
sig retten til at foretage et sådant valg, og 
hvis det er tilfældet, hvilke delkontrakter, 
der kan grupperes under en kontrakt.

De ordregivende myndigheder skal angive 
i udbudsdokumenterne, om de forbeholder 
sig retten til at foretage et sådant valg, og 
hvis det er tilfældet, hvilke delkontrakter, 
der kan grupperes under en kontrakt. Hvis 
der tildeles én kontrakt, vil den måske 
ikke begrænse konkurrencen eller føre til 
monopolisering af markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal først 
afgøre, hvilke bud der bedst opfylder 
tildelingskriterierne i henhold til artikel 
66 for hvert enkelt parti. De kan tildele en 
kontrakt for mere end et parti til en 
tilbudsgiver, der ikke er rangeret først 
med hensyn til alle individuelle 
delkontrakter, der er omfattet af denne 
kontrakt, forudsat at tildelingskriterierne i 
henhold til artikel 66 opfyldes bedre for så 
vidt angår alle de delkontrakter, der er 
omfattet af kontrakten.  De ordregivende 
myndigheder angiver de metoder, de har 
til hensigt at anvende til denne 
sammenligning i udbudsdokumenterne. 
Disse metoder skal være gennemsigtige, 
objektive og ikkediskriminerende.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Værdien af en kontrakt bestemmes af selve arten og omfanget af de varer, arbejder eller 
tjenesteydelser, der indkøbes. Hvorfor en kontrakt sættes til en værdi på over 500.000 vil være 
selvindlysende alt efter genstanden. De ordregivende myndigheder pålægges derfor en 
unødvendig administrativ byrde og overdrevne forpligtelser, hvis de i forbindelse med hver 
eneste større kontrakt skal forklare og begrunde, hvorfor kontrakten har en værdi på mere 
end 500.000 euro og ikke er blevet splittet.

Ændringsforslag 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal først 
afgøre, hvilke bud der bedst opfylder 
tildelingskriterierne i henhold til artikel
66 for hvert enkelt parti. De kan tildele en 
kontrakt for mere end et parti til en 
tilbudsgiver, der ikke er rangeret først 
med hensyn til alle individuelle 
delkontrakter, der er omfattet af denne 
kontrakt, forudsat at tildelingskriterierne i 
henhold til artikel 66 opfyldes bedre for så 
vidt angår alle de delkontrakter, der er 
omfattet af kontrakten.  De ordregivende 
myndigheder angiver de metoder, de har 
til hensigt at anvende til denne 
sammenligning i udbudsdokumenterne. 
Disse metoder skal være gennemsigtige, 
objektive og ikkediskriminerende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1014
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at alle ordremodtagere koordinerer 
deres aktiviteter under ledelse af den 
økonomiske aktør, som har fået tildelt et 
parti, der inkluderer den samlede 
koordinering af projektet eller de 
relevante dele af det.

udgår

Or. en

Begrundelse

Værdien af en kontrakt bestemmes af selve arten og omfanget af de varer, arbejder eller 
tjenesteydelser, der indkøbes. Hvorfor en kontrakt sættes til en værdi på over 500.000 vil være 
selvindlysende alt efter genstanden. De ordregivende myndigheder pålægges derfor en 
unødvendig administrativ byrde og overdrevne forpligtelser, hvis de i forbindelse med hver 
eneste større kontrakt skal forklare og begrunde, hvorfor kontrakten har en værdi på mere 
end 500.000 euro og ikke er blevet splittet.

Ændringsforslag 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at alle ordremodtagere koordinerer 
deres aktiviteter under ledelse af den 
økonomiske aktør, som har fået tildelt et 
parti, der inkluderer den samlede 
koordinering af projektet eller de 
relevante dele af det.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forenkling af procedureregler
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Ændringsforslag 1016
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænset udbud og udbud med 
forhandling kan ordregivende myndigheder 
på lavere niveau anvende en 
forhåndsmeddelelse som 
udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:

Ved begrænset udbud og udbud med 
forhandling kan ordregivende myndigheder 
anvende en forhåndsmeddelelse som 
udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 1017
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Hvis den økonomiske aktør figurerer i 
registret over manglende overholdelse 
som fastsat i artikel 83, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 1018
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør, hvor det er relevant, 
vedtage ”modellen med borgernes valg” 
for udbud, især når det drejer sig om 
udbud i forbindelse med personlig service, 
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såsom husholdningsservice for ældre 
personer. Borgerne ville herigennem være 
i stand til at træffe afgørelse om særlige 
aktører fra tilbudsgivere, der opfylder 
kvalitetskriterierne, enes om en 
(maksimums-)pris og får tildelt en 
rammekontrakt af den ordregivende 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 48 dage efter indgåelsen af en 
kontrakt eller rammeaftale sender de 
ordregivende myndigheder en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter 
vedrørende resultaterne af 
udbudsproceduren.

Senest 14 dage efter indgåelsen af en 
kontrakt eller rammeaftale sender de 
ordregivende myndigheder en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter 
vedrørende resultaterne af 
udbudsproceduren. I tilfælde af en 
ufuldstændig eller usammenhængende 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter 
vil Kommissionen kontakte den 
ordregivende myndighed med henblik på 
at få fuldendt eller præciseret 
bekendtgørelsen om den indgåede 
kontrakt.

Or. en

Begrundelse

TED-data er ikke pålidelige, fordi de ordregivende myndigheder ofte glemmer at sende 
bekendtgørelser om indgåede kontrakter. Ved at forkorte fristen vil denne søjle med 
indsamling af data blive gjort mere effektiv. Endvidere er bekendtgørelser om indgåelse af 
kontrakter ofte ufuldstændige eller usammenhængende, og i praksis vender Kommissionen 
ikke tilbage til de ordregivende myndigheder for at få nærmere præcisering. Det ville derfor 
være nyttigt at indføre en klar forpligtelse for Kommissionen til at undersøge data med 
henblik på fuldstændighed og sammenhæng.
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Ændringsforslag 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 48 dage efter indgåelsen af en 
kontrakt eller rammeaftale sender de 
ordregivende myndigheder en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter 
vedrørende resultaterne af 
udbudsproceduren.

Senest 48 dage efter indgåelsen af en 
kontrakt eller rammeaftale sender de 
ordregivende myndigheder en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter 
vedrørende resultaterne af 
udbudsproceduren.

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter vedrørende de i 
bilag XVI B opførte tjenesteydelser, 
angiver de ordregivende myndigheder i 
meddelelsen, om de indvilliger i, at den 
offentliggøres. For disse 
tjenesteydelseskontrakter udfærdiger 
Kommissionen efter den i artikel 91 
nævnte procedure reglerne for 
udarbejdelse af statistiske opgørelser på 
grundlag af meddelelserne og for 
offentliggørelse af disse opgørelser.

Or. en

Begrundelse

I tilknytning til genindførelsen af sondringen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1021
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De ordregivende myndigheder 
fremsender en bekendtgørelse for de 
indgåede kontrakter, der er baseret på et 
dynamisk indkøbssystem, senest 48 dage 
efter indgåelsen af hver kontrakt. De har 

3. De ordregivende myndigheder 
fremsender en bekendtgørelse for de 
indgåede kontrakter, der er baseret på et 
dynamisk indkøbssystem, senest 48 dage 
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dog mulighed for at fremsende disse 
bekendtgørelser samlet for et kvartal. I så 
fald skal de fremsende disse samlede 
bekendtgørelser senest 48 dage efter 
udgangen af hvert kvartal.

efter indgåelsen af hver kontrakt.

Or. pt

Ændringsforslag 1022
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bekendtgørelser, der er omtalt i artikel 
46, 47 og 48, og oplysningerne deri må 
ikke offentliggøres på nationalt plan før 
offentliggørelsen i henhold til artikel 49.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bureaukrati og unødvendigt besvær og kilde til fejltagelser.

Ændringsforslag 1023
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder giver fri, 
direkte og fuld elektronisk adgang til 
udbudsbetingelserne fra datoen for 
bekendtgørelsens offentliggørelse i 
overensstemmelse med artikel 49 eller 
datoen for afsendelsen af opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen. Det 
angives i bekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte 

1. De ordregivende myndigheder giver fuld 
elektronisk adgang til udbudsbetingelserne 
fra datoen for bekendtgørelsens 
offentliggørelse i overensstemmelse med 
artikel 49 eller datoen for afsendelsen af 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen. Ordregivende 
myndigheder kan under særlige 
omstændigheder anmode om navn, 
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interessetilkendegivelsen, på hvilken 
internetadresse denne dokumentation kan 
findes.

adresse eller andre midler til at 
identificere tilbudsgiveren. Det angives i 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen, på 
hvilken internetadresse denne 
dokumentation kan findes.

Or. en

Begrundelse

Det kan for eksempel være nødvendigt at bevise rigtigheden af tilbudsgiverens data (navn, 
adresse etc.).

Ændringsforslag 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder giver fri, 
direkte og fuld elektronisk adgang til 
udbudsbetingelserne fra datoen for 
bekendtgørelsens offentliggørelse i 
overensstemmelse med artikel 49 eller 
datoen for afsendelsen af opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen. Det 
angives i bekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, på hvilken 
internetadresse denne dokumentation kan 
findes.

1. De ordregivende myndigheder giver fri, 
direkte og fuld elektronisk adgang til 
udbudsbetingelserne fra datoen for 
bekendtgørelsens offentliggørelse i 
overensstemmelse med artikel 49 eller 
datoen for afsendelsen af opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen. Det 
angives i bekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, på hvilken 
internetadresse denne dokumentation kan 
findes. De ordregivende myndigheder kan 
gøre adgang afhængig af, om ansøgeren 
på forhånd har indgivet sit navn, adresse 
eller andre detaljer eller passende 
dokumentation, der gør det muligt klart at 
fastslå ansøgerens identitet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med f.eks. sikkerhedsrelevante kontrakter har de ordregivende myndigheder en 
berettiget interesse i at få at vide, hvem der anmoder om udbudsdokumenter. 
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Ændringsforslag 1025
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse supplerende oplysninger 
udleveres til alle tilbudsgivere, der 
deltager i udbudsproceduren.

Or. es

Ændringsforslag 1026
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænsede udbud, 
konkurrencepræget dialog, 
innovationspartnerskaber og udbud med 
forhandling henvender de ordregivende 
myndigheder sig samtidigt og skriftligt til 
de udvalgte ansøgere med en opfordring til 
at afgive tilbud eller, ved 
konkurrencepræget dialog, til at deltage i 
dialogen.

Ved begrænsede udbud og 
konkurrenceprægede udbud med 
forhandling henvender de ordregivende 
myndigheder sig samtidigt og skriftligt til 
de udvalgte ansøgere med en opfordring til 
at afgive tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Opfordringerne i stk. 1 skal indeholde en 
henvisning til den elektroniske adresse, 
hvor der er direkte elektronisk adgang til 
udbudsbetingelserne eller det beskrivende 
dokument og eventuelle andre supplerende 
dokumenter. De skal desuden indeholde de 
i bilag X anførte oplysninger.

2. Opfordringerne i stk. 1 skal indeholde en 
henvisning til den elektroniske adresse, 
hvor tilbudsgiverne har adgang til 
udbudsbetingelserne eller det beskrivende 
dokument og eventuelle andre supplerende 
dokumenter. De skal desuden indeholde de 
i bilag X anførte oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at det er tilstrækkeligt at gøre oplysningerne tilgængelige på internettet. Det 
bør ikke være et krav, at tilbudsgivere skal informeres individuelt. 

Ændringsforslag 1028
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På anmodning af den berørte part 
meddeler den ordregivende myndighed 
hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest 15 dage efter 
modtagelsen af en skriftlig anmodning:

2. Den ordregivende myndighed meddeler 
så hurtigt som muligt efter datoen for 
tildelingen af koncessionen eller 
afvisningen af anmodningen om at 
deltage i udbuddet og under alle 
omstændigheder senest 15 dage efter 
modtagelsen af en skriftlig anmodning:

Or. es

Ændringsforslag 1029
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Artikel 54, stk. 2, omhandler opfyldelse af EU-lovgivningen. Denne formulering er meget 
generel og således uklar. Det er desuden allerede muligt under det eksisterende direktiv at 
udelukke tilbudsgivere, der ikke handler lovlydigt. Denne bestemmelse er derfor unødvendig. 
Den slags bestemmelser er overflødige, fordi det siger sig selv, at begge parter, dvs. 
tilbudsgiver og ordregivende myndighed, skal overholde EU-lovgivningen.
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Ændringsforslag 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1032
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1033
Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til reguleringer i denne artikel er begrænset til EU-lovgivning på særlige 
reguleringsområder. Henvisningen bør udvides, således at national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet tages i betragtning.

Ændringsforslag 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Tilbudsgivere skal ikke alene overholde EU-lovgivningen men også den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis de har fastslået, at buddet ikke, i det 
mindste på ækvivalent vis, opfylder 
forpligtelserne i henhold EU's social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller 
de forpligtelser vedrørende arbejdsvilkår 
gennem hele forsyningskæden, som det er 
fastlagt i de nationale arbejdslovgivninger 
og reguleringer, hvor 
produktionsprocesserne finder sted, og i 
de internationale konventioner, der er 
anført i bilag XI, alt efter hvad der er mest 
gunstigt for arbejdstagerne.

Disse bestemmelser omfatter:
a) de bestemmelser, der er fastlagt i de 
otte grundlæggende ILO-konventioner 
(foreningsfrihed og den kollektive 
forhandlingsret, tvangs- eller obligatorisk 
arbejde, diskriminering i forbindelse med 
ansættelse og beskæftigelse, 
børnearbejde), 
b) sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen,
c) arbejdstid,
d) lønninger og
e) social sikring.

Or. en
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Ændringsforslag 1036
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at de ordregivende myndigheder ikke bør give en kontrakt til en kandidat, 
der bevisligt overtræder sociallovgivningen, den arbejdsretlige lovgivning samt 
miljøbestemmelserne.

Ændringsforslag 1037
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I offentlige udbud kan de ordregivende 
myndigheder frit beslutte at undersøge 
tilbuddene, før de kontrollerer, om 
udvælgelseskriterierne er opfyldt, når blot 
de relevante bestemmelser i dette afsnit er 
overholdt, herunder bestemmelsen om at 
kontrakten ikke må tildeles en 
tilbudsgiver, som skulle have været 

udgår
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udelukket i henhold til artikel 55, eller 
som ikke opfylder de udvælgelseskriterier, 
der er fastsat af den ordregivende 
myndighed, i henhold til dette afsnits 
underafsnit 1.

Or. fr

Ændringsforslag 1038
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I offentlige udbud kan de ordregivende 
myndigheder frit beslutte at undersøge 
tilbuddene, før de kontrollerer, om 
udvælgelseskriterierne er opfyldt, når blot 
de relevante bestemmelser i dette afsnit er 
overholdt, herunder bestemmelsen om at 
kontrakten ikke må tildeles en 
tilbudsgiver, som skulle have været 
udelukket i henhold til artikel 55, eller 
som ikke opfylder de udvælgelseskriterier, 
der er fastsat af den ordregivende 
myndighed, i henhold til dette afsnits 
underafsnit 1.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1039
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I offentlige udbud kan de ordregivende 
myndigheder frit beslutte at undersøge 
tilbuddene, før de kontrollerer, om 
udvælgelseskriterierne er opfyldt, når blot 

3. I offentlige udbud kan de ordregivende 
myndigheder frit beslutte at undersøge 
tilbuddene, før de kontrollerer, om 
udvælgelseskriterierne er opfyldt, når blot 
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de relevante bestemmelser i dette afsnit er 
overholdt, herunder bestemmelsen om at 
kontrakten ikke må tildeles en tilbudsgiver, 
som skulle have været udelukket i henhold 
til artikel 55, eller som ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, der er fastsat af den 
ordregivende myndighed, i henhold til 
dette afsnits underafsnit 1.

de relevante bestemmelser i dette afsnit er 
overholdt, herunder bestemmelsen om at 
kontrakten ikke må tildeles en tilbudsgiver, 
som skulle have været udelukket i henhold 
til artikel 55, eller som ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, der er fastsat af den 
ordregivende myndighed, i henhold til 
dette afsnits underafsnit 1-2.

Or. en

Ændringsforslag 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 om 
ændring af listen i bilag XI, når sådanne 
ændringer er nødvendige efter indgåelse 
af nye internationale aftaler eller ændring 
af eksisterende aftaler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1041
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til at udelukke en ansøger 
eller tilbudsgiver fra deltagelse i en 
offentlig kontrakt gælder også, når 
virksomhedsledere eller enhver anden 
person, der har beføjelse til at 
repræsentere eller kontrollere ansøgeren 
eller tilbudsgiveren eller til at træffe 

Forpligtelsen til at udelukke en ansøger 
eller tilbudsgiver fra deltagelse i en 
offentlig kontrakt gælder også, når 
virksomhedsledere er dømt ved endelig 
dom.
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beslutninger på dennes vegne, er dømt ved 
endelig dom.

Or. en

Begrundelse

Manglen på en klar definition åbner mulighed for misbrug og retstvister.

Ændringsforslag 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor disse grunde til udelukkelse opstår i 
løbet af proceduren med at vælge en 
entreprenør, skal disse grunde også tjene 
til at udelukke den pågældende 
virksomhed fra 
kontrakttildelingsproceduren. 

Or. it

Ændringsforslag 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En økonomisk aktør udelukkes fra 
deltagelse i en kontrakt, hvis 

den bevisligt har begået alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af reglerne for 
betaling af bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til 
retsforskrifterne i det land, hvor denne er 
etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds medlemsstat, 
den bevisligt har begået alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af reglerne for 
betaling af skat i henhold til 
retsforskrifterne i det land, hvor denne er 
etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds medlemsstat, 

Or. it

Ændringsforslag 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med 
gentagen tilsidesættelse af forpligtelser 
fastlagt i EU's social- og arbejdsmarkeds-
eller miljølovgivning eller de i bilag XI 
anførte internationale arbejdsretlige
bestemmelser men begrænset til de første 
leverandører. 
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eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse. Kun overtrædelser, 
hvor dommen er blevet administreret af 
en retslig eller kompetent myndighed i 
Unionen eller en part i WTO-aftalen om 
offentlige indkøb (GPA) kan bruges til at 
udelukke bud under denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 

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

internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser, og denne 
tilsidesættelse er blevet fastslået af en 
kompetent domstol som en retsgyldig 
afgørelse.

Or. de

Begrundelse

I lyset af de alvorlige retlige følger, der kan blive tale om - også i forbindelse med de frivillige 
grunde til udelukkelse - bør overtrædelser af social- og arbejdsmarkedslovgivningen eller 
miljølovgivningen på retsgyldig vis fastslås af en domstol for at undgå manglende 
retssikkerhed og vilkårlige afgørelser. Ordlyden af anden sætning er uklar og bør derfor 
bortfalde for at undgå manglende retssikkerhed.

Ændringsforslag 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1050
Peter Simon

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

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1051
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af de forpligtelser, der er 
fastlagt i EU's lovgivning, nationale love, 
forskrifter og andre bindende 
bestemmelser inden for social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller 
de i bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser. Overensstemmelse med 
EU's lovgivning eller med internationale 
bestemmelser omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til reguleringer i denne artikel er begrænset til EU-lovgivning på særlige 
reguleringsområder. Henvisningen bør udvides, således at national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet tages i betragtning.
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Ændringsforslag 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold ti 
EU’s social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de forpligtelser 
vedrørende arbejdsvilkår gennem hele 
forsyningskæden, som det er fastlagt i de 
nationale arbejdslovgivninger og 
reguleringer, hvor 
produktionsprocesserne finder sted, og i 
de internationale konventioner, der er 
anført i bilag XI, alt efter hvad der er mest 
gunstigt for arbejdstagerne.
Disse bestemmelser omfatter:
a) de bestemmelser, der er fastlagt i de 
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otte grundlæggende ILO-konventioner 
(foreningsfrihed og den kollektive 
forhandlingsret, tvangs- eller obligatorisk 
arbejde, diskriminering i forbindelse med 
ansættelse og beskæftigelse, 
børnearbejde), 
b) sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen,
c) arbejdstid,
d) lønninger og 
e) social sikring. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 1054
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af de forpligtelser, der er
fastlagt i EU's lovgivning, nationale love, 
forskrifter og andre bindende 
bestemmelser inden for ligestillings-,
social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en
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Ændringsforslag 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) En ordregivende myndighed skal 
udelukke en økonomisk aktør fra 
deltagelse i en offentlig kontrakt, hvis en 
af betingelserne i stk. 1, 2, 2a (ny) samt 
stk. 3, litra c) eller d), er opfyldt for en 
underentreprenør, som den økonomiske 
aktør har foreslået i henhold til artikel 71.

Or. de

Ændringsforslag 1056
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis den økonomiske aktør er under 
konkurs eller likvidation, hvis dennes 
aktiver administreres af en kurator eller af 
retten, hvis denne er under tvangsakkord 
uden for konkurs, har indstillet sin 
erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en 
lignende situation i henhold til en 
tilsvarende procedure, der er fastsat i 
national lovgivning

b) hvis den økonomiske aktør er under 
konkurs eller likvidation, hvis dennes 
aktiver administreres af en kurator eller af 
retten, har indstillet sin 
erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en 
lignende situation i henhold til en 
tilsvarende procedure, der er fastsat i 
national lovgivning

Or. en

Begrundelse

Den almindelige situation, hvor en økonomisk aktør er trådt ind i en ordning med kreditorer, 
skal ikke betragtes som en grund til udelukkelse i sig selv.
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Ændringsforslag 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

I lyset af de alvorlige retlige konsekvenser af udelukkelse fra en tildelingsprocedure, også i 
forbindelse med de valgfrie grunde til udelukkelse, er ordlyden for vag. Dette er især tilfældet 
i betragtning af, at det ifølge Kommissionens forslag "med ethvert middel" kan bevises, at der 
er begået alvorlige fejl. Begrebet “alvorlige fejl” er ikke objektivt defineret i direktivet, 
selvom en hvilken som helst afgørelse om at udelukke en økonomisk aktør fra en 
udbudsprocedure bør være baseret på objektive og målelige kriterier, og den ordregivende 
myndigheds ret til frit skøn bør begrænses.

Begrundelse
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Ændringsforslag 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis den ordregivende myndighed med 
ethvert middel kan bevise, at den 
økonomiske aktør har gjort sig skyldig i 
andre alvorlige fejl end dem, der er nævnt 
i litra a), for eksempel hvis den 
økonomiske aktør har vist betydelig eller 
vedvarende mangel på evne til at leve op 
til et hvilket som helst væsentligt krav 
under en tidligere kontrakt eller 
kontrakter af lignende art med den 
samme ordregivende myndighed.

Or. en

Begrundelse

To særskilte grunde til udelukkelse i litra c) og litra d) kunne give anledning til at formode, at 
tilfælde nævnt under litra d) ikke udgør sådanne tilfælde af alvorlige fejl, som der henvises til 
under litra c). Af hensyn til præcisering foreslås det, at de grunde til udelukkelse, der er 
nævnt under litra c) og litra d), samles under et nyt litra c).

Ændringsforslag 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
kontrakt eller kontrakter af samme art 
med den samme ordregivende myndighed 
har udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1061
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
kontrakt eller kontrakter af samme art med 
den samme ordregivende myndighed har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

d) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
kontrakt eller kontrakter af samme art med 
den samme ordregivende myndighed eller 
med andre ordregivende myndigheder har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. fr


