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Ændringsforslag 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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
forsætligt eller uagtsomt har udvist 
betydelige eller vedvarende mangler.

Or. de

Ændringsforslag 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 aktør er opført i et 
officielt register over manglende 
overholdelse af forpligtelser som fastlagt i 
artikel 73, litra a.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Anna Hedh

Forslag til direktiv
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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 har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. en

Begrundelse

Sletningen er nødvendig for at undgå gentagne tilfælde af misbrug i medlemsstaterne og 
blandt lokale forvaltninger, der indgår i den offentlige sektor.

Ændringsforslag 1065
Cristian Silviu Buşoi

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 har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. en

Begrundelse

Der er risiko for, at en økonomisk aktør, som ikke har opfyldt sine kontraktlige forpligtelser 
over for én ordregivende myndighed, heller ikke vil gøre det over for en anden. De 
ordregivende myndigheder bør have mulighed for at undgå dette, hvis de bliver 
opmærksomme på sådanne mangler.

Ændringsforslag 1066
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Hvis den økonomiske aktør har 
deltaget i udarbejdelsen af analyser, skøn 
og rådgivning, som der refereres til i 
artikel 39, stk. 1;

Or. pt

Ændringsforslag 1067
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvis en interessekonflikt ikke kunne 
være afhjulpet effektivt som fastsat i 
artikel 21, stk. 3;

Or. en

Ændringsforslag 1068
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) hvis den økonomiske aktør ikke 
forelægger relevante oplysninger om 
ejerskab, herunder vedrørende aktørens 
underleverandører.

Or. en
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Ændringsforslag 1069
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), forelægger de ordregivende 
myndigheder en metode til at vurdere 
kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaten at forelægge en sådan metode, hvis små ordregivende 
myndigheder ikke er i stand til at gøre det.

Ændringsforslag 1070
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), forelægger de ordregivende 
myndigheder en metode til at vurdere 
kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 

udgår
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mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), forelægger de ordregivende 
myndigheder en metode til at vurdere 
kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), forelægger de ordregivende 
myndigheder en metode til at vurdere 
kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), skal de ordregivende myndigheder
kunne dokumentere en retskraftig dom 
mod den erhvervsdrivende på grund af 
mangelfuld udførelse eller en 
anerkendelseserklæring fra den 
erhvervsdrivende på grund af mangelfuld 
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vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

udførelse. 

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen i artikel 55, stk. 3, litra d, indebærer en risiko for vilkårlige afgørelser og 
undgåelige retssager, hvis ikke lovens ordlyd kræver bestemte former for dokumentation, som 
ordregiver skal forelægge inden udelukkelsen. Her kunne man f.eks. forlange, at ordregiver 
skal fremlægge en dom, som er afsagt mod ordretager på grund af mangelfuld opfyldelse eller 
en anerkendelseserklæring fra ordretager. Forseelsen skal endvidere være begået culpøst.

Ændringsforslag 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det kan i væsentlig grad forlænge og besværliggøre proceduren, at ansøgeren eller 
tilbudsgiveren får denne mulighed, eftersom der i teorien kan rejses indsigelse mod enhver 
afgørelse, som den ordregivende myndighed træffer i forbindelse med udvælgelsen af 
kandidater. En sådan selvrensende procedure vil desuden skabe en yderligere administrativ 
byrde for den ordregivende myndighed, eftersom den yderligere får til opgave at evaluere de 
foranstaltninger, der er truffet af ansøgerne og tilbudsgiverne under hensyntagen til 
grovheden af og de særlige omstændigheder forbundet med overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen.
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Ændringsforslag 1074
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1076
Salvatore Iacolino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ansøger eller tilbudsgiver, som er i en af 
de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede situationer, 

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

forelægge den ordregivende myndighed
begrundet dokumentation for sin 
pålidelighed på trods af den relevante 
udelukkelsesgrund.

Or. it

Ændringsforslag 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal ansøgeren eller 
tilbudsgiveren bevise, at denne har ydet 
erstatning for eventuelle skader som følge 
af overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen, har gjort indgående rede 
for forholdene og omstændighederne 
gennem et aktivt samarbejde med 
undersøgelsesmyndighederne og truffet 
passende konkrete tekniske, 
organisatoriske og personlige 
foranstaltninger for at forebygge 
yderligere overtrædelser af straffeloven 
eller forsømmelse. De ordregivende 
myndigheder vurderer de 
foranstaltninger, der er truffet af 
ansøgerne og tilbudsgiverne under 
hensyntagen til grovheden af og de 
særlige omstændigheder omkring 
overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen. Såfremt den ordregivende 
myndighed anser foranstaltningerne for 
at være utilstrækkelige, begrunder den sin 
afgørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1078
Lara Comi
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Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal ansøgeren eller 
tilbudsgiveren bevise, at denne har ydet 
erstatning for eventuelle skader som følge 
af overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen, har gjort indgående rede 
for forholdene og omstændighederne 
gennem et aktivt samarbejde med 
undersøgelsesmyndighederne og truffet 
passende konkrete tekniske, 
organisatoriske og personlige 
foranstaltninger for at forebygge 
yderligere overtrædelser af straffeloven 
eller forsømmelse. De ordregivende 
myndigheder vurderer de 
foranstaltninger, der er truffet af 
ansøgerne og tilbudsgiverne under 
hensyntagen til grovheden af og de 
særlige omstændigheder omkring 
overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen. Såfremt den ordregivende 
myndighed anser foranstaltningerne for 
at være utilstrækkelige, begrunder den sin 
afgørelse.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå skal ansøgeren eller
tilbudsgiveren bevise, at denne har ydet 
erstatning for eventuelle skader som følge 
af overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen, har gjort indgående rede for 
forholdene og omstændighederne gennem 
et aktivt samarbejde med 

Med henblik herpå skal ansøgeren, 
tilbudsgiveren eller underentreprenøren
bevise, at denne har ydet erstatning for 
eventuelle skader som følge af 
overtrædelsen af straffeloven eller 
forsømmelsen, har gjort indgående rede for 
forholdene og omstændighederne gennem 
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undersøgelsesmyndighederne og truffet 
passende konkrete tekniske, 
organisatoriske og personlige 
foranstaltninger for at forebygge yderligere 
overtrædelser af straffeloven eller 
forsømmelse. De ordregivende 
myndigheder vurderer de foranstaltninger, 
der er truffet af ansøgerne og
tilbudsgiverne under hensyntagen til 
grovheden af og de særlige 
omstændigheder omkring overtrædelsen af 
straffeloven eller forsømmelsen. Såfremt 
den ordregivende myndighed anser 
foranstaltningerne for at være 
utilstrækkelige, begrunder den sin 
afgørelse.

et aktivt samarbejde med 
undersøgelsesmyndighederne og truffet 
passende konkrete tekniske, 
organisatoriske og personlige 
foranstaltninger for at forebygge yderligere 
overtrædelser af straffeloven eller 
forsømmelse. De ordregivende 
myndigheder vurderer de foranstaltninger, 
der er truffet af ansøgerne, tilbudsgiverne
eller underentreprenørerne under 
hensyntagen til grovheden af og de særlige 
omstændigheder omkring overtrædelsen af 
straffeloven eller forsømmelsen. Såfremt 
den ordregivende myndighed anser 
foranstaltningerne for at være 
utilstrækkelige, begrunder den sin 
afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 1080
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De har ikke pligt til at stille alle de i stk. 2, 
3 og 4 anførte betingelser, men må ikke 
stille andre krav end de anførte, undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde, hvor der er 
særlige risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne.

Or. en

Ændringsforslag 1081
Frank Engel

Forslag til direktiv
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Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Et tilbud må således 
under ingen omstændigheder afvises, 
udelukkende fordi der ikke henvises til 
tidligere kontrakter. Sidstnævnte 
kriterium kan anvendes supplerende i 
forbindelse med vurderingen af 
kontrakten.
Alle krav skal være relaterede og stå i et 
nøje forhold til kontraktens genstand under 
hensyntagen til kravet om at sikre en reel 
konkurrence.

Or. fr

Ændringsforslag 1082
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Et tilbud må således 
under ingen omstændigheder afvises, 
udelukkende fordi der ikke henvises til 
tidligere kontrakter. Alle krav skal være 
relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.
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Or. fr

Ændringsforslag 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og 
finansiel formåen, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører har tilstrækkelig finansiel og 
økonomisk kapacitet. Med henblik herpå 
kan de kræve, at de økonomiske aktører 
har en vis minimumsårsomsætning,
herunder en vis minimumsomsætning 
inden for det område, som kontrakten
dækker, og en tilstrækkelig 
erhvervsansvarsforsikring.

1. De ordregivende myndigheder må ikke
kræve, at de økonomiske aktører har en vis 
minimumsårsomsætning, undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde, hvor der er 
særlige risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne. I dette tilfælde må 
minimumsårsomsætningen ikke være 
højere end den dobbelte anslåede værdi af
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og 
finansiel formåen, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører har tilstrækkelig finansiel og 
økonomisk kapacitet. Med henblik herpå 
kan de kræve, at de økonomiske aktører 
har en vis minimumsårsomsætning, 
herunder en vis minimumsomsætning 
inden for det område, som kontrakten 
dækker, og en tilstrækkelig 

1. Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og 
finansiel formåen, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører har tilstrækkelig finansiel og 
økonomisk kapacitet. Med henblik herpå 
kan de kræve, at de økonomiske aktører 
har en vis minimumsårsomsætning
(beregnet på grundlag af i det mindste de 
sidste fem år), herunder en vis 
minimumsomsætning inden for det 
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erhvervsansvarsforsikring. område, som kontrakten dækker, og en 
tilstrækkelig erhvervsansvarsforsikring.

Or. it

Ændringsforslag 1085
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og 
finansiel formåen, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører har tilstrækkelig finansiel og 
økonomisk kapacitet. Med henblik herpå 
kan de kræve, at de økonomiske aktører 
har en vis minimumsårsomsætning, 
herunder en vis minimumsomsætning 
inden for det område, som kontrakten 
dækker, og en tilstrækkelig 
erhvervsansvarsforsikring.

1. Hvad angår tilstrækkelig økonomisk og 
finansiel formåen, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører har tilstrækkelig finansiel og 
økonomisk kapacitet. Med henblik herpå
kan de kræve, at de økonomiske aktører 
har en vis minimumsårsomsætning i de 
seneste tre år, herunder en vis 
minimumsomsætning inden for det 
område, som kontrakten dækker, og en 
tilstrækkelig erhvervsansvarsforsikring.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås, at ordregivende myndigheder stiller krav om en minimumomsætning i for 
lang en periode, hvilket kan begrænse deltagelsen blandt økonomiske aktører.

Ændringsforslag 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den tredobbelte anslåede værdi 
af kontrakten, undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor der er særlige 

udgår
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risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den tredobbelte anslåede værdi 
af kontrakten, undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor der er særlige 
risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne.

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den anslåede værdi af 
kontrakten, undtagen i behørigt begrundede 
tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet 
med bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelserne eller vareleverancerne. 
Den ordregivende myndighed anfører de 
pågældende ekstraordinære 
omstændigheder i udbudsdokumenterne.

Or. fr

Ændringsforslag 1088
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den tredobbelte anslåede værdi 
af kontrakten, undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor der er særlige 
risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 

Førnævnte minimumsårsomsætning må 
ikke være højere end den tredobbelte 
anslåede værdi af kontrakten, undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde, hvor der er 
særlige risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
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vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne.

vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne.

Or. it

Ændringsforslag 1089
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den tredobbelte anslåede værdi 
af kontrakten, undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde, hvor der er særlige 
risici forbundet med bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne. Den ordregivende 
myndighed anfører de pågældende 
ekstraordinære omstændigheder i 
udbudsdokumenterne.

Minimumsårsomsætningen må ikke være 
højere end den dobbelte anslåede værdi af 
kontrakten, undtagen i behørigt begrundede 
tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet 
med bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelserne eller vareleverancerne. 
Den ordregivende myndighed anfører de 
pågældende ekstraordinære 
omstændigheder i udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

For ikke at lægge for store begrænsninger på antallet af økonomiske aktører, der deltager i 
tildelingsproceduren, bør den krævede minimumomsætning ikke være for høj.

Ændringsforslag 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en kontrakt er opdelt i delkontrakter, 
gælder denne artikel for hvert enkelt parti.
Den ordregivende myndighed kan dog 

Når en kontrakt er opdelt i delkontrakter, 
gælder denne artikel for hvert enkelt parti.
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fastsætte minimumsårsomsætningen i 
forbindelse med grupper af delkontrakter 
med henblik på den situation, at 
tilslagsmodtageren tildeles flere 
delkontrakter, som skal udføres samtidig.

Or. en

Ændringsforslag 1091
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en kontrakt er opdelt i delkontrakter, 
gælder denne artikel for hvert enkelt parti. 
Den ordregivende myndighed kan dog 
fastsætte minimumsårsomsætningen i 
forbindelse med grupper af delkontrakter 
med henblik på den situation, at 
tilslagsmodtageren tildeles flere 
delkontrakter, som skal udføres samtidig.

Når en kontrakt er opdelt i delkontrakter, 
gælder denne artikel for hvert enkelt parti. 
Den ordregivende myndighed kan dog 
fastsætte førnævnte 
minimumsårsomsætning i forbindelse med 
grupper af delkontrakter med henblik på 
den situation, at tilslagsmodtageren tildeles 
flere delkontrakter, som skal udføres 
samtidig.

Or. it

Ændringsforslag 1092
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår teknisk og faglig formåen, 
kan de ordregivende myndigheder kræve, 
at de økonomiske aktører besidder de 
nødvendige menneskelige og tekniske 
ressourcer og erfaringer til at gennemføre 
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard. De 
ordregivende myndigheder kan 

4. Hvad angår teknisk og faglig formåen, 
kan de ordregivende myndigheder kræve, 
at de økonomiske aktører besidder de 
nødvendige menneskelige og tekniske 
ressourcer og erfaringer til at gennemføre 
kontrakten i overensstemmelse med en 
passende kvalitetsstandard.
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konkludere, at økonomiske aktører ikke 
vil gennemføre kontrakten i 
overensstemmelse med en passende 
kvalitetsstandard, hvis den ordregivende 
myndighed har fastslået, at de har 
modstridende interesser, som kan påvirke 
kontraktens opfyldelse i negativ retning.

Or. de

Begrundelse

Det fremgår ikke klart, hvordan ikke nærmere betegnede "modstridende interesser" i henhold 
til 2. pkt. kan påvirke udførelsen af en ordre negativt. Denne vurdering bør desuden ikke ligge 
udelukkende hos de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de overholder den gældende 
lovgivning i hver enkelt medlemsstat for 
så vidt angår integrering af handicappede 
på arbejdsmarkedet;

Or. es

Ændringsforslag 1094
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ordregivende myndighed kan når 
som helst i løbet af proceduren anmode en 
ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge
hele eller en del af den krævede 
dokumentation, hvis dette anses for 

2. En ordregivende myndighed kan når 
som helst i løbet af proceduren kræve, at
en ansøger eller tilbudsgiver fremlægger
hele eller en del af den krævede 
dokumentation, hvis dette anses for 
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nødvendigt for at sikre, at proceduren 
gennemføres korrekt.

nødvendigt for at sikre, at proceduren 
gennemføres korrekt.

Or. es

Ændringsforslag 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Erklæringer og dokumentation, som 
efter opfordring fra ordregiveren ikke er 
fremlagt inden tilbudsfristen, kan 
rekvireres efterfølgende ind til udløbet af 
en yderligere frist, som skal fastsættes.

Or. de

Begrundelse

I den formelle procedure bør der være mulighed for mindre ændringer eller udbedringer. På 
denne måde ville de ordregivende myndigheder kunne rekvirere manglende bilag hos 
virksomhederne. Uden en sådan bestemmelse ville ordregiveren ex officio skulle udelukke selv 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud fra en egnet og kendt virksomhed, hvis blot et af de 
dokumenter mangler, som ordregiveren forlanger til dokumentation af egnetheden.

Ændringsforslag 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det kan ikke kræves, at ansøgere og 
tilbudsgivere på ny forelægger et certifikat 
eller anden dokumentation, som allerede 
er blevet forelagt for den samme 
ordregivende myndighed inden for de 
seneste fire år i forbindelse med en 
tidligere procedure, og som stadig er 

udgår
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gyldig.

Or. en

Begrundelse

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Ændringsforslag 1097
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det kan ikke kræves, at ansøgere og 
tilbudsgivere på ny forelægger et certifikat 
eller anden dokumentation, som allerede er 
blevet forelagt for den samme 
ordregivende myndighed inden for de 
seneste fire år i forbindelse med en 
tidligere procedure, og som stadig er 
gyldig.

Det kan ikke kræves, at ansøgere og 
tilbudsgivere på ny forelægger et certifikat 
eller anden dokumentation, som allerede er 
blevet forelagt for den samme 
ordregivende myndighed inden for de 
seneste to år i forbindelse med en tidligere 
procedure, og som stadig er gyldig. Den 
ordregivende myndighed har dog ret til at 
kræve dokumentation af nyere dato i 
tilfælde af tvivl om gyldighed i løbet af 
proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 1098
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det gøres obligatorisk at anvende c-
Certis, og de ordregivende myndigheder 
forpligtes til senest to år efter den i 
artikel 92, stk. 1, omhandlede dato kun at 
kræve typer af certifikater eller former for 
dokumentation, som foreligger i e-Certis.

2. Det gøres obligatorisk at anvende e-
Certis, og de ordregivende myndigheder 
forpligtes til senest to år efter den i 
artikel 92, stk. 1, omhandlede dato kun at 
kræve typer af certifikater eller former for 
dokumentation, som foreligger i e-Certis, 
undtagen i behørigt begrundede tilfælde, 
hvor der er særlige risici forbundet med 
bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelserne eller vareleverancerne.

Or. en

Ændringsforslag 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 udgår
Europæisk udbudspas

1. De nationale myndigheder udsteder et 
europæisk udbudspas på anmodning af en 
økonomisk aktør, der er etableret i den 
relevante medlemsstat og opfylder de 
nødvendige betingelser. Det europæiske 
udbudspas skal indeholde de i bilag XIII 
anførte oplysninger og udarbejdes på 
grundlag af en standardmodel.
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 med henblik på at tilpasse 
bilag XIII på grund af tekniske fremskridt 
eller af administrative årsager. Den 
opretter også standardmodellen for det 
europæiske udbudspas. De tilknyttede 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
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artikel 91.
2. Senest to år efter den i artikel 92, stk. 1, 
omhandlede dato udstedes passet 
udelukkende i elektronisk format.
3. Den myndighed, der udsteder passet, 
indhenter de relevante oplysninger direkte 
fra de kompetente myndigheder, 
medmindre dette er forbudt i henhold til 
nationale regler om beskyttelse af 
personoplysninger.
4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end seks måneder tidligere.
5. På anmodning stiller medlemsstaterne 
alle oplysninger vedrørende det 
europæiske udbudspas ægthed og indhold 
til rådighed for andre medlemsstater. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 88.

Or. en

Begrundelse

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Ændringsforslag 1100
Lara Comi

Forslag til direktiv
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Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to år efter den i artikel 92, stk. 1, 
omhandlede dato udstedes passet 
udelukkende i elektronisk format.

2. Senest fire år efter den i artikel 92, 
stk. 1, omhandlede dato udstedes passet 
udelukkende i elektronisk format.

Or. it

Ændringsforslag 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den myndighed, der udsteder passet, 
indhenter de relevante oplysninger direkte 
fra de kompetente myndigheder, 
medmindre dette er forbudt i henhold til 
nationale regler om beskyttelse af 
personoplysninger.

3. Den myndighed, der udsteder passet, 
indhenter de relevante oplysninger direkte 
fra de kompetente myndigheder, 
medmindre dette er forbudt i henhold til 
nationale regler om beskyttelse af 
personoplysninger, og medmindre 
oplysningerne kun kan indhentes fra den 
økonomiske operatør selv. I disse tilfælde 
skal den økonomiske operatør afgive 
oplysningerne til myndigheden for at få 
udbudspasset.

Or. en

Begrundelse

Et udbudspas vil mindske transaktionsomkostningerne ved offentlige udbudsprocedurer, men 
det bør rumme flere oplysninger, end der kan indhentes af myndighederne selv. De må bede 
den økonomiske operatør om oplysninger, der ikke kan indhentes andre steder.

Ændringsforslag 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Forslag til direktiv
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Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udbudspasset skal rumme de 
oplysninger, der er anført i bilag XIII, og 
en erklæring på tro og love om, at den 
økonomiske operatør ikke har gjort eller 
vil gøre følgende:
a) uretmæssigt påvirke den ordregivende 
myndigheds beslutningsproces eller 
modtage fortrolige oplysninger, der kan 
give dem uretmæssige fordele i 
forbindelse med udbudsprocessen;
b) indgå aftaler med andre ansøgere eller 
tilbudsgivere med henblik på at fordreje 
konkurrencen;
c) bevidst give vildledende oplysninger, 
der kan have væsentlig indflydelse på 
beslutninger vedrørende udelukkelse, 
udvælgelse eller tildeling.
Udbudspasset skal underskrives af den 
økonomiske operatør, hvorved 
gyldigheden af oplysningerne i 
udbudspasset garanteres.

Or. en

Ændringsforslag 1103
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end seks måneder tidligere.

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre det 
enkelte tilfældes karakter eller den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
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end seks måneder tidligere. I disse tilfælde 
har den ordregivende myndighed ret til at 
kræve dokumentation af nyere dato eller 
forskellige typer af certifikater.

Or. en

Ændringsforslag 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end seks måneder tidligere.

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end et år tidligere.

Or. en

Begrundelse

Udbudspasset bør udstedes for ét år. De økonomiske oplysninger i passet skal afspejle 
selskabets årsregnskaber, og gentagelse af data hvert halve år skal undgås. Med hensyn til 
gyldigheden af de oplysninger, der fremlægges i passet, bl.a. hvad angår gæld til den 
offentlige sektor, skal den økonomiske operatør i henhold til artikel 22, stk. c, fremlægge en 
erklæring på tro og love om, at vedkommende ikke bevidst har givet vildledende oplysninger 
eller vil gøre det.

Ændringsforslag 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
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af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end seks måneder tidligere.

af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end et år tidligere.

Or. en

Ændringsforslag 1106
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Tilbudsgivere kan udelukkes fra at få 
det europæiske udbudspas på grund af 
manglende betaling af sociale bidrag, 
eller hvis den økonomiske operatør ved 
endelig dom er dømt for en overtrædelse, 
der påvirker vedkommendes faglige 
hæderlighed, eller i forbindelse med 
udøvelsen af sit erhverv har begået en 
alvorlig fejl.

Or. en

Ændringsforslag 1107
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Som generel regel kan bevis for den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle formåen samt vedkommendes 
overholdelse af reglerne og standarderne 
på området for dyrevelfærd føres ved en 
eller flere af de i bilag XIV, del 1, anførte
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oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1108
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En ordregivende myndighed anmoder 
tilbudsgiverne eller ansøgerne om at 
dokumentere, at de ved udarbejdelsen af 
deres tilbud har taget hensyn til de 
forpligtelser, der gælder i henhold til 
bestemmelserne om beskyttelse på 
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal 
præsteres.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1109
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 61 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetssikringsstandarder og
miljøledelsesstandarder

Kvalitetssikringsstandarder og sociale, 
miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige 
ledelsesstandarder

Or. en
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Ændringsforslag 1110
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
kvalitetssikringsstandarder, herunder
adgang for handicappede, henviser disse 
myndigheder til kvalitetssikringssystemer, 
som bygger på de relevante europæiske 
standardserier, der er certificeret af 
godkendte organer. De anerkender 
tilsvarende certifikater fra organer i andre 
medlemsstater. De skal ligeledes acceptere 
anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

1. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
kvalitetssikringsstandarder, bl.a. 
vedrørende adgang for handicappede, samt 
krav vedrørende social og solidarisk 
økonomi og etisk handel, henviser disse 
myndigheder til kvalitetssikringssystemer, 
som bygger på de relevante europæiske 
standardserier, der er certificeret af 
godkendte organer. De anerkender 
tilsvarende certifikater fra organer i andre 
medlemsstater. De skal ligeledes acceptere 
anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

Or. en

Ændringsforslag 1111
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
kvalitetssikringsstandarder, herunder
adgang for handicappede, henviser disse 

1. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
kvalitetssikringsstandarder, bl.a. 
vedrørende adgang for handicappede, samt 
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myndigheder til kvalitetssikringssystemer, 
som bygger på de relevante europæiske 
standardserier, der er certificeret af 
godkendte organer. De anerkender 
tilsvarende certifikater fra organer i andre 
medlemsstater. De skal ligeledes acceptere 
anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

krav vedrørende social og solidarisk 
økonomi og etisk handel, henviser disse 
myndigheder til kvalitetssikringssystemer, 
som bygger på de relevante europæiske 
standardserier, der er certificeret af 
godkendte organer eller ngo-
garantiordninger med flere aktører, der er 
verificeret af tredjepart. De anerkender
tilsvarende certifikater fra organer i andre 
medlemsstater. De skal ligeledes acceptere 
anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

Or. en

Begrundelse

Det er fuldt ud lovligt, når en ordregivende myndighed beder potentielle tilbudsgivere om 
oplysninger om, hvordan de agter at opfylde de mål for kontrakten, som vedkommende har 
fastlagt. Som det anerkendes i Kommissionens meddelelse "Hvilken rolle spiller fairtrade og 
handelsrelaterede ngo-garantiordninger for bæredygtighed?" (COM(2009)0215), er private 
ngo-garantiordninger med flere aktører, der er verificeret af tredjepart, tilstrækkeligt stærke, 
og de udgør et nyttigt værktøj for de ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag 1112
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
miljøledelsessystemer eller -standarder, 
henviser de til EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller 
til andre anerkendte miljøledelsessystemer 
i henhold til artikel 45 i Europa-

2. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
miljøledelsessystemer eller -standarder, 
henviser de til EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller 
til andre anerkendte miljøledelsessystemer 
i henhold til artikel 45 i Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1221/2009 eller andre 
miljøledelsesstandarder, der er baseret på 
de relevante europæiske eller internationale 
standarder udstedt af godkendte organer. 
De anerkender tilsvarende certifikater fra 
organer i andre medlemsstater. De skal 
ligeledes acceptere anden form for 
dokumentation for tilsvarende 
miljøledelsesforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1221/2009 eller andre 
miljøledelsesstandarder, der er baseret på 
de relevante europæiske eller internationale 
standarder udstedt af godkendte organer.
De anerkender tilsvarende certifikater fra 
organer i andre medlemsstater. De skal 
ligeledes acceptere anden form for 
dokumentation for tilsvarende 
miljøledelsesforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist. For ikke at 
diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge i certifikater eller 
testrapporter, skal byrden vedrørende 
opnåelse af ækvivalens med et specifikt 
mærke dog placeres på den tilbudsgiver, 
der gør krav på ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 1113
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
miljøledelsessystemer eller -standarder, 
henviser de til EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller 
til andre anerkendte miljøledelsessystemer 
i henhold til artikel 45 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1221/2009 eller andre 
miljøledelsesstandarder, der er baseret på 
de relevante europæiske eller internationale 
standarder udstedt af godkendte organer. 
De anerkender tilsvarende certifikater fra 
organer i andre medlemsstater. De skal 
ligeledes acceptere anden form for 

2. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
miljøledelsessystemer eller -standarder, 
henviser de til EU-ordningen for 
miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller 
til andre anerkendte miljøledelsessystemer 
i henhold til artikel 45 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1221/2009 eller andre 
miljøledelsesstandarder, der er baseret på 
de relevante europæiske eller internationale 
standarder udstedt af godkendte organer. 
De anerkender tilsvarende certifikater fra 
organer i andre medlemsstater. Hvad 
angår tjenesteydelser, kan dette være 
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dokumentation for tilsvarende 
miljøledelsesforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

miljømærkecertifikater, som også 
omfatter miljøledelseskriterier. De skal 
ligeledes acceptere anden form for 
dokumentation for tilsvarende 
miljøledelsesforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne certifikater eller ikke 
har mulighed for at få dem udstedt inden 
for den gældende frist.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt de ordregivende myndigheder 
kræver fremlæggelse af certifikater eller 
tilsvarende dokumentation udstedt af 
uafhængige organer til bekræftelse af, at 
den økonomiske aktør opfylder bestemte 
ledelsessystemer eller -standarder 
vedrørende arbejdsforhold langs 
forsyningskæden med relation til Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
konventioner, der er anført i bilag XI, skal 
de ordregivende myndigheder referere til 
deltagelse i initiativer med flere aktører, 
hvor virksomheder, fagforeninger og/eller 
relevante ngo’er er repræsenteret. Disse 
initiativer med flere aktører skal have et 
system til uafhængig verifikation af 
medlemmerne for at sikre overholdelse af 
bestemmelserne i bilag XI.

Or. en

Ændringsforslag 1115
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1116
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1117
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med bygge- og 
anlægskontrakter, 

udgår
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tjenesteydelseskontrakter og monterings-
og installationsarbejde under en aftale om 
vareleverancer kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at visse centrale 
opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren 
selv eller, hvis et tilbud indgives af en 
sammenslutning af økonomiske aktører 
som omhandlet i artikel 6, af en deltager i 
sammenslutningen.

Or. it

Ændringsforslag 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De informerer Kommissionen og de andre 
medlemsstater om adressen på 
certificeringsorganet eller det organ, der er 
ansvarlig for de officielle lister, som 
ansøgningerne skal sendes til.

På deres anmodning informerer de 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
om adressen på certificeringsorganet eller 
det organ, der er ansvarlig for den
officielle liste.

Or. en

Ændringsforslag 1119
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal på internettet 
offentliggøre og jævnligt opdatere listen 
over økonomiske aktører, der er udelukket 
fra deltagelse i en udbudsprocedure af de 
årsager, der er fastlagt i artikel 55, stk. 1, 
2 og 3.

Or. en
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Ændringsforslag 1120
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Den ordregivende myndighed kan 
foretage den kvalitative udvælgelse under 
anvendelse af et system til vurdering og 
klassificering af ansøgerne, idet 
sidstnævnte kan få indflydelse på den 
endelige klassificering af tilbuddene.

Or. fr

Ændringsforslag 1121
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved begrænsede udbud, udbud med 
forhandling, ved konkurrencepræget 
dialog og innovationspartnerskaber kan 
de ordregivende myndigheder begrænse 
antallet af ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive 
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der er et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede ansøgere.

1. Ved begrænsede udbud og udbud med 
forhandling kan de ordregivende 
myndigheder begrænse antallet af 
ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive 
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der er et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede ansøgere.

Or. fr

Ændringsforslag 1122
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved begrænsede udbud er dette 
mindsteantal ansøgere på fem. Ved udbud 
med forhandling, ved konkurrencepræget 
dialog og innovationspartnerskaber er 
mindsteantallet tre. Under alle 
omstændigheder skal antallet af ansøgere, 
der opfordres til at afgive tilbud, være 
tilstrækkelig stort til at sikre reel 
konkurrence.

2. Ved begrænsede udbud er dette 
mindsteantal ansøgere på fem. Ved udbud 
med forhandling er mindsteantallet tre. 
Under alle omstændigheder skal antallet af
ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, 
være tilstrækkelig stort til at sikre reel 
konkurrence.

Or. fr

Ændringsforslag 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder følgende
kriterium til grund for tildelingen af 
offentlige kontrakter, nemlig det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser vælger de 
ordregivende myndigheder det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder kriteriet om det 
økonomisk mest fordelagtige og 
bæredygtige tilbud til grund for tildelingen 
af offentlige kontrakter.

Or. de

Ændringsforslag 1126
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder følgende
kriterium til grund for tildelingen af 
offentlige kontrakter, nemlig det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Når 
en offentlig kontrakt angår 
vareleverancer, særlig standardiserede 
varer, kan den ordregivende myndighed 
lægge kriteriet om den laveste pris til 
grund for tildelingen af kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 1127
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger de 
ordregivende myndigheder flere kriterier, 
der afgør, hvilket tilbud der er økonomisk 
mest fordelagtigt, til grund for tildelingen 
af offentlige kontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 66, stk. 
1. Kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" er det overordnede kriterium, som 
omfatter kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter, pris og omkostninger.

Ændringsforslag 1130
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1131
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1133
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1134
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1136
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår
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Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 66, stk. 
1. Kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" er det overordnede kriterium, som 
omfatter kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter, pris og omkostninger.

Ændringsforslag 1138
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1139
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 1140
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 1141
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) den laveste pris.

Or. en

Ændringsforslag 1143
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) udelukkende den laveste pris, hvis der 
ud fra et objektivt skøn ikke findes andre 
kriterier for tildeling, navnlig i tilfælde af 
standardiserede produkter, som ikke 
adskiller sig væsentligt, hvad angår deres 
sammensætning eller egenskaber.

Or. en
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Begrundelse

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal være det afgørende tildelingskriterium i de fleste 
tilfælde, men kriteriet om den laveste pris skal fastholdes for standardiserede produkter.

Ændringsforslag 1144
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) den laveste pris.

Or. da

Ændringsforslag 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv



AM\908713DA.doc 45/164 PE492.860v01-00

DA

Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 66, stk. 
1. Kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" er det overordnede kriterium, som 
omfatter kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter, pris og omkostninger.

Ændringsforslag 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1148
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
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Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1149
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes
udelukkende på grundlag af prisen eller
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning af 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
der er omhandlet i artikel 67.

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning af 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
der er omhandlet i artikel 67.

Or. en

Ændringsforslag 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes
udelukkende på grundlag af prisen eller
ved brug af en metode baseret på 

Omkostningerne vurderes ved brug af en 
metode baseret på omkostningseffektivitet, 
f.eks. beregning af livscyklusomkostninger 
på de betingelser, der er omhandlet i 
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omkostningseffektivitet, f.eks. beregning af 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
der er omhandlet i artikel 67.

artikel 67.

Or. de

Ændringsforslag 1151
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris som 
omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. da

Ændringsforslag 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, set ud fra den ordregivende 
myndigheds synspunkt udvælges på 
grundlag af kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt. Disse kriterier kan, ud over pris 
eller omkostninger, omfatte andre kriterier 
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omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

i forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt.

Omkostningerne vurderes på grundlag af 
en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks.
livscyklusomkostninger, på de betingelser, 
der er anført i artikel 67.
For meget standardiserede varer og 
tjenesteydelser vil prisen være det 
afgørende tildelingskriterium.
De andre kriterier kan bl.a. omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 1153
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, set ud fra den ordregivende 
myndigheds synspunkt udvælges på 
grundlag af kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt. Disse kriterier omfatter, ud over 
pris eller omkostninger som omhandlet i 
stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende 
offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
set ud fra den ordregivende myndigheds 
synspunkt udvælges på grundlag af 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter pris eller omkostninger
samt andre kvalitative, økologiske og 
sociale kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 66, stk. 
1. Kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" er det overordnede kriterium, som 
omfatter kvalitative, miljømæssige og sociale aspekter, pris og omkostninger.

Ændringsforslag 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt og om 
muligt på grundlag af værdifastsættelsen 
af livscyklussen som fastsat i artikel 2, 
stk. 22. Disse kriterier kan, ud over pris 
eller omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), omfatte andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:
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Or. en

Ændringsforslag 1156
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. de

Ændringsforslag 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter ud over pris andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt som 
f.eks.:
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Or. en

Ændringsforslag 1158
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a), 
set ud fra den ordregivende myndigheds 
synspunkt udvælges på grundlag af 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1,
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, set ud fra den ordregivende 
myndigheds synspunkt udvælges på 
grundlag af kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt. Disse kriterier omfatter, ud over 
pris eller omkostninger, andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt.
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Omkostningerne vurderes på grundlag af 
en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks.
livscyklusomkostninger, på de betingelser, 
der er anført i artikel 67. For meget
standardiserede varer og tjenesteydelser 
vil prisen være det afgørende 
tildelingskriterium. De andre kriterier kan 
bl.a. omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 1160
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a), 
set ud fra den ordregivende myndigheds 
synspunkt udvælges på grundlag af 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden eller produktionen af 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 1161
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
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jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier kunne, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), omfatte andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. nl

Ændringsforslag 1162
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter ud over pris andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt som 
f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra –a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) rimelige arbejdsforhold, sundhed og 



PE492.860v01-00 54/164 AM\908713DA.doc

DA

sikkerhed på arbejdspladsen, overholdelse 
af overenskomstforhandlinger

Or. it

Ændringsforslag 1164
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere samt miljømæssige,
sociale og innovative karakteristika

Or. en

Ændringsforslag 1165
Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, innovativ karakter samt
miljømæssige karakteristika, herunder 
omkostningseffektivitet ved lokale indkøb, 
hvor det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 1166
Herbert Dorfmann
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Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Dette ekstra kriterium skal give ordregiveren mulighed for en ekstra kvalitativ merværdi for 
visse produkter eller tjenesteydelser. Denne merværdi består i, at korte kredsløb som regel 
betyder, at varer og tjenesteydelser når hurtigere frem til ordregiveren, ligesom der kan 
reageres hurtigere og mere fleksibelt på dennes behov. Samtidig kan der ske en bæredygtig 
forbedring af miljøstandarder (kortere transportveje og lagertider, færre emissioner).

Ændringsforslag 1167
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) præstationer, herunder
præstationsniveauet vedrørende miljø og 
klima samt social indvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovative aspekter, 
kundeservice, teknisk bistand og 
leveringsbetingelser (leveringsdato og 
leveringsbehandling og leveringstid eller
færdiggørelsestid)

Or. en

Begrundelse

Listen over kriterier – ud over pris eller omkostninger – som kan tages i betragtning, er ikke 
udtømmende, men åben, og dette bør klart fremgå af artiklens ordlyd.

Ændringsforslag 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1171
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 1172
Ian Hudghton

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, 
tilgængelighed, design for alle brugere,
miljøegenskaber og innovativ karakter
samt, hvor det er begrundet i hensynet til 
den offentlige orden for at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst, 
socioøkonomisk indvirkning



PE492.860v01-00 58/164 AM\908713DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Hvor det er begrundet i hensynet til den offentlige orden for at fremme bæredygtig økonomisk 
vækst skal ordregivende myndigheder kunne medtage kriterier vedrørende socioøkonomisk 
indvirkning for at udpege de tilbud, der samlet giver mest valuta for pengene i forhold til 
opfyldelse af kravet. Kombineret med de eksisterende bestemmelser i lovforslaget vil denne 
ændring hverken indebære en klar fordel for lokale tilbudsgivere eller diskriminere andre.

Ændringsforslag 1173
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, 
tilgængelighed, design for alle brugere,
miljøegenskaber og innovativ karakter
samt, hvor det er begrundet i hensynet til 
den offentlige orden for at fremme 
bæredygtig økonomisk vækst, 
socioøkonomisk indvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1174
Louis Grech

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter, støtte 
til lokal uddannelse, lokale 
støtteinitiativer, social samhørighed og 
hensyn til fair handel samt forpligtelse til 
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at ansætte målgrupper såsom 
langtidsledige, unge og handicappede for 
at opfylde kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 1175
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) livscyklusproceskriterier

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, 
således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier.

Ændringsforslag 1176
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omkostningerne i hele livscyklussen i 
overensstemmelse med artikel 67

Or. en

Begrundelse

Livscyklusomkostninger bør være et af midlerne til at fastslå det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud snarere end et alternativ til det.
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Ændringsforslag 1177
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) innovative karakteristika, herunder de 
bedste tilgængelige teknikker

Or. nl

Ændringsforslag 1178
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) kriterier for socialt bæredygtige 
produktionsprocesser, som ligeledes kan 
omfatte beskæftigelse af handicappede 
eller medlemmer af sårbare grupper

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, 
således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier.

Ændringsforslag 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 

udgår
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anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den 
pågældende kontrakt, og dets 
kvalifikationer og erfaring tages i 
betragtning, således at udskiftning af 
dette personale efter tildelingen af 
kontrakten kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

Or. de

Ændringsforslag 1180
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette bør være op til den ordregivende myndighed. Ved restaurering af gamle bygninger er 
disse kriterier f.eks. lige så vigtige som ved projektering af bygge- og anlægsarbejder.

Ændringsforslag 1181
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) livscykluskendetegn;

ba) organisationen af det personale, der 
skal udføre den pågældende kontrakt, og 
dets kvalifikationer og erfaring;
bb) sikkerhed eller dimensioner, herunder 
procedurer for kvalitetssikring, 
terminologi, symboler, afprøvning og 
afprøvningsmetoder, emballering, 
mærkning og etikettering, 
brugsvejledning
bc) regler for udformning og beregning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
godkendelse 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, der 
indgår deri.

Or. en

Ændringsforslag 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) når kvaliteten af personalet er af 
afgørende betydning for udførelsen af 
kontrakten, kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 
kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring tages i betragtning, således at 
udskiftning af dette personale efter 
tildelingen af kontrakten kræver samtykke 
fra den ordregivende myndighed

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om personalets kvalifikationer og erfaring bør kun tages i betragtning i forbindelse 
med tjenesteydelser, der f.eks. er af intellektuel natur, når en bestemt persons kvalifikationer 
og erfaring har afgørende betydning for at sikre, at en tjenesteydelse er af høj kvalitet. Hvis 
det planlægges for alle typer tjenesteydelser, bør det dog i det mindste præciseres, at kriteriet 
kan anvendes, hvis personalets kvalifikationer og erfaring har afgørende betydning for at 
sikre, at en bestemt tjenesteydelse er af høj kvalitet.

Ændringsforslag 1183
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter 
og kontrakter vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder kan 
organisationen af det personale, der skal 
udføre den pågældende kontrakt, og dets 
kvalifikationer og erfaring samt alle 
underentreprenørers kapacitet, evner og 
faglige hæderlighed tages i betragtning, 
således at udskiftning af dette personale 
efter tildelingen af kontrakten og 
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kontrollere, at udskiftningen sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

tilladelsen til yderligere underleverancer
kræver samtykke fra den ordregivende 
myndighed, som skal kontrollere, at 
udskiftningen eller yderligere 
underleverancer sikrer en tilsvarende 
organisation og kvalitet

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give de ordregivende myndigheder større råderum til 
at tage højde for underleverancer.

Ændringsforslag 1184
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1185
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 66 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kriterier for socialt bæredygtige 
produktionsprocesser, som ligeledes kan 
omfatte beskæftigelse af handicappede 
eller medlemmer af sårbare grupper;

Or. en

Ændringsforslag 1186
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt 
som kriterierne angives i 
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i 
disse processer, og karakteriserer den 
specifikke proces med fremstilling eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.

udgår

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af kriterier, som ikke vedrører tildelingen, i forbindelse med tildelingen af 
ordren, bør være tæt knyttet til ordrens genstand. Inddragelse af produktionsprocesser ved 
beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er i strid med dette.

Ændringsforslag 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt 
som kriterierne angives i 
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i 
disse processer, og karakteriserer den 
specifikke proces med fremstilling eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1188
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt 
som kriterierne angives i 
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i 
disse processer, og karakteriserer den 
specifikke proces med fremstilling eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1189
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 67, stk. 22, for så vidt 
som kriterierne angives i 
overensstemmelse med stk. 4, og at de 
vedrører faktorer, der indgår direkte i 
disse processer, og karakteriserer den 
specifikke proces med fremstilling eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.

d) den specifikke proces med fremstilling 
eller levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
eller en anden fase af deres livscyklus som 
omhandlet i artikel 2, stk. 22, angivet i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Ekstremt kompleks ordlyd – overflødigt

Ændringsforslag 1190
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier kan omfatte kriterier 
vedrørende menneskelige ressourcer, der 
deltager direkte i produktionsprocessen, 
som f.eks. anstændige vilkår, herunder 
løn, social beskyttelse, beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, lige muligheder og 
kønslighed for personale, der udpeges til 
produktion, beskæftigelse til dårligt 
stillede personer og medlemmer af 
sårbare grupper samt 
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uddannelsesmuligheder for de 
arbejdstagere, der deltager i 
produktionsprocessen

Or. en

Ændringsforslag 1191
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Den ordregivende myndighed kan 
også medtage det nødvendige priselement 
i kriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud ved at fastsætte en fast 
pris eller omkostning, på basis af hvilken 
de økonomiske operatører udelukkende 
konkurrerer ud fra rene kvalitetskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 
langtidsarbejdsløse, romaer, migranter 
eller unge og gamle arbejdstagere), 
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adgang til erhvervsuddannelse på stedet, 
inddragelse og høring af brugere, 
rimelige priser, menneskerettigheder og 
etisk handel

Or. de

Ændringsforslag 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de egenskaber, der vedrører 
arbejdsvilkår og helbredsbeskyttelse af 
arbejdstagere, eller som fremmer 
integrationen af ugunstigt stillede 
personer eller handicappede i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten;

Or. es

Ændringsforslag 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sociale kriterier som f.eks. balance 
mellem kønnene, social inddragelse, 
herunder beskæftigelsesmuligheder for 
handicappede, dårligt stillede eller 
sårbare arbejdstagere, adgang til 
erhvervsuddannelse på arbejdspladsen, 
inddragelse og høring af brugere, 
rimelige priser

Or. it
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Ændringsforslag 1195
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) sociale kriterier.

Or. da

Ændringsforslag 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
visse typer kontrakter tildeles det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud som 
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
visse typer kontrakter tildeles det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud som 
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 1198
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud som omhandlet i 
stk. 1, litra a), og stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles det økonomisk, 
socialt og miljømæssigt mest fordelagtige 
tilbud som omhandlet i stk. 1, litra a), og 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1199
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud som omhandlet i 
stk. 1, litra a), og stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles det økonomisk, 
socialt og miljømæssigt mest fordelagtige 
tilbud som omhandlet i stk. 1, litra a), og 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier giver ikke den udgår
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ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der giver mulighed for 
en effektiv kontrol af tilbudsgivernes 
oplysninger. Derfor skal de ordregivende 
myndigheder på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som 
er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

Or. de

Begrundelse

Artikel 66, stk. 4, kan misforstås og har intet yderligere retligt indhold. Det fremgår ikke, 
hvad Kommissionen ønsker at regulere med de to pkt., da indholdet i forvejen er dækket fuldt 
ud af det generelle omgåelsesforbud og gennemsigtighedsprincippet. Det bør derfor slettes 
for at fremme forenklingen og øge retssikkerheden.

Ændringsforslag 1201
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der giver mulighed for en effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.
Derfor skal de ordregivende myndigheder 
på grundlag af de oplysninger og den 
dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv 
kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier skal være ledsaget af 
krav, der giver mulighed for en effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der giver mulighed for en effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. 
Derfor skal de ordregivende myndigheder 
på grundlag af de oplysninger og den 
dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier er knyttet til aftalens 
genstand (dette udelukker ikke usynlige 
karakteristika ved produkter eller 
tjenesteydelser såsom 
livscykluskarakteristika i henhold til stk.
22a (ny); de skal sikre muligheden for 
effektiv og fair konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der giver mulighed for en 
effektiv kontrol af tilbudsgivernes 
oplysninger. Derfor skal de ordregivende 
myndigheder på grundlag af de oplysninger 
og den dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

Or. de

Ændringsforslag 1203
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der giver mulighed for en 
effektiv kontrol af tilbudsgivernes 
oplysninger. Derfor skal de ordregivende 
myndigheder på grundlag af de 
oplysninger og den dokumentation, som 
er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en 
effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. Tildelingskriterier, der
anvendes til at finde det økonomisk mest 
fordelagtige bud, skal:
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a) være knyttet til kontraktens genstand
b) sikre muligheden for effektiv 
konkurrence; og
c) være ledsaget af krav, der giver 
mulighed for en effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For så vidt angår intellektuelle 
tjenesteydelser finder tildelingen generelt 
sted efter kriteriet i henhold til stk. 1, litra 
a); kriteriet om den laveste pris må 
udelukkende og med passende 
begrundelse anvendes i forbindelse med 
ikkekomplekse tjenester af repetitiv 
karakter, hvor anvendelse af tværfaglige 
færdigheder ikke er nødvendig.

Or. it

Ændringsforslag 1205
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det i stk. 1, litra a), omhandlede 
tilfælde angiver den ordregivende 
myndighed i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 

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

konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1207
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det i stk. 1, litra a), omhandlede 
tilfælde angiver den ordregivende 
myndighed i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte 

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

interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at finde det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 1208
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beregning af livscyklusomkostninger 
skal i relevant omfang omfatte følgende 
omkostninger gennem et produkts, en 
tjenesteydelses eller et bygge- og 
anlægsarbejdes livscyklus som defineret i 
artikel 2, stk. 22:

1. Beregning af livscyklusomkostninger 
skal i relevant omfang omfatte nogle af 
eller alle følgende omkostninger, der 
afholdes af den ordregivende myndighed 
eller andre brugere gennem et produkts, 
en tjenesteydelses eller et bygge- og 
anlægsarbejdes livscyklus som defineret i 
artikel 2, stk. 22:

Or. en

Begrundelse

Beregning af livscyklusomkostninger bør starte på købstidspunktet og være begrænset til 
interne omkostninger. Det er vanskeligt at kvantificere eksterne omkostninger, og samtidig 
bør beregning af livscyklusomkostninger ikke føre til nye hindringer for fri bevægelighed for 
varer og tjenesteydelser på det indre marked. Eksterne omkostninger bør derfor ikke 
medtages ved beregningen af livscyklusomkostninger.

Ændringsforslag 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og genvinding

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse og brug, f.eks. omkostninger til 
energiforbrug og brug af andre 
ressourcer, vedligeholdelse, samt 
bortskaffelse, f.eks. omkostninger til 
indsamling og genvinding

Or. en

Begrundelse

Det skal bemærkes, at livscyklusomkostninger bør gives særlig opmærksomhed. Dette 
kriterium må ikke udgøre en byrde for SMV'er, som kan blive udsat for omkostninger og 
administrative byrder, når de skal angive et produkts livscyklusomkostninger. Det kan i 
praksis også forårsage komplikationer, eftersom der findes forskellige tilladte metoder til 
fastsættelse af omkostninger.

Ændringsforslag 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks.
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og 
genvinding 

a) interne omkostninger forbundet med 
brug f.eks. vedligeholdelsesomkostninger 
og omkostninger forbundet med 
ressourceeffektivitet (herunder 
energieffektivitetsomkostninger),
indsamlings- og 
genanvendelsesomkostninger forbundet 
med bortskaffelse og omkostninger 
forbundet med sociale virkninger, når 
disse vedrører opfyldelse af kontrakten. 
Interne omkostninger omfatter ligeledes 
overvejelser om effektivt design, 
planlægning og procesomkostninger 
såsom brug af elektroniske midler.

Or. en
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Ændringsforslag 1211
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og genvinding

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1212
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og 
genvinding 

a) omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse,

Or. en

Ændringsforslag 1213
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
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Artikel 67 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omkostninger i forbindelse med brug, 
f.eks. omkostninger til energiforbrug og 
brug af andre ressourcer,

Or. en

Ændringsforslag 1214
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) vedligeholdelsesomkostninger,

Or. en

Ændringsforslag 1215
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) omkostninger til bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og 
genvinding;

Or. en

Ændringsforslag 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at kvantificere eksterne omkostninger, og samtidig bør beregning af 
livscyklusomkostninger ikke føre til nye hindringer for fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser på det indre marked. Eksterne omkostninger bør derfor ikke medtages ved 
beregningen af livscyklusomkostninger.

Ændringsforslag 1217
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til produktets livscyklus, 
såfremt deres pengemæssige værdi kan 
bestemmes og verificeres.

Or. en

Ændringsforslag 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 1220
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis de ordregivende myndigheder 
vurderer omkostningerne ud fra en 
beregning af livscyklusomkostningerne,
angiver de i udbudsdokumenterne de data,
som tilbudsgiverne skal tilvejebringe, og 
den metode, som de ordregivende 
myndigheder vil anvende til at fastslå
livscyklusomkostningerne. Den metode, 
som anvendes til at fastslå 
livscyklusomkostningerne, skal opfylde 
alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 1221
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1222
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hvis de ordregivende myndigheder
anvender beregning af 
livscyklusomkostningerne, angiver de i 
udbudsdokumenterne de data, som 
tilbudsgiverne skal tilvejebringe, og den
metode, som de ordregivende 
myndigheder vil anvende til at fastslå
livscyklusomkostningerne på basis af disse 
data.

Or. en

Ændringsforslag 1223
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).

Ændringsforslag 1224
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) den er baseret på objektivt verificerbare 
og ikkediskriminerende kriterier

Or. en

Ændringsforslag 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1226
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være uarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse ville udelukke muligheden for at anvende en skræddersyet metode til én 
bestemt kontrakt, hvilket er muligt i henhold til de nuværende direktiver.
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Ændringsforslag 1227
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være uarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).

Ændringsforslag 1228
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den skal være tilgængelig for alle 
interessenter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).
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Ændringsforslag 1229
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de påkrævede data kan leveres ved 
hjælp af en rimelig indsats fra 
økonomiske aktører, der udviser 
almindelig påpasselighed, herunder 
operatører fra tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de påkrævede data kan leveres ved 
hjælp af en rimelig indsats fra 
økonomiske aktører, der udviser 
almindelig påpasselighed

Or. en

Ændringsforslag 1231
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal tillade 
økonomiske operatører, herunder 
økonomiske operatører fra tredjelande, at 
anvende en anden metode til fastlæggelse 
af deres tilbuds livscyklusomkostninger, 

udgår
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hvis de påviser, at denne metode opfylder 
kravene i litra a), b) og c) og er 
ækvivalent med den metode, der angivet 
af den ordregivende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).

Ændringsforslag 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

udgår

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 om ajourføring af denne 
liste, når ændringer er nødvendige på 
grund af vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Opfordringen til at inddrage livscyklusomkostninger ved ordretildelingen må hilses 
velkommen. Imidlertid refererer den retlige forpligtelse til en fremtidig, endnu ikke fastlagt 
beregningsmetode og må forkastes på grund af uforudsigeligheden på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 1234
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 

udgår
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tildelingskriterier.

Or. nl

Ændringsforslag 1235
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).

Ændringsforslag 1236
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 

3. Enhver fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, der vedtages som 
led i en EU-retsakt i henhold til 
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delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

sektorspecifik lovgivning eller som led i en 
europæisk teknisk specifikation, anses for 
at opfylde kriterierne i stk. 2 og kan indgå 
i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1237
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes denne, 
hvis beregning af livscyklusomkostninger 
indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

3. Kommissionen fastlægger enten ved 
hjælp af en delegeret retsakt eller i 
sektorspecifik lovgivning fælles metoder 
til beregning af livscyklusomkostninger 
for produkter med et stort potentiale, hvad 
angår økonomiske besparelser eller 
miljøforbedringer. Når der som led i en 
EU-retsakt er vedtaget en fælles metode til 
beregning af livscyklusomkostninger, 
herunder ved en delegeret retsakt i henhold 
til sektorspecifik lovgivning, anvendes 
denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der som led i en EU-retsakt er 
vedtaget en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, herunder ved en 
delegeret retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes denne, 
hvis beregning af livscyklusomkostninger 
indgår i de i artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

3. Når en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, der bl.a. omfatter 
miljømæssige eksternaliteter, er gjort 
obligatorisk som følge af en EU-retsakt,
anvendes denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 66, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at der som led i en EU-retsakt vedtages en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, og at Kommissionen alene må ajourføre bilag XV. Det bør klart 
fremgå af ordlyden af artikel 67, stk. 3, andet afsnit, at Kommissionen alene tildeles ret til at 
vedtage delegerede retsakter med det formål at ajourføre bilag XV. Under ingen 
omstændigheder må der skabes et grundlag for Kommissionen til at vedtage delegerede 
retsakter, der gør enhver metode til beregning af livscyklusomkostninger obligatorisk.

Ændringsforslag 1239
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 om ajourføring af denne 
liste, når ændringer er nødvendige på 
grund af vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af lovgivning.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 1240
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 om ajourføring af denne 
liste, når ændringer er nødvendige på 
grund af vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af lovgivning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det ville være ude af proportioner at fastlægge detaljerede bestemmelser om metoden til 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis beregningen af 
livscyklusomkostninger begrænses til interne omkostninger fra og med købstidspunktet, 
således som der anmodes om ovenfor. Da interne omkostninger kan måles forholdsvis nemt 
på basis af faktuelle data, bør det tillades de ordregivende myndigheder at bruge deres egen 
metode (som stadig skal offentliggøres).

Ændringsforslag 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 om ajourføring af denne 
liste, når ændringer er nødvendige på grund 
af vedtagelse af ny lovgivning eller
ophævelse eller ændring af lovgivning.

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 om 
ajourføring af denne liste, når ændringer er 
nødvendige på grund af vedtagelse af ny 
lovgivning eller ophævelse eller ændring af 
lovgivning.



AM\908713DA.doc 93/164 PE492.860v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 om ajourføring af denne 
liste, når ændringer er nødvendige på 
grund af vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af lovgivning.

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 1243
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 68 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hindringer for tildeling Beslutning om ikke at indgå kontrakt

Or. fr

Ændringsforslag 1244
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende tildeler ikke kontrakten til De ordregivende myndigheder har ret til
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den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste 
bud, hvis en af følgende betingelser er til 
stede:

ikke at følge op på en offentlig 
indkøbsprocedure. Beslutningen om ikke 
at indgå kontrakten skal begrundes og 
meddeles samtlige ansøgere og 
tilbudsgivende.
Under alle omstændigheder må de 
ordregivende myndigheder ikke tildele 
kontrakten til den tilbudsgiver, der har 
afgivet det bedste bud, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

Or. fr

Ændringsforslag 1245
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69 udgår
Unormalt lave tilbud

1. De ordregivende myndigheder kræver, 
at økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:
a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.
b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.
c) Der er afgivet mindst fem tilbud.
2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregivende myndigheder ligeledes 
anmode om sådanne redegørelser.
3. De redegørelser, der henvises til i stk. 1 
og 2, kan disse især vedrøre:
a) besparelser i forbindelse med 
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byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne
b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser
d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, i henhold til EU's 
social- og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse
e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.
4. Den ordregivende myndighed 
verificerer de fremlagte oplysninger ved at 
konsultere tilbudsgiveren. Myndigheden 
kan kun afvise tilbuddet, hvis pris- eller 
omkostningsniveauet ikke kan begrundes 
ud fra dokumentationen, efter at de i 
stk. 3 nævnte elementer er taget i 
betragtning.
De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's social-
og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.
5. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, 
kan tilbuddet kun afvises med denne 
begrundelse alene, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
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fastsættes af den ordregivende 
myndighed, ikke kan godtgøre, at den 
pågældende støtte var forenelig med det 
indre marked som omhandlet i artikel 107 
i traktaten. Hvis den ordregivende 
myndighed afviser et tilbud under disse 
omstændigheder, underretter den 
Kommissionen herom.
6. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 88 alle 
oplysninger vedrørende den 
dokumentation, der er fremlagt med 
hensyn til de i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1246
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, 
at økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

udgår

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.
b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.
c) Der er afgivet mindst fem tilbud.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.
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Ændringsforslag 1247
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, 
at økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. Hvis tilbud vedrørende en bestemt 
kontrakt forekommer at være unormalt 
lave i forhold til ydelsen, skal de 
ordregivende myndigheder, inden de kan 
afvise sådanne tilbud, skriftligt anmode 
om sådanne oplysninger om de 
pågældende tilbuds sammensætning, som 
de anser for relevante.
Disse oplysninger kan især omhandle:

Or. nl

Ændringsforslag 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis mindst en 
af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det synes ikke at være hensigtsmæssigt at kræve, at alle betingelser skal være opfyldt med 
henblik på at fastslå, at en pris er unormalt lav. Det er ofte nok, at blot en af disse situationer 
forekommer med henblik på at fastslå, at prisen er unormalt lav.

Ændringsforslag 1249
Lara Comi
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Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, når der er blevet 
fremlagt mindst fem tilbud, eller:

Or. it

Ændringsforslag 1250
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. De ordregivende myndigheder kræver, at 
økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis en af
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 30 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. de
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Begrundelse

Den nævnte underskridelse af de beregnede omkostninger skal nedsættes til 30 % af 
gennemsnittet af de øvrige tilbuds pris.

Ændringsforslag 1252
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne.

Or. nl

Ændringsforslag 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Prisen eller omkostningerne angivet i et 
tilbud er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1254
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 30 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1255
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er 30 % lavere end gennemsnittet af de 
øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. it

Ændringsforslag 1256
Raffaele Baldassarre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 30 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. it
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Ændringsforslag 1257
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 25 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1258
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 30 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst sjældent, at sager opfylder disse betingelser. Betingelserne bør være mindre 
restriktive, så artiklen opfylder sit formål.

Ændringsforslag 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Prisen eller omkostningerne angivet i 
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et tilbud er mindst 40 % lavere end den 
pris eller de omkostninger, som en 
ordregivende myndighed fastsætter med 
fornøden omhu, under hensyntagen til 
relevante skatter.

Or. en

Ændringsforslag 1260
Raffaele Baldassarre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1261
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de anvendte tekniske løsninger og/eller
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet, levere 
varerne eller udføre tjenesteydelserne.

Or. nl

Ændringsforslag 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Prisen eller omkostningerne angivet i et 
tilbud er mindst 20 % lavere end prisen 
eller omkostningerne i det næstlaveste 
tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 1263
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Begrundelse

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at kræve, at fem tilbud skal forefindes for at kunne 
fastslå, at en pris er unormalt lav.
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Ændringsforslag 1265
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. it

Ændringsforslag 1266
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Ændringsforslag 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. c) Der er afgivet mindst tre tilbud.

Or. de

Begrundelse

Der bør forlanges en prisforklaring for mindst tre af de indsendte tilbud.
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Ændringsforslag 1268
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. c) Originaliteten af tilbudsgiverens tilbud.

Or. nl

Ændringsforslag 1269
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. c) Der er afgivet mindst tre tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 1270
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. c) Der er afgivet mindst tre tilbud.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst sjældent, at sager opfylder disse betingelser. Betingelserne bør være mindre 
restriktive, så artiklen opfylder sit formål.



PE492.860v01-00 106/164 AM\908713DA.doc

DA

Ændringsforslag 1271
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c a og c b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overholdelsen af bestemmelser 
vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på 
det sted, hvor ydelsen skal præsteres
cb) evt. statsstøtte til tilbudsgiveren.

Or. nl

Ændringsforslag 1272
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den beregnede pris er lavere end de 
lovbestemte eller overenskomstmæssige 
mindstelønninger i medlemsstaten med 
tillæg og bidrag til sociale forsikringer.

Or. {DE}de

Ændringsforslag 1273
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1274
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De ordregivende myndigheder
undersøger, efter at have konsulteret 
tilbudsgiveren, tilbuddets sammensætning 
under hensyntagen til de begrundelser, 
der er givet.

Or. nl

Ændringsforslag 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De ordregivende myndigheder kan
ligeledes anmode om redegørelser
vedrørende prisen eller omkostningerne 
angivet i et tilbud, når andre betingelser
end de angivne i punkt 1 er opfyldt, f.eks. 
hvis prisen eller omkostningerne angivet i 
et tilbud er markant lavere end priserne 
eller omkostningerne angivet i andre 
tilbud eller end prisen eller 
omkostningerne, som den ordregivende 
myndighed har anslået, og når der er
meget stor sandsynlighed for, at priserne 
eller omkostningerne er unormalt lave.

Or. en
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Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at give de ordregivende myndigheder tilladelse til at 
anmode om redegørelser med henblik på at fastslå, om en pris er unormalt lav, i andre 
situationer end de fastsatte i punkt 1. Det er ligeledes tilrådeligt at anføre nogle eksempler på 
sådanne andre tilfælde.

Ændringsforslag 1276
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder skal 
sikre, at tilbudsgiverne overholder den 
gældende arbejdsmarkedslovgivning for 
personale og virksomheder i økonomiske 
sektorer, der er arbejdskraftintensive og 
giver lav merværdi. Unormalt lave eller 
uforholdsmæssige tilbud er tilbud, hvor 
prisniveauet er lavere end 
omkostningsniveauet, hvilket er i strid 
med de kollektive aftaler og 
arbejdsmarkedslovgivningens 
minimumsbestemmelser;

Or. es

Ændringsforslag 1277
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte,
kan tilbuddet kun afvises med denne ene 
begrundelse, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren, og 
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denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende 
myndighed, ikke kan godtgøre, at den 
pågældende støtte er tildelt på lovlig vis. 
Hvis den ordregivende myndighed afviser 
et tilbud under disse omstændigheder, 
underretter den Kommissionen herom.

a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne
b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser
d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, i henhold til EU's 
social- og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse
e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.

Or. nl

Begrundelse

Det medfører en stigning i byrderne for såvel ordregivende myndigheder som virksomheder, 
hvis de skal kontrollere unormalt lave tilbud.

Ændringsforslag 1278
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 69 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis tilbud i forbindelse med en 
bestemt ordre forekommer at være 
usædvanligt lave i forhold til ydelsen, 
forlanger den ordregivende myndighed 
før afvisning af disse tilbud en skriftlig 
forklaring på de enkelte positioner i 
tilbuddet, hvis den anser det for påkrævet.
De pågældende redegørelser kan især 
vedrøre:

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.

Ændringsforslag 1279
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de anvendte tekniske løsninger eller
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne

b) de anvendte tekniske løsninger og/eller
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.

Ændringsforslag 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
EU's miljølovgivning eller kravene 
vedrørende de sociale og 
beskæftigelsesrelevante betingelser såsom 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikkerhed og arbejdsforhold, som 
de er fastlagt i EU-lovgivningen, national 
lovgivning, regler eller 
forvaltningsforskrifter, voldgiftskendelser, 
overenskomster og -aftaler samt i henhold 
til de i bilag XI anførte internationale
arbejdsretlige, som gælder på 
opfyldelsesstedet (disse forpligtelser
gælder også i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat udfører tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat) eller, hvis dette ikke 
er relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse

Or. de

Ændringsforslag 1281
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfyldelse af
arbejdssikkerhedsbestemmelser og 
arbejdsvilkår, som gælder på 
opfyldelsesstedet
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Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.

Ændringsforslag 1282
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1283
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfyldelse af bestemmelserne om 
beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold, der gælder på det sted, 
hvor bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
skal ydes
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beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) opfyldelse af forpligtelser, i det 
mindste på ækvivalent vis, i henhold til 
EU's social- og 
arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning, eller af forpligtelserne 
vedrørende arbejdsforhold i
forsyningskæden, hvor 
produktionsprocesser finder sted, 
anført i de nationale love og 
bestemmelser om arbejdsmarkedet og i
de internationale konventioner, der er 
anført i bilag XI, alt efter hvilken 
lovgivning der er mest gunstig for 
arbejdstagerne. Bestemmelserne 
omfatter:

i) de fastsatte i ILO's otte centrale 
konventioner (om foreningsfriheden 
og retten til at føre kollektive 
forhandlinger, om tvunget eller 
pligtmæssigt arbejde, om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv)
ii) sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen
iii) arbejdstid
iv) lønninger
v) social sikring

Or. en
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Ændringsforslag 1285
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.

Ændringsforslag 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ordregivende myndighed verificerer 
de fremlagte oplysninger ved at konsultere 
tilbudsgiveren. Myndigheden kan kun 
afvise tilbuddet, hvis pris- eller 

4. Den ordregivende myndighed verificerer 
de fremlagte oplysninger ved at konsultere 
tilbudsgiveren.
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omkostningsniveauet ikke kan begrundes 
ud fra dokumentationen, efter at de i 
stk. 3 nævnte elementer er taget i 
betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi prisen eller 
omkostningerne, der er angivet i et tilbud, 
ikke dækker omkostningerne ved 
fremstilling af produkter, levering af 
tjenesteydelser eller udførelse af bygge- og 
anlægsarbejder, der er genstand for den 
offentlige kontrakt, under hensyntagen til 
de økonomiske vilkår, og navnlig hvis det 
ikke opfylder forpligtelserne i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning 
eller miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør de ordregivende myndigheder være forpligtet til at afvise 
tilbuddet, hvis de konstaterer, at den angivne pris ikke dækker den økonomiske aktørs 
omkostninger. Det skal understreges, at unormalt lave tilbud - især dem, der ikke sikrer 
dækning af omkostningerne ved fremstilling af produkter, levering af tjenesteydelser eller 
udførelse af bygge- og anlægsarbejder, der er genstand for den offentlige kontrakt - er en af 
de vigtigste faktorer, der kan true udførelsen af offentlige kontrakter, hvilket er til skade for 
offentlighedens interesse.
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Ændringsforslag 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1289
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordregivere afviser tilbuddet, hvis de har 
fastslået, at det er unormalt lavt, fordi det 
ikke opfylder forpligtelserne i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning 
eller miljølovgivning, eller forpligtelserne 
vedrørende arbejdsforhold i
forsyningskæden, hvor 
produktionsprocesser finder sted, anført i
de nationale love og bestemmelser om 
arbejdsmarkedet og i de internationale 
konventioner, der er anført i bilag XI, alt 
efter hvilken lovgivning, der er mest 
gunstig for arbejdstagerne.

Bestemmelserne omfatter:
a) de fastsatte i ILO's otte centrale 
konventioner (om foreningsfriheden og 
retten til at føre kollektive forhandlinger, 
om tvunget eller pligtmæssigt arbejde, om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv)
b) sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen
c) arbejdstid
d) lønninger
e) social sikring.

Or. en

Ændringsforslag 1291
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
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Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder afviser 
ligeledes tilbuddet, hvis de har fastslået, at 
priserne eller omkostningerne er 
unormalt lave i forhold til de 
omkostninger, som tilbudsgiveren skal 
dække, og hvis godkendelsen af tilbuddet 
vil styrke tilbudsgiverens markedsposition 
på en måde, der vil føre til 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 1292
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, kan 
tilbuddet kun afvises med denne 
begrundelse alene, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende myndighed, 
ikke kan godtgøre, at den pågældende 
støtte var forenelig med det indre marked 
som omhandlet i artikel 107 i traktaten. 
Hvis den ordregivende myndighed afviser 
et tilbud under disse omstændigheder, 
underretter den Kommissionen herom.

5. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, kan 
tilbuddet kun afvises med denne 
begrundelse alene, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende myndighed, 
ikke kan godtgøre, at den pågældende 
støtte var ydet retmæssigt. Hvis den 
ordregivende myndighed afviser et tilbud 
under disse omstændigheder, underretter 
den Kommissionen herom.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.
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Ændringsforslag 1293
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De ordregivende myndigheder sørger 
for automatisk udelukkelse af tilbud, der 
giver rabatter på mere end 50 % af 
gennemsnittet af samtlige budte priser.

Or. it

Ændringsforslag 1294
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De ordregivende myndigheder sørger 
for automatisk udelukkelse af tilbud, der 
giver rabatter på mere end 40 % af 
gennemsnittet af samtlige budte priser.

Or. it

Ændringsforslag 1295
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 88 alle 
oplysninger vedrørende den 
dokumentation, der er fremlagt med 

udgår
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hensyn til de i stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det gældende direktiv.

Ændringsforslag 1296
Malcolm Harbour

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Når den ordregivende myndighed efter 
at have kontrolleret tilbudsgiverens 
redegørelser har til hensigt at acceptere et 
unormalt lavt tilbud, der omfatter varer 
og/eller tjenesteydelser med oprindelse fra 
lande uden for EU, hvor værdien af de 
ikkedækkede varer eller tjenesteydelser 
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
de varer eller tjenesteydelser, som 
tilbuddet udgøres af, skal den skriftligt 
underrette de øvrige tilbudsgivere om 
dette, herunder årsagerne til de unormalt 
lave anførte priser eller omkostninger.

En ordregivende myndighed kan beslutte 
ikke at meddele sådanne oplysninger, hvis 
dette vil hindre retshåndhævelsen eller på 
anden måde være i strid med offentlige 
interesser eller til skade for bestemte 
offentlige eller private økonomiske 
aktørers legitime økonomiske interesser 
eller for den loyale konkurrence mellem 
disse.

Or. en
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Ændringsforslag 1297
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Unormalt lave tilbud
1. Hvis tilbud vedrørende en bestemt 
kontrakt forekommer at være unormalt 
lave i forhold til ydelsen, skal den 
ordregivende myndighed, inden den kan 
afvise sådanne tilbud, skriftligt anmode 
om sådanne oplysninger om de 
pågældende tilbuds sammensætning, som 
den anser for relevante. Disse oplysninger 
kan især omhandle
a) besparelser i forbindelse med 
byggemetoden, produktionsmetoden for 
varerne eller udførelsen af 
tjenesteydelserne
b) de anvendte tekniske løsninger og/eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at udføre arbejdet eller for 
at levere varerne eller tjenesteydelserne
c) originaliteten af de af tilbudsgiveren 
tilbudte arbejder, varer eller 
tjenesteydelser
d) overholdelsen af bestemmelser 
vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på 
det sted, hvor ydelsen skal præsteres
e) eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren.
2. Den ordregivende myndighed 
undersøger, efter at have konsulteret 
tilbudsgiveren, tilbuddets sammensætning 
under hensyntagen til de begrundelser, 
der er givet.
3. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregivende myndigheder ligeledes 
anmode om sådanne oplysninger.
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4. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, 
kan tilbuddet kun afvises med denne ene 
begrundelse, hvis den ordregivende 
myndighed konsulterer tilbudsgiveren og 
denne inden for en tilstrækkelig frist, som 
fastsættes af den ordregivende 
myndighed, ikke kan godtgøre, at den 
pågældende støtte er tildelt på lovlig vis. 
Hvis den ordregivende myndighed afviser 
et tilbud under disse omstændigheder, 
underretter den Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Dette er artikel 55 fra det gældende direktiv 2004/18/EF - der er ikke nogen grund til at 
ændre den. Stk. 3 stammer fra det foreslåede direktiv COM(2011)0896, artikel 68, stk. 2.

Ændringsforslag 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

i tredjelande
1. Denne artikel gælder for tilbud, der 
omfatter varer med oprindelse i 
tredjelande, med hvilke Unionen ikke har 
indgået en multilateral eller bilateral 
aftale, der reelt sikrer 
fællesskabsvirksomheder en tilsvarende 
adgang til de pågældende tredjelandes 
markeder. Den berører ikke Unionens 
eller dets medlemsstaters forpligtelser 
over for tredjelandene.
2. Ordregivende myndigheder kan kræve, 
at tilbudsgiverne forelægger oplysninger
om oprindelsen af de varer og 
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tjenesteydelser, der er indeholdt i 
tilbuddet, og deres værdi. Tilbud med 
henblik på tildeling af en 
vareindkøbskontrakt kan afvises under 
følgende betingelser, hvis værdien af 
varer med oprindelse i tredjelande, 
fastlagt i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks 1, udgør mere end 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet omfatter.
3. Efter anmodning fra de ordregivende 
myndigheder vurderer Kommissionen, om 
kontrakter med en anslået værdi lig med 
eller over 5 000 000 EUR eksklusive 
merværdiafgift (moms) kan udelukkes fra 
procedurerne for tildeling af 
kontrakttilbud, der omfatter varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i et land 
uden for EU, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i et land, 
som EU ikke har indgået en international 
aftale med vedrørende offentlige indkøb, 
herunder markedsadgangsforpligtelser, 
eller hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i et land, 
som EU har indgået en sådan aftale med, 
men for hvilke aftalen ikke finder 
anvendelse, udgør mere end 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet omfatter.
4. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om kontrakterne 
omhandlet i stk. 3 i forbindelse med 
godkendelsen af den påtænkte 
udelukkelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren.
5. Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
4, godkendes den påtænkte udelukkelse i 
følgende tilfælde:
a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem Unionen og det land, hvor 
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varerne og/eller tjenesteydelserne har 
oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås
b) hvis en aftale som omhandlet i litra a) 
ikke findes, og tredjelandet opretholder 
restriktive foranstaltninger for offentlige 
indkøb, der vil føre til en mangel på 
væsentlig gensidighed i markedsåbning 
mellem Unionen og det pågældende 
tredjeland.
I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af EU's økonomiske 
aktører, varer og tjenesteydelser.
Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
6, godkender den ikke en påtænkt 
udelukkelse, hvis den vil krænke de 
markedsadgangsforpligtelser, som EU har 
indgået i sine internationale aftaler.
6. Ved vurderingen af om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:
a) i hvilken udstrækning det pågældende 
lands lovgivning om offentlige indkøb 
sikrer gennemsigtighed i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder på området for offentlige 
indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og erhvervsdrivende
b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
erhvervsdrivende.
7. Kontrakter, der er indgået med en 
økonomisk aktør i strid med 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
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vedtaget i henhold til stk. 4 efter den 
påtænkte udelukkelse meddelt af 
ordregivende myndigheder, erklæres 
uvirksom i henhold til direktiv 
2007/66/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

i tredjelande
1. Denne artikel gælder for tilbud, der 
omfatter varer med oprindelse i 
tredjelande, med hvilke Unionen ikke har 
indgået en multilateral eller bilateral 
aftale, der reelt sikrer Unionens 
virksomheder en tilsvarende adgang til de 
pågældende tredjelandes markeder. Den 
berører ikke Unionens eller dets 
medlemsstaters forpligtelser over for 
tredjelandene.
2. Tilbud med henblik på tildeling af en 
indkøbskontrakt kan afvises, hvis andelen 
af varer med oprindelse i tredjelande, 
fastlagt i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks[1], udgør mere end 50 % af 
den samlede værdi af de varer, som 
tilbuddet omfatter. I denne artikel 
betragtes programmeller, der benyttes i 
udstyr til telekommunikationsnet, som 
varer.
3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden 
efter de kontrakttildelingskriterier, der er 
fastlagt i artikel 66, foretrækkes tilbud, 



PE492.860v01-00 126/164 AM\908713DA.doc

DA

der ikke kan afvises efter andet afsnit, dog 
under hensyntagen til stk. 2. Ved 
anvendelsen af denne artikel betragtes 
sådanne tilbud som svarende til hinanden, 
hvis deres indbyrdes prisforskel ikke 
overstiger 3 %.
Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem 
for et andet efter første afsnit, hvis dets 
godkendelse ville medføre, at ordregiveren 
skulle erhverve materiel med tekniske 
egenskaber, der afviger fra det bestående 
materiels karakteristika, og dette fører til 
uforenelighed eller tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt 
store omkostninger.
4. Ved beregningen af værdien af varer 
med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, 
medregnes ved anvendelsen af denne 
artikel ikke tredjelande, som er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser i kraft af en 
rådsafgørelse truffet i overensstemmelse 
med stk. 1.
5. Kommissionen forelægger hvert år, 
første gang i løbet af andet halvår i året 
efter dette direktivs ikrafttræden, Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort i 
multilaterale og bilaterale forhandlinger 
om Unionens virksomheders adgang til 
tredjelandes markeder på de områder, der 
er omfattet af dette direktiv, hvilke 
resultater der er opnået under disse 
forhandlinger, samt hvorledes de 
indgåede aftaler gennemføres i praksis.
Europa-Parlamentet og Rådet kan efter 
den almindelige lovgivningsprocedure 
ændre bestemmelserne i denne artikel i 
lyset af sådanne udviklinger.
[1] EFT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1300
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

i tredjelande
1. Denne artikel gælder for tilbud, der 
omfatter varer eller tjenesteydelser med 
oprindelse i tredjelande, med hvilke 
Unionen ikke har indgået en multilateral 
eller bilateral aftale, der reelt sikrer 
fællesskabsvirksomheder en tilsvarende 
adgang til de pågældende tredjelandes 
markeder. Den finder endvidere 
anvendelse på tilbud, der omfatter varer 
eller tjenesteydelser med oprindelse i 
tredjelande, som er genstand for et 
forbehold vedrørende adgang til det 
europæiske marked i henhold til 
internationale aftaler om markedsadgang 
inden for offentlige indkøb indgået af 
Unionen (bilaterale frihandelsaftaler eller 
multilaterale aftaler om offentlige 
indkøb). Den berører ikke Unionens eller 
medlemsstaternes forpligtelser over for 
tredjelandene.
2. De ordregivende myndigheder anmoder 
tilbudsgiverne om at forelægge 
oplysninger om oprindelsen af de varer og 
tjenesteydelser, der er omfattet af 
tilbuddet, og deres værdi. Egne 
oplysninger accepteres som foreløbig 
dokumentation. En ordregiver kan når 
som helst i løbet af proceduren anmode 
om dele af eller hele den krævede 
dokumentation. Tilbud med henblik på 
tildeling af en indkøbskontrakt kan 
afvises, hvis værdien af varer med 
oprindelse i tredjelande, fastlagt i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om 
indførelse af en EF-toldkodeks 1, udgør 
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mere end 50 % af den samlede værdi af de 
varer eller tjenesteydelser, som tilbuddet 
omfatter. I denne artikel betragtes 
software, der benyttes i udstyr til 
telekommunikationsnet, som varer.
3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden 
efter de tildelingskriterier, der er fastlagt i 
artikel 76, foretrækkes tilbud, der ikke 
kan afvises efter andet afsnit, dog under 
hensyntagen til stk. 2. Ved anvendelsen af 
denne artikel betragtes sådanne tilbud 
som svarende til hinanden, hvis deres 
indbyrdes prisforskel ikke overstiger 3 %.
Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem 
for et andet efter første afsnit, hvis dets 
godkendelse ville medføre, at ordregiveren 
skulle erhverve materiel med tekniske 
egenskaber, der afviger fra det bestående 
materiels karakteristika, og dette fører til 
uforenelighed eller tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt 
store omkostninger.
4. Ved beregningen af værdien af varer og 
tjenesteydelser med oprindelse i 
tredjelande, jf. stk. 2, medregnes ved 
anvendelsen af denne artikel ikke 
tredjelande, som er omfattet af dette 
direktivs bestemmelser i kraft af en 
rådsafgørelse truffet i overensstemmelse 
med stk. 1.
5. Kommissionen forelægger hvert år, 
første gang i løbet af andet halvår i året 
efter dette direktivs ikrafttræden, 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvilke fremskridt der er gjort i 
multilaterale og bilaterale forhandlinger 
om EU-virksomheders adgang til 
tredjelandes markeder på de områder, der 
er omfattet af dette direktiv, hvilke 
resultater der er opnået under disse 
forhandlinger, samt hvorledes de 
indgåede aftaler gennemføres i praksis.
Europa-Parlamentet og Rådet kan i lyset 
af disse udviklinger efter den almindelige 
lovgivningsprocedure ændre 
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bestemmelserne i denne artikel.

Or. fr

Begrundelse

Indtil der vedtages en forordning om gensidighed, bør de aktuelle bestemmelser i 
lovgivningen om offentlige indkøb bevares i en overgangsperiode.

Ændringsforslag 1301
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Når en ordregivende myndighed har til 
hensigt at acceptere et unormalt lavt 
tilbud, som omfatter bygge- og 
anlægsarbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i 
tredjelande, hvori værdien af de ikke 
omfattede bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
de bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer eller tjenesteydelser, der er 
omfattet af tilbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 22a, underretter den 
ordregivende myndighed de andre 
tilbudsgivere skriftligt herom og forklarer, 
hvorfor prisen eller de foreslåede 
omkostninger er unormalt lave.
Et tilbud med oprindelse i tredjelande, der 
ikke er bundet af en international aftale, 
afvises automatisk, såfremt den 
fakturerede pris eller omkostning er mere 
end 30 % lavere end gennemsnittet af de 
øvrige tilbudsgiveres omkostninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Forslag til direktiv
Artikel 69 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69b
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter
1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og indrapporterer generelle 
vanskeligheder af retlig eller faktisk art i 
forbindelse med at få tildelt 
tjenesteydelseskontrakter i tredjelande.
2. Kommissionen aflægger senest den 31. 
december 2014 og derefter regelmæssigt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvilke fremskridt der gøres med 
liberaliseringen af tjenesteydelsesaftaler i 
tredjelande, og hvorledes det går med 
forhandlingerne med disse lande om dette 
spørgsmål, bl.a. i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO).
3. Hvis Kommissionen enten på grundlag 
af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, 
eller på grundlag af oplysninger fra andre 
kilder konstaterer, at tredjelande ved 
indgåelsen af tjenesteydelseskontrakter:
a) ikke giver Unionens virksomheder 
samme faktiske adgang til sådanne 
aftaler, som Unionen giver virksomheder 
fra det pågældende land, eller
b) ikke giver Unionens virksomheder 
national behandling eller de samme 
konkurrencemæssige muligheder som 
nationale virksomheder, eller
c) giver virksomheder fra andre 
tredjelande en gunstigere behandling end 
Unionens virksomheder, skal 
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Kommissionen søge at rette op på 
forholdet ved at rette henvendelse til det 
pågældende tredjeland.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og indrapporterer 
vanskeligheder af retlig eller faktisk art, 
der skyldes manglende overholdelse af de 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser som fastsat i 
bilag XI i forbindelse med 
virksomhedernes forsøg på at opnå 
kontrakter i tredjelande.
5. I de i stk. 3 og 4 anførte tilfælde kan 
Kommissionen til enhver tid foreslå Rådet 
at træffe afgørelse om i en periode, der 
fastsættes i afgørelsen, at suspendere eller 
begrænse tildelingen af 
tjenesteydelseskontrakter til:
a) virksomheder, der er underlagt det 
pågældende tredjelands lovgivning;
b) virksomheder, der er tilknyttet de i litra 
a) anførte virksomheder, og som har deres 
hjemsted i Unionen, men ikke har nogen 
reel og løbende forbindelse med en 
medlemsstats økonomi;
c) virksomheder, der afgiver tilbud, hvis 
genstand er tjenesteydelser, der har deres 
oprindelse i det pågældende tredjeland.
Rådet træffer snarest muligt afgørelse 
med kvalificeret flertal.
Kommissionen kan foreslå disse 
foranstaltninger på eget initiativ eller på 
anmodning af en medlemsstat.
6. Denne artikel berører ikke Unionens 
forpligtelser over for tredjelande i 
henhold til internationale aftaler om 
offentlige indkøb, navnlig inden for 
rammerne af WTO.

Or. en
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Ændringsforslag 1303
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 69 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69b
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter
1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og indrapporterer generelle 
vanskeligheder af retlig eller faktisk art i 
forbindelse med at få tildelt bygge- og 
anlægskontrakter, indkøbskontrakter og 
tjenesteydelseskontrakter i tredjelande.
2. Kommissionen aflægger regelmæssigt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvilke fremskridt der gøres med 
liberaliseringen af bygge- og 
anlægskontrakter, indkøbskontrakter og 
tjenesteydelseskontrakter i tredjelande, og 
hvorledes det går med forhandlingerne 
med disse lande om dette spørgsmål,
navnlig inden for rammerne af WTO.
3. Hvis Kommissionen enten på grundlag 
af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, 
eller på grundlag af oplysninger fra andre 
kilder konstaterer, at tredjelande ved 
indgåelsen af bygge- og 
anlægskontrakter, indkøbskontrakter og 
tjenesteydelseskontrakter:
a) reelt ikke giver EU-virksomheder 
adgang til deres markeder, i samme 
omfang som Unionen giver virksomheder 
fra de pågældende tredjelande adgang til 
det europæiske marked,
b) ikke giver EU-virksomheder national 
behandling eller de samme 
konkurrencemæssige muligheder som 
nationale virksomheder eller
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c) giver virksomheder fra andre 
tredjelande en gunstigere behandling end 
EU-virksomheder, skal Kommissionen 
søge at rette op på forholdet ved at rette 
henvendelse til det pågældende tredjeland.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og indrapporterer 
vanskeligheder af retlig eller faktisk art, 
der skyldes manglende overholdelse af de 
internationale arbejdsretslige 
konventioner som fastsat i bilag XI i 
forbindelse med virksomhedernes forsøg 
på at opnå bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 
tjenesteydelseskontrakter i tredjelande.
5. I de i stk. 3 og 4 anførte tilfælde kan 
Kommissionen til enhver tid foreslå Rådet 
at træffe afgørelse om i en periode, der 
fastsættes i afgørelsen, at suspendere eller 
begrænse tildelingen af bygge- og 
anlægskontrakter, indkøbskontrakter og 
tjenesteydelseskontrakter til:
a) virksomheder, der er underlagt det 
pågældende tredjelands lovgivning
b) virksomheder, der er tilknyttet de i 
litra a) anførte virksomheder, og som har 
deres hjemsted i EU, men ikke har nogen 
reel og løbende forbindelse med en 
medlemsstats økonomi
c) virksomheder, der forelægger tilbud, 
som omfatter bygge- og anlægsarbejder, 
vareleverancer og tjenesteydelser med 
oprindelse i det pågældende tredjeland.
Rådet træffer snarest muligt afgørelse 
med kvalificeret flertal.
Kommissionen kan foreslå disse 
foranstaltninger på eget initiativ eller på 
anmodning af en medlemsstat.
6. Denne artikel berører ikke Unionens 
forpligtelser over for tredjelande i 
henhold til internationale aftaler om 
offentlige indkøb, navnlig inden for 
rammerne af WTO.
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Or. fr

Begrundelse

Indtil der vedtages en forordning om gensidighed, bør de aktuelle bestemmelser i 
lovgivningen om offentlige indkøb bevares i en overgangsperiode.

Ændringsforslag 1304
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 udgår
Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse
De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er 
anført i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser 
kan navnlig vedrøre sociale og 
miljømæssige hensyn. De kan også 
omfatte krav om at økonomiske 
operatører tager højde for kompensation 
for risikoen for prisstigninger som følge 
af prissvingninger (hedging), som i 
væsentlig grad vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af kriterier, som ikke vedrører tildelingen, i forbindelse med tildelingen af 
ordren, bør være tæt knyttet til ordrens genstand. Muligheden for at fastsætte særlige 
betingelser for udførelsen af en ordre, som især kan vedrøre sociale forhold og miljøforhold, 
kunne føre til, at ordregiveren ved hjælp af fastsættelse af sociale og miljørelaterede 
betingelser afviger fra artikel 66 og de her omhandlede tildelingskriterier.

Ændringsforslag 1305
Heide Rühle



AM\908713DA.doc 135/164 PE492.860v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser, der er knyttet 
til kontraktens genstand, og som vedrører
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn.

Or. en

Ændringsforslag 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn.

Or. de
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Begrundelse

Det er en selvfølge, at virksomheder bærer risikoen for en prisforhøjelse. Artikel 70, 3. pkt., 
vækker det indtryk, at de kun skal bære denne risiko, hvis den ordregivende myndighed har 
fastsat dette i de særlige betingelser for udførelsen af en ordre. Dette medfører, at man skulle 
medtage en sådan bemærkning i alle licitationer.

Ændringsforslag 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 

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

i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser
omfatter opfyldelse af forpligtelserne 
vedrørende de sociale og
beskæftigelsesrelevante betingelser såsom 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikkerhed og arbejdsforhold, som 
de er fastlagt i EU-lovgivningen, national 
lovgivning, regler eller 
forvaltningsforskrifter, voldgiftskendelser, 
overenskomster og -aftaler samt i henhold 
til de i bilag XI anførte internationale 
arbejdsretlige, som gælder på 
opfyldelsesstedet. Disse forpligtelser
gælder også i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat udfører tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat. De kan også omfatte 
krav om at økonomiske operatører tager 
højde for kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

Or. de

Ændringsforslag 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
inkludere sociale og miljømæssige hensyn
og bør ligeledes omfatte bestemmelser om 
social sikkerhed, beskæftigelsessikkerhed 
og arbejdsvilkår, der gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen gennemføres som fastsat i
national lovgivning og/eller kollektive 
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påvirke kontraktens udførelse. aftaler eller de internationale 
arbejdsstandarder anført i bilag XI. De 
kan også omfatte krav om at økonomiske 
operatører tager højde for kompensation 
for risikoen for prisstigninger som følge af 
prissvingninger (hedging), som i væsentlig 
grad vil kunne påvirke kontraktens 
udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne, og hvis de har 
direkte relevans for kontraktens bygge- og 
anlægsarbejder, vareindkøb eller 
tjenesteydelser. Disse betingelser kan 
omfatte krav om at økonomiske operatører 
tager højde for kompensation for risikoen 
for prisstigninger som følge af 
prissvingninger (hedging), som i væsentlig 
grad vil kunne påvirke kontraktens 
udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1311
Lara Comi

Forslag til direktiv
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Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne.

2. Disse betingelser kan navnlig vedrøre 
sociale og miljømæssige hensyn.
3. Medlemsstaterne kan tage højde for
kompensation til økonomiske aktører i 
tilfælde af prisstigninger, der ikke kunne 
forudsiges i det øjeblik, tilbuddet blev 
indgivet.

Or. it

Ændringsforslag 1312
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(ved hjælp af forskellige hedging-
strategier, herunder 
kurstilpasningsformler), som i væsentlig 
grad vil kunne påvirke kontraktens 
udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1314
Ádám Kósa

Forslag til direktiv
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 

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

udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn som nævnt i betragtning 41. De 
kan også omfatte krav om at økonomiske 
operatører tager højde for kompensation 
for risikoen for prisstigninger som følge af 
prissvingninger (hedging), som i væsentlig 
grad vil kunne påvirke kontraktens 
udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 1315
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder kan 
forudsætte, at der i den offentlige aftale 
medtages krav vedrørende arbejdsvilkår 
og -forhold, som er indeholdt i ILO-
konvention 94.

Or. fi

Ændringsforslag 1316
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed kan også 
forudsætte, at den offentlige aftale 
indeholder arbejdsklausuler som defineret 
i Den Internationale Arbejdsorganisation 
ILO's konvention 94.

Or. fi
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Ændringsforslag 1317
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70a
Forpligtelser vedrørende skatter og 
afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser 
om beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold i øvrigt
1. Den ordregivende myndighed kan i 
udbudsbetingelserne oplyse eller af en 
medlemsstat forpligtes til at oplyse, hos 
hvilket eller hvilke organer ansøgerne 
eller tilbudsgiverne kan få relevante 
oplysninger om forpligtelser vedrørende 
skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og 
forpligtelser i henhold til de sædvanligvis 
gældende bestemmelser med hensyn til 
beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold på det sted, hvor ydelserne 
skal præsteres, og som finder anvendelse 
på arbejdets udførelse på byggepladsen 
eller på de leverede tjenesteydelser under 
kontraktens opfyldelse.
2. Den ordregivende myndighed, der giver 
de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder 
tilbudsgiverne eller de ansøgere, der 
deltager i en udbudsprocedure, om at 
angive, at de ved udarbejdelsen af deres 
tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, 
der sædvanligvis gælder i henhold til 
bestemmelserne om beskyttelse på 
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt på det sted, hvor arbejderne skal 
udføres eller tjenesteydelsen præsteres.
3. Medlemsstater, der yder
informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
(i den offentlige sektor), kan anmode om, 
at der ydes en lignende beskyttelse til en 
ansat hos den økonomiske aktør, hvis den 
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økonomiske aktør udfører offentligt 
finansierede tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører med visse mindre ændringer artikel 27 fra direktivet om 
offentlige indkøb (2004/18/EF). Denne væsentlige artikel bør ikke udgå. 
Informantbeskyttelsen skal overholdes i de medlemsstater, der enten har eller ønsker sådanne 
rettigheder og bestemmelser.

Ændringsforslag 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår
Underleverancer

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller 
kan af en medlemsstat forpligtes til at 
anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at 
angive, hvilke dele af en kontrakt han har 
til hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
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udbudsdokumenterne.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke den 
økonomiske aktørs ansvar som 
hovedmand.

Or. de

Begrundelse

Forholdet mellem den bydende og underleverandører hører under den nationale aftaleret, 
som ikke bør antastes. Denne bestemmelse skaber en uklar retlig situation, da en 
underleverandør, som arbejder for den ordregivende myndighed mod vederlag, dermed ikke 
længere er underleverandør, men i stedet bliver ordretager. Bestemmelsen kunne fratage den 
ordregivende myndighed muligheden for at tilbageholde en betaling i forventning om, at 
ordren ikke bliver udført korrekt.

Ændringsforslag 1319
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår
Underleverancer

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller 
kan af en medlemsstat forpligtes til at 
anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at 
angive, hvilke dele af en kontrakt han har 
til hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
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ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke den 
økonomiske aktørs ansvar som 
hovedmand.

Or. en

Begrundelse

Eftersom hovedentreprenøren altid er ansvarlig for at opfylde sine forpligtelser over for den 
ordregivende myndighed, er der ingen grund til, at ordregiveren anmoder tilbudsgiveren om 
at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise. Forslaget er 
umuligt at gennemføre i praksis. Den ordregivende myndighed er ikke i stand til at definere 
en underleverandørs pris for tjenesteydelser, vareleverancer eller bygge- og anlægsarbejder, 
da denne betragtes som hovedentreprenørens forretningshemmelighed.

Ændringsforslag 1320
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår. Når der er 
behov for specialviden og/eller specielt 
udstyr, bør hovedentreprenøren angive i 
udbudsdokumenterne, hvilke 
underentreprenører han agter at anvende.

Or. en

Ændringsforslag 1321
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

1. I udbudsdokumenterne anmoder den 
ordregivende myndighed tilbudsgiveren 
om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en 
kontrakt han vil give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår, idet han 
angiver oplysninger om 
underentreprenøren, herunder navn, 
kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter. Den ordregivende 
myndighed underrettes straks om enhver 
ændring i underleverandørkæden.
Hvis der foreslås en ændring, herunder 
hvis en ny underleverandør deltager i 
underleverandørkæden, skal 
hovedentreprenøren angive oplysninger 
om dennes navn, kontaktoplysninger og 
juridiske repræsentanter. Operatører i 
underentreprenørkæden sikrer, at 
bestemmelserne i dette direktiv og 
betingelserne i udbudsmaterialet 
overholdes, og garanterer, at opgaverne 
knyttet til kontrakten udføres som 
defineret i udbuddet.

Or. fr

Ændringsforslag 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I udbudsdokumenterne skal den 
ordregivende myndighed anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
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hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår, samt give 
oplysninger om deres underentreprenører, 
herunder deres navn, kontaktoplysninger 
og juridiske repræsentanter.

Alle ændringer i underentreprenørkæden 
skal foreslås af den økonomiske aktør og 
godkendes af den ordregivende 
myndighed. Hvis den foreslåede ændring 
også vedrører en ny underentreprenør, 
skal hovedentreprenøren anføre dennes 
navn, kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter.
Alle operatører i underentreprenørkæden 
skal sikre, at bestemmelserne i dette 
direktiv og betingelserne i 
udbudsmaterialet overholdes, og det skal 
garanteres, at opgaverne knyttet til 
kontrakten udføres som defineret i 
udbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan
af en medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

1. I udbudsdokumenterne anmoder den 
ordregivende myndighed eller bliver den af 
en medlemsstat forpligtet til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår og give 
oplysninger om underleverandøren, 
herunder navn, adresse og juridisk 
repræsentant. Enhver ændring i 
underentreprenørkæden og enhver ny 
underleverandør skal meddeles den 
ordregivende myndighed med angivelse af 
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deres navn, adresse og juridisk 
repræsentant..

Or. de

Ændringsforslag 1324
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår.

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, samt hvilke 
underentreprenører han foreslår. De 
ordregivende myndigheder kan afvise 
underentreprenører, der ikke tilføjer 
merværdi, eller som udgør en teknisk, 
juridisk eller finansiel risiko. De 
ordregivende myndigheder kan i 
udbudsdokumenterne angive, hvilken del 
af kontrakterne der ikke må gives i 
underentreprise. Udbudsdokumenterne vil 
indeholde en nærmere begrundelse 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal i forbindelse 
med en offentlig indkøbsaftale begrænse 
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en tilbudsgivendes mulighed for at bruge 
underleverandører til højst tre 
underleverandører. Ordregivende 
myndigheder kan anføre yderligere 
begrænsninger om brugen af 
underentreprenører, herunder antallet af 
underentreprenører eller følgende 
underentreprenører eller om muligheden 
for ændringer i underentreprenørkæden 
eller anføre, at ingen del af kontrakterne 
må gives i underentreprise til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Årsagerne til at anvende 
underentreprenører skal beskrives i 
ordredokumenterne; de bør hvile på 
tekniske overvejelser og ikke sigte mod at 
sænke lønomkostningerne.

Or. de

Ændringsforslag 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Årsagen til anvendelse af 
underentreprenører angives i 
udbudsdokumenterne, strengt motiveret af 
tekniske overvejelser og må ikke omgå 
relevant lovgivning og forpligtelser, som 
er gældende, hvor levering af bygge- og 
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anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer
finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 

udgår



AM\908713DA.doc 151/164 PE492.860v01-00

DA

underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Direkte betalinger fra den ordregivende myndighed til underleverandører overtræder 
princippet om aftalefrihed og fjerner hovedentreprenørens kontrol med forsyningskæden i 
forhold til rettidig levering af varer eller tjenesteydelser af høj kvalitet, som er udliciteret til 
underleverandøren.

Ændringsforslag 1330
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør er et centralt aspekt i aftaleretten. 
Forslaget vil føre til situationer, hvor underentreprenøren forsøger at få sin betaling direkte 
fra den ordregivende myndighed og kan fratage myndigheden dennes ret til at tilbageholde 
betalinger til entreprenøren af gyldige årsager forbundet med kontraktens udførelse.

Ændringsforslag 1331
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1332
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis kontraktens 

2. Medlemsstaterne begrænser en 
tilbudsgivers mulighed for at give en 
offentlig indkøbskontrakt i 
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art giver mulighed herfor, overfører
forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

underentreprise til højst tre successive 
underleverandører.

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

Or. fr

Ændringsforslag 1333
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis kontraktens 
art giver mulighed herfor, overfører 
forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 

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

anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. de

Ændringsforslag 1334
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1335
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
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Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1336
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne opfordres til, hvis 
betalingen af underentreprenørerne ikke 
sker direkte, at indføre mekanismer, som 
garanterer, at hovedentreprenøren ikke 
må give underentreprenøren dårligere 
vilkår, end der er aftalt mellem den 
ordregivende myndighed og 
hovedentreprenøren.

Or. de

Ændringsforslag 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at den 
ordregivende myndighed kan udelukke en 
underleverandør angivet i tilbuddet, hvis:
i) underleverandøren ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, der er fastsat for 
tilbuddet;
ii) underleverandøren ikke er i stand til at 
opfylde sin del af kontrakten på 
tilstrækkelig vis.
Betingelserne for deltagelse i en 
procedure og en underleverandørs 
mulighed for at opfylde sin del af 
kontrakten vurderes proportionalt med 
den del af kontrakten, som er tildelt til 
underleverandøren, på grundlag af 
kriterierne for kvalitativ udvælgelse, der 
er angivet i artikel 55 og 56.

Or. en

Begrundelse

De ordregivende myndigheder bør have flere muligheder for at udøve indflydelse på 
underentreprise udført af den valgte tilbudsgiver. De bør især være bemyndiget til at 
kontrollere de foreslåede underleverandørers egnethed og kvalifikationer. Alle krav, der har 
til formål at opfylde dette, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Uklar definition.

Ændringsforslag 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1340
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1341
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Stk. 1 og 2 berører ikke den økonomiske 
aktørs ansvar som hovedmand. Den 
ordregivende myndighed kan forpligtes til 
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at sikre, at underentreprenøren opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's social-
og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 1342
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Årsagerne til anvendelse af 
underentreprenører angives i 
kontraktdokumenterne og skal være nøje 
begrundet i tekniske overvejelser. 
Anvendelsen af underentreprenører må 
ikke have til formål at omgå den relevante 
lovgivning og de forpligtelser, der finder 
anvendelse på leveringen af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og 
vareleverancer.
Stk. 1 og 2 berører ikke
hovedentreprenørens og 
underentreprenørernes ansvar.

Medlemsstaterne indfører et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden.

Or. fr

Ændringsforslag 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør kan, ud 
over eller i stedet for en underleverandør, 
holdes direkte ansvarlig som garant af 
medarbejderen og/eller fælles fonde eller 
organisationer af sociale partnere for 
ethvert erstatningsansvar, der måtte opstå 
som følge af underentreprenørens 
manglende overholdelse af forpligtelser 
med hensyn til sociale vilkår og 
beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgift, kollektive aftaler 
og kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges. disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat. Dette gælder uden 
yderligere betingelser, navnlig også uden 
at arbejdsgiveren er direkte skyld heri.

Or. de

Ændringsforslag 1344
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Stk. 1 og 2 berører ikke
hovedentreprenørens og 
underentreprenørens ansvar.
Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden.
Den primære økonomiske aktør og enhver 
underentreprenør, der er involveret i 
udførelsen af en offentlig kontrakt, hæfter 
solidarisk for ethvert erstatningsansvar, 
der måtte opstå som følge af 
underentreprenørens manglende 
overholdelse af bestemmelser med hensyn 
til grundlæggende rettigheder, sundheds-
og sikkerhedskrav, bestemmelser og 
standarder på det sociale område, 
beskæftigelses- og arbejdsvilkår, sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen samt 
social sikring som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, kollektive 
aftaler og kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
finder sted.

Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale 
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 1346
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den primære økonomiske operatør og 
enhver entreprenør, der er involveret i 
udførelsen af en offentlig kontrakt, hæfter 
solidarisk for ethvert erstatningsansvar, 
der måtte opstå som følge af 
underentreprenørens manglende 
overholdelse af forpligtelser med hensyn 
til grundlæggende rettigheder, sundheds-
og sikkerhedskrav, bestemmelser og 
standarder på det sociale og 
arbejdsretslige område, inden for sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen og social 
sikring og enhver relevant bestemmelse i 
EU-lovgivningen og national lovgivning, 
nationale administrative bestemmelser 
eller forordninger, kollektive aftaler og 
kontrakter samt internationale 
konventioner som angivet i bilag XI, som 
gælder på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareleverancerne erlægges.
Disse forpligtelser finder også anvendelse 
i grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra en medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.
Den ordregivende myndighed anfører i 
sin kontrakt med hovedentreprenøren, og 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør anfører 
i deres kontrakter med deres 
underentreprenører, at såfremt de har 
grund til at tro, at deres umiddelbare 
underentreprenør har overtrådt de i stk. 1 
omhandlede regler, skal 
underentreprenøren straks træffe 
foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, og at den pågældende 
kontrakt i modsat fald ophæves.
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Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale 
lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De ordregivende myndigheder skal 
sikre, at de valgte tilbudsgivere er 
kontraktligt forpligtede til at opfylde 
kontrakten i overensstemmelse med de 
obligatoriske juridiske, 
lovgivningsmæssige eller administrative 
bestemmelser i den pågældende 
medlemsstat.
Hvis den valgte tilbudsgiver udliciterer en 
del af bygge- og anlægsarbejdet, 
vareleverancen eller tjenesteydelsen, og 
hvis opfyldelsen af kontrakten resulterer i, 
at en underleverandør overtræder 
bestemmelserne i første afsnit ifølge en 
domstol eller anden kompetent 
myndighed, skal den valgte tilbudsgiver 
indføre effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner over for den 
pågældende underleverandør.
Hvis den valgte tilbudsgiver ikke opfylder 
forpligtelserne i første og/eller andet 
afsnit senest tre måneder efter afgørelsen 
truffet af en domstol eller anden 
kompetent myndighed, skal den 
ordregivende myndighed indbringe sagen 
for domstolen eller anden kompetent 
myndighed med henblik på passende 
sanktion.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag forsøger at tage hensyn til ordførerens bekymringer vedrørende 
gældende lovgivning for så vidt angår forpligtelserne for hovedentreprenøren og den øvrige 
forsyningskæde og skal samtidig sikre, at de nye bestemmelser ikke overtræder de 
grundlæggende principper om aftalefrihed.

Ændringsforslag 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 1349
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En ændring af en kontrakt i dens 
gyldighedsperiode anses ikke for 
væsentlig, hvis udviklingen af varer, 
tjenesteydelser og innovative løsninger 
forudsætter et fleksibelt samarbejde 
mellem de kontraherende parter;

Or. en

Ændringsforslag 1350
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en kontrakt i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig i 
medfør af stk.1, hvis ændringen bevirker, 
at kontrakten er væsentligt forskellig fra 
den oprindelige kontrakt. Med forbehold 
af stk. 3 og 4 anses ændringen for 
væsentlig, såfremt en af følgende 
betingelser er opfyldt:

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 anses 
ændringen for væsentlig, såfremt en af 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 1351
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en kontrakt i dens 
gyldighedsperiode anses for væsentlig i 
medfør af stk.1, hvis ændringen bevirker, 
at kontrakten er væsentligt forskellig fra 
den oprindelige kontrakt. Med forbehold af 
stk. 3 og 4 anses ændringen for væsentlig, 
såfremt en af følgende betingelser er 
opfyldt:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es


