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Ændringsforslag 1352
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2 – litra -a og -a a (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Den ændrer kontraktens art.
-aa) Den indebærer en udskiftning af 
medkontrahenten.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om ændring af kontrakter i deres gyldighedsperiode skal suppleres (en 
ændring af kontraktens art er under alle omstændigheder en væsentlig ændring) og 
præciseres (det nuværende stk. 3 er blevet integreret i stk. 2 af forenklingshensyn, eftersom 
det også drejer sig om en væsentlig ændring).

Ændringsforslag 1353
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til tilslagsmodtagerens 
fordel.

b) Ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til tilslagsmodtagerens 
fordel som defineret ved tildelingen af 
kontrakten.

Or. es

Ændringsforslag 1354
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 72 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Ændringen medfører en betydelig 
udvidelse af kontrakten til at omfatte 
vareleverancer, tjenesteydelser eller bygge-
og anlægsarbejder, som ikke oprindeligt 
var omfattet.

c) Ændringen medfører en betydelig 
udvidelse af kontraktens genstand til at 
omfatte vareleverancer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder, som ikke 
oprindeligt var omfattet.

Or. fr

Ændringsforslag 1355
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udskiftning af medkontrahenten udgør 
en væsentlig ændring i medfør af stk. 1.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette stykke udgår i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 72, stk. 2 (nyt 
litra cb). Præcisering af den oprindelige tekst.

Ændringsforslag 1356
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør,
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
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omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå anvendelsen 
af dette direktiv.

omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå anvendelsen 
af dette direktiv eller i tilfælde af den 
ordregivende myndigheds overtagelse af 
hovedentreprenørens signaturstatus i 
henhold til medlemsstatens bestemmelser 
i overensstemmelse med artikel 71.

Or. en

Begrundelse

Stk. 4 og 6 er ikke kohærente. For ikke at skabe retsusikkerhed bør vi bevare formuleringen i 
2004/18/EF, som svarer til stk. 6, og slette artikel 72, stk. 4.

Ændringsforslag 1357
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå anvendelsen 
af dette direktiv.

Stk. 2, litra -aa), finder ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed, 
overdragelse af formue eller aktiver 
mellem virksomheder eller overtagelse af 
medkontrahenten efter insolvens, såfremt 
dette ikke medfører andre væsentlige 
ændringer af kontrakten og ikke har til 
formål at omgå anvendelsen af dette 
direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 1358
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå anvendelsen 
af dette direktiv.

Stk. 1 finder imidlertid ikke anvendelse i 
tilfælde af en universel eller delvis 
efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omstrukturering af virksomhed eller 
insolvens, eller på basis af 
kontraktmæssige klausuler, såfremt dette 
ikke medfører andre væsentlige ændringer 
af kontrakten og ikke har til formål at 
omgå anvendelsen af dette direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 1 finder heller ikke anvendelse, 
hvis der sker en udskiftning af den 
ordregivende myndighed, men kontrakten 
videreføres.

Or. de

Begrundelse

Ved kontrakter af længere varighed kan der opstå behov for, at den ordregivende myndighed, 
efter samtykke fra tilbudsgiveren, må overdrage kontrakten til en ny ordregiver, eksempelvis 
en anden myndighed eller et datterselskab. Dette burde ikke betyde nogen væsentlig ændring 
hvad angår bestemmelserne i den offentlige kontrakt.
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Ændringsforslag 1360
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer 
ved udbuddets generelle karakter. Hvis 
der foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 4 og 6 er ikke kohærente. For ikke at skabe retsusikkerhed bør vi bevare formuleringen i 
2004/18/EF, som svarer til stk. 6, og slette artikel 72, stk. 4.

Ændringsforslag 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen under alle 
omstændigheder ikke for at være 
væsentlig, hvis værdien ikke overstiger 
grænserne fastsat i artikel 4 og er under 5 
% af den oprindelige kontrakts pris, 
forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
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ændringer.

Or. de

Begrundelse

Værdien af en kontraktforhøjelse på 5 % er for lille, da man herefter skulle betegne næsten 
enhver lille ændring som en væsentlig ændring. Dette ville navnlig ved offentlige bygge- og 
anlægsarbejder føre til et uforholdsmæssigt bureaukrati. Derfor synes en værdi på 10 % i 
praksis at være betydeligt mere realistisk.

Ændringsforslag 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 15 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 1363
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
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overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

overstiger grænserne fastsat i artikel 4 eller
er under 10 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis den er under 20 % af 
den oprindelige kontrakts pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved udbuddets 
generelle karakter. Hvis der foretages flere 
på hinanden følgende ændringer, vurderes 
værdien ud fra den samlede værdi af de på 
hinanden følgende ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 1365
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
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overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
indeksregulerede pris, forudsat at 
ændringen ikke ændrer ved udbuddets 
generelle karakter. Hvis der foretages flere 
på hinanden følgende ændringer, vurderes 
værdien ud fra den samlede værdi af de på 
hinanden følgende ændringer.

Or. fr

Begrundelse

Den oprindelige kontrakts indeksregulerede pris må være en mere korrekt reference.

Ændringsforslag 1366
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien er under 10 
% af den oprindelige kontrakts pris, 
forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

Or. es

Ændringsforslag 1367
Lara Comi

Forslag til direktiv
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Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke
overstiger 20 % af den oprindelige 
kontrakts pris, forudsat at ændringen ikke 
ændrer ved udbuddets generelle karakter. 
Hvis der foretages flere på hinanden 
følgende ændringer, vurderes værdien ud 
fra den samlede værdi af de på hinanden 
følgende ændringer.

Or. it

Ændringsforslag 1368
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger 10 % af den oprindelige 
kontrakts pris, forudsat at ændringen ikke 
ændrer ved udbuddets generelle karakter. 
Hvis der foretages flere på hinanden 
følgende ændringer, vurderes værdien ud 
fra den samlede værdi af de på hinanden 
følgende ændringer.

Or. it

Ændringsforslag 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
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Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 15 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Domstolen anerkendte i 2000, at en stigning på 10 % ikke krævede en ny udbudsprocedure 
(Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik). Hvis grænsen 
sættes til 5 %, ville det forhindre enhver tilpasning af kontrakter i løbetiden. Det ville føre til 
problematiske konsekvenser i udførelsen af kontrakter. En grænse på 15 % bygger på de 
løsninger, der er udviklet i national og europæisk retspraksis, og sigter mod at undgå misbrug 
i anvendelsen af udbudsreglerne.

Ændringsforslag 1370
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at 
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 5 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i 
pengeværdi, anses ændringen ikke for at
være væsentlig, hvis værdien ikke 
overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og 
er under 15 % af den oprindelige kontrakts 
pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved 
udbuddets generelle karakter. Hvis der 
foretages flere på hinanden følgende 
ændringer, vurderes værdien ud fra den 
samlede værdi af de på hinanden følgende 
ændringer.
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Or. en

Begrundelse

Grænsen bør ændres til 15 %, hvilket er i overensstemmelse med den aktuelle retspraksis, for 
at give den ordregivende myndighed og entreprenøren en vis margin, så de kan reagere på 
ændrede omstændigheder.

Ændringsforslag 1371
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ændringer af kontrakten anses ikke for 
væsentlige i medfør af stk. 1, hvis der i 
udbudsdokumenterne herfor er klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. I disse klausuler 
fastsættes omfanget og arten af mulige 
ændringer samt betingelserne for deres 
anvendelse. Klausulerne giver ikke 
mulighed for ændringer, som vil ændre det 
samlede udbuds karakter.

5. Ændringer af kontrakten anses ikke for 
væsentlige i medfør af stk. 1, hvis der i 
udbudsdokumenterne herfor er klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder samt klausuler om 
revision af priserne eller om 
prisfastsættelsesvilkår. I disse klausuler 
fastsættes omfanget og arten af mulige 
ændringer samt betingelserne for deres 
anvendelse. Klausulerne giver ikke 
mulighed for ændringer, som vil ændre det 
samlede udbuds karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 1372
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ændringer af kontrakten anses ikke for 
væsentlige i medfør af stk. 1, hvis der i 
udbudsdokumenterne herfor er klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder. I disse klausuler 
fastsættes omfanget og arten af mulige 

5. Ændringer af kontrakten anses ikke for 
væsentlige i medfør af stk. 1, hvis der i 
udbudsdokumenterne herfor er klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder, eller hvis der er fejl 
eller udeladelser i de ordregivende 
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ændringer samt betingelserne for deres 
anvendelse. Klausulerne giver ikke 
mulighed for ændringer, som vil ændre det 
samlede udbuds karakter.

myndigheders udbudsdokumenter. I disse 
klausuler fastsættes omfanget og arten af 
mulige ændringer samt betingelserne for 
deres anvendelse. Klausulerne giver ikke 
mulighed for ændringer, som vil ændre det 
samlede udbuds karakter.

Or. es

Ændringsforslag 1373
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En eventuel prisstigning er ikke større 
end 50 % af værdien af den oprindelige 
kontrakt.

c) En eventuel prisstigning er ikke større 
end 50 % af den indeksregulerede værdi af 
den oprindelige kontrakt.

Or. fr

Begrundelse

Den oprindelige kontrakts indeksregulerede pris må være en mere korrekt reference.

Ændringsforslag 1374
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder må i 
følgende tilfælde ikke foretage ændringer i 
kontrakten:

7. De ordregivende myndigheder må ikke 
foretage ændringer i kontrakten, hvis målet 
med ændringen er at kompensere for 
risiciene for prisstigninger, som 
kontrahenten har taget højde for 
(hedging).:

a) hvis målet med ændringen er at rette op 
på kontrahentens mangelfulde udførelse 
af kontrakten eller konsekvenserne heraf, 
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hvis dette kan ske ved håndhævelse af 
kontraktlige forpligtelser
b) hvis målet med ændringen er at 
kompensere for risiciene for prisstigninger, 
som kontrahenten har taget højde for 
(hedging).

Or. en

Begrundelse

Vedrørende sletningen af litra a): Problematisk - ingen ordregivende myndighed kan give 
afkald på krav som følge af mangler i entreprenørens udførelse for at undgå en ny 
udbudsprocedure.

Ændringsforslag 1375
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder må i 
følgende tilfælde ikke foretage ændringer i 
kontrkaten:

7. De ordregivende myndigheder må i 
følgende tilfælde ikke påberåbe sig 
bestemmelserne i denne artikel om 
ændringer i kontrakten:

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af formuleringen i forslaget til direktiv, som er tvetydig.

Ændringsforslag 1376
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis målet med ændringen er at rette op 
på kontrahentens mangelfulde udførelse 

udgår
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af kontrakten eller konsekvenserne heraf, 
hvis dette kan ske ved håndhævelse af 
kontraktlige forpligtelser

Or. de

Begrundelse

Dette ville ved komplekse projekter hindre pragmatiske kontraktændringer, der kunne sikre 
gennemførelsen af kontrakten. Ordregiveren ville være tvunget til at gå rettens vej med de –
eventuelle enkeltstående uhensigtsmæssige eller endog teknisk umulige – kontraktlige 
forpligtelser, som tilbudsgiveren skal opfylde, som normalt kun ordregiveren vil betegne som 
mangler (og som tilbudsgiveren vil bestride). Herved ville der opstå retsusikkerhed, og 
udførelsen af kontrakten ville blive forsinket.

Ændringsforslag 1377
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder har mulighed for, på de 
betingelser, der er fastsat ved gældende 
national aftaleret, at opsige en offentlig 
kontrakt i dens gyldighedsperiode, hvis en 
af følgende betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder har mulighed for, på de 
betingelser, der er fastsat ved gældende 
national aftaleret, at opsige en offentlig 
kontrakt i dens gyldighedsperiode, hvis en 
af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 1378
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheder har mulighed for, på de 
betingelser, der er fastsat ved gældende 
national aftaleret, at opsige en offentlig 

Medlemsstaterne sikrer, at den nationale 
lovgivning overholdes ved opsigelse af en 
offentlig indkøbskontrakt. 
Medlemsstaterne kan, når de giver 



AM\908760DA.doc 17/170 PE492.869v01-00

DA

kontrakt i dens gyldighedsperiode, hvis en 
af følgende betingelser er opfyldt:

ordregivende myndigheder mulighed for, 
på de betingelser, der er fastsat ved 
gældende national aftaleret, at opsige en 
offentlig kontrakt i dens 
gyldighedsperiode, forlange at en af 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 1379
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Betingelserne fastsat i artikel 11 er ikke 
længere gældende som følge af privat 
deltagelse i den juridiske person, som er 
tildelt kontrakten, jf. artikel 11, stk. 4.

a) Betingelserne fastsat i artikel 11 er ikke 
længere gældende som følge af privat 
deltagelse i den juridiske person, som er 
tildelt kontrakten, jf. artikel 11.

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke grund til at begrænse bestemmelsen om opsigelse af offentlige kontrakter til 
aftaler om horisontalt samarbejde (artikel 11, stk. 4). Den bør finde anvendelse på samtlige 
de tilfælde, der er nævnt i artikel 11 (in-house, in-house-fællesindkøb).

Ændringsforslag 1380
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En ændring af kontrakten svarer til 
indgåelse af en ny kontrakt som 
omhandlet i artikel 72.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 1381
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslår i forbindelse med en procedure 
efter artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne som 
følge af, at en ordregivende myndighed i 
denne medlemsstat har indgået den 
pågældende kontrakt uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1382
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslår i forbindelse med en procedure 
efter artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne som 
følge af, at en ordregivende myndighed i 
denne medlemsstat har indgået den 
pågældende kontrakt uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslår i forbindelse med en procedure 
efter artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne som 
følge af, at en ordregivende myndighed i 
denne medlemsstat har indgået den 
pågældende kontrakt uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv.

c) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslår i forbindelse med en procedure 
efter artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har overholdt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne som 
følge af, at en ordregivende myndighed i 
denne medlemsstat har indgået den 
pågældende kontrakt uden at overholde 
sine forpligtelser i henhold til traktaterne 
og dette direktiv. En tilbudsgiver uden 
kendskab til, at den ordregivende 
myndighed ikke havde overholdt sine 
forpligtelser, kan søge erstatning for den 
skade, han har lidt ved opsigelsen.

Or. de

Begrundelse

En tilbudsgiver uden kendskab til, at den ordregivende myndighed ikke havde overholdt sine 
forpligtelser, bør kunne søge erstatning for de ansøgninger, der blev indsendt i tiltro til, at
der var en kontrakt, hhv. for den skade, han har lidt.

Ændringsforslag 1384
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis gentagne ændringer, som ligger 
uden for tilbudsgiverens kontrol, gør det 
umuligt at udføre den offentlige kontrakt 
uden uforholdsmæssige investeringer, 
sikrer medlemsstaterne sikrer, at 
tilbudsgivere under de betingelser, der er 
fastlagt ved gældende nationale 
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lovgivning, kan:
a) anmode om kompensation for ekstra 
arbejde, som er nødvendigt for at udføre 
kontrakten
b) opsige kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 1385
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med mindre kontrahenten har handlet 
culpøst, sikrer medlemsstaterne en ret til 
erstatning, hvis en ordregivende 
myndighed beslutter eller er tvunget til at 
opsige en offentlig kontrakt i dens 
gyldighedsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne har vide skønsbeføjelser 
til at organisere udvælgelsen af 
tilbudsgivere på den for dem mest 
hensigtsmæssige måde. Det står dem frit 
for selv at levere sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser eller lade 
leveringen af sådanne organisere på 
anden måde, som ikke følges af 
afslutningen af offentlige kontrakter, så 
længe et sådant system sikrer 
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overholdelsen af grundprincipperne for 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 1387
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 73a
Hvis kontrakten misligholdes, og 
erhvervsdrivende ikke har været i stand til 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
kontrakten, skal den ordregivende 
myndighed definere og fastsætte 
sanktioner i forhold til kontraktens 
markedsværdi for effektivt at fjerne 
incitamentet til misligholdelse af 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 73a
Overvågning af kontraktopfyldelse og 
register over manglende overholdelse

1. De ordregivende myndigheder kan 
overvåge gennemførelsen ved den 
entreprenør, som har fået tildelt 
kontrakten, og på passende trin gennem 
kontraktfasen gennemføre en vurdering 
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af gennemførelsen med en metode, 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 inden for en rimelig frist at 
gøre indsigelse mod resultatet og få 
retsbeskyttelse.
2. Hvis der gennemføres en vurdering i 
henhold til stk. 1, og det konstateres, at en 
økonomisk aktør eller en 
underentreprenør, som er udpeget til 
kontrakten af den økonomiske aktør, har 
udvist alvorlige eller vedvarende svigt i 
udførelsen af et væsentligt krav i henhold 
til kontrakten, og den økonomiske aktør 
ikke har gjort indsigelse mod resultaterne 
eller den økonomiske aktørs indsigelser 
ikke er blevet underbygget ved retslige 
skridt, giver den ordregivende myndighed 
de i artikel 84 og 88 omhandlede tilsyns-
og forvaltningsmyndigheder meddelelse 
om sagen og de nødvendige enkeltheder i 
vurderingen.
3. I så fald registreres den økonomiske 
aktør i et officielt register over manglende 
overholdelse, som forvaltes af de 
tilsynsførende og administrative 
myndigheder anført i artikel 84 og 88.
4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har nem 
adgang til de officielle registre over 
manglende overholdelse og til at få 
oplysninger og bistand i forbindelse med 
anvendelsen af denne artikel via den 
bistand, som ydes af tilsyns- og 
forvaltningsmyndighederne som 
omhandlet i artikel 84, 87 og 88.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 74 udgår
Tildeling af kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser
Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Or. da

Ændringsforslag 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 74 udgår
Tildeling af kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser
Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Or. en
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Begrundelse

Forbundet med genindførelse af skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 74 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser

Deltagelse og tildeling af kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser

Or. es

Ændringsforslag 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 74 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Offentlige kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Or. en

Begrundelse

Skal ses i forbindelse med ændringsforslag om et kompromis vedrørende sociale og andre 
tjenesteydelser, for at undgå at genindføre del B-tjenester og slette dette afsnit.

Ændringsforslag 1393
Robert Rochefort
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Forslag til direktiv
Artikel 74 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVIB, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Or. fr

Ændringsforslag 1394
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 74 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI,
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Med forbehold af medlemsstaternes 
og/eller de ordregivende myndigheders 
beføjelser til at levere sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser og organisere dem uden 
anvendelse af en procedure for offentlige 
indkøb tildeles kontrakter vedrørende 
sociale tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, i 
overensstemmelse med dette kapitel, når 
kontrakternes værdi svarer til eller 
overstiger tærskelværdien i artikel 4, litra 
d).

Or. fr

Ændringsforslag 1395
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 74 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, når kontrakternes værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdien i artikel 4, 
litra d).

Uden at det berører medlemsstaternes 
og/eller offentlige myndigheders ret til 
selv at levere sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser, der er 
anført i bilag XVI, eller organisere dem på 
en måde, som ikke indebærer indgåelse af 
offentlige kontrakter, tildeles kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser, der er 
anført i bilag XVI, i overensstemmelse 
med dette kapitel, når kontrakternes værdi 
svarer til eller overstiger tærskelværdien i 
artikel 4, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 74a
Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer 
være forbeholdt sociale tjenesteydelser 
udført af almennyttige foreninger uden 
fortjeneste for øje, hvis vigtigste mål er 
gennemførelse af programmer for de 
sociale tjenesteydelser, der udbydes, eller 
hvis sociale mål er beskyttelse af 
rettighederne for sårbare grupper, som er 
afhængige af de sociale tjenesteydelser, 
der udbydes.
Almennyttige foreninger uden fortjeneste 
for øje er foreninger, der geninvesterer 
mindst 70 % af deres opnåede fortjeneste 
og dermed bidrager til at forbedre eller 
udvikle deres aktiviteter eller 
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tjenesteydelser;

Or. es

Ændringsforslag 1397
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75 udgår
Offentliggørelse af bekendtgørelser
1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.
2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter.
3.
De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.
Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.
4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1 og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

Or. da
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Ændringsforslag 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75 udgår
Offentliggørelse af bekendtgørelser
1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.
2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter.
3.
De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.
Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.
4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1 og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

Or. en

Begrundelse

Forbundet med genindførelse af skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1399
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1400
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Forpligtelse til at offentliggøre en forhåndsmeddelelse øger byrderne i forhold til de 
eksisterende forpligtelser. Forpligtelsen medfører administrative byrder, selvom der også 
sikres gennemsigtighed med de eksisterende forpligtelser til offentliggørelse af udbud.

Ændringsforslag 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. de

Begrundelse

Sociale tjenesteydelser og andre særlige tjenesteydelser i betydningen i artikel 74 er helt 
lokale og kan på grund af deres art ikke blot tilbydes grænseoverskridende. Nye forskrifter for 
forhåndsmeddelelser om sociale og andre særlige tjenesteydelser fører til mere bureaukrati, 
som ikke er hensigtsmæssigt for denne kategori af tjenesteydelser. Gennemsigtigheden sikres 
jo via den allerede gældende forhåndsmeddelelse.

Ændringsforslag 1402
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, tilkendegiver 
deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, tilkendegiver 
deres hensigt herom ved et af følgende 
midler:
a) ved hjælp af en udbudsbekendtgørelse, 
som skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne
b) ved hjælp af en vejledende 
forhåndsmeddelelse, som skal 
offentliggøres løbende i henhold til artikel 
49 og indeholde de i bilag VI, del I, 
anførte oplysninger. Den vejledende 
forhåndsmeddelelse skal specifikt referere 
til de tjenester, som vil være genstand for 
de kommende kontrakter. Den skal 
angive, at kontrakterne tildeles uden
efterfølgende offentliggørelse, og at 
interesserede virksomheder opfordres til 
skriftligt at tilkendegive deres interesse.

Or. en

Begrundelse

Centralt ændringsforslag, som foreslår et kompromis vedrørende sociale og andre 
tjenesteydelser, for at undgå at genindføre del B-tjenester. Skal ses i sammenhæng med 
forslaget om at forhøje tærsklen.

Ændringsforslag 1404
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 

2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 
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tjenesteydelserne i artikel 74, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

tjenesteydelserne i artikel 84, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

Or. nl

Ændringsforslag 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

2. Ordregivende myndigheder, der har 
tildelt en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, meddeler 
resultaterne af udbudsproceduren ved en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter,
som skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del J, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

Or. en

Begrundelse

Del af forslaget om et kompromis vedrørende sociale tjenesteydelser for at undgå at 
genindføre del B-tjenester.

Ændringsforslag 1406
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I.
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Or. en

Ændringsforslag 1407
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

Or. nl

Ændringsforslag 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1 og 2, skal indeholde de oplysninger, der 
er nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

3. Kommissionen indfører de 
standardformularer, der er omtalt i stk. 1 
og 2. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i henhold til 
rådgivningsproceduren som omhandlet i 
artikel 91.

Or. en

Begrundelse

Del af kompromisforslaget om sociale og andre tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1409
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1 og 2, skal indeholde de oplysninger, der 
er nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

3. Den bekendtgørelse, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag I, i overensstemmelse med 
standardformularen.

Or. en

Ændringsforslag 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
overensstemmelse med 
standardformularerne.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 75, stk. 
1.

Ændringsforslag 1411
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 

3. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag VI, del H og I, i 
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overensstemmelse med 
standardformularerne.

overensstemmelse med 
standardformularerne.

Or. de

Ændringsforslag 1412
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1413
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. de

Begrundelse

Sociale tjenesteydelser og andre særlige tjenesteydelser er helt lokale og kan på grund af 
deres art ikke blot tilbydes grænseoverskridende. Offentlige myndigheder skal overholde EU's 
grundprincipper for gennemsigtighed og ligebehandling, når de stiller sådanne 
tjenesteydelser til rådighed i deres nationale systemer. Nye forskrifter for 
forhåndsmeddelelser om sociale tjenesteydelser fører til mere bureaukrati, som ikke er 
hensigtsmæssigt for denne kategori af tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1416
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1417
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. en

Begrundelse

En specifik behandling af tjenesteydelser kan kun begrundes, hvis den finder anvendelse på 
alle tjenesteydelser af samme art, juridiske tjenesteydelser, som er pålagt de samme 
principper om fortrolighed, bør ikke behandles anderledes.

Ændringsforslag 1418
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.
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Or. nl

Ændringsforslag 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i 
denne artikel, offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 49.

Or. en

Begrundelse

Del af forslaget om en kompromisløsning vedrørende sociale og andre tjenesteydelser for at 
undgå at genindføre del B-tjenester.

Ændringsforslag 1420
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1 og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. Den bekendtgørelse, der er omtalt i stk. 
2, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. en

Ændringsforslag 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 75, stk. 
1.

Ændringsforslag 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
1, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. de

Ændringsforslag 1423
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Principper for tildeling af kontrakter
1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
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økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
for leveringen af tjenesteydelsen.

Or. da

Ændringsforslag 1424
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Principper for tildeling af kontrakter
1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
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brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
for leveringen af tjenesteydelsen.

Or. nl

Begrundelse

Sociale tjenesteydelser ydes ofte lokalt og uden grænseoverskridende virkninger. Nye 
forpligtelser på EU-plan og nationalt plan medfører unødvendige administrative byrder for 
ordregivende myndigheder og tjenesteydere.

Ændringsforslag 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Principper for tildeling af kontrakter
1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
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for leveringen af tjenesteydelsen.

Or. de

Begrundelse

Sociale tjenesteydelser er lokale og kan på grund af deres art ikke blot tilbydes 
grænseoverskridende. Navnlig i forbindelse med sociale og andre særlige tjenesteydelser bør 
forenkling prioriteres, og man bør undgå nye bureaukratiske barrierer. Meddelelse om 
indgåede kontrakter er hensigtsmæssig i dette tilfælde med henblik på at sikre overholdelse af 
principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

Ændringsforslag 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 udgår
Principper for tildeling af kontrakter
1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
for leveringen af tjenesteydelsen.

Or. en
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Begrundelse

Forbundet med genindførelse af skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1427
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1428
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

1. Medlemsstaterne indfører nationale 
regler for kontrakter, der er omfattet af 
dette kapitel, for at sikre, at de 
ordregivende myndigheder overholder
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af økonomiske aktører. 
Medlemsstaterne kan fastsætte 
procedurereglerne, hvis disse regler giver 
de ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i forbindelse med de øvrige ændringsforslag om en kompromisløsning vedrørende 
sociale og andre tjenesteydelser, for at undgå at genindføre del B-tjenester.

Ændringsforslag 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

1. Medlemsstaterne indfører regler for 
kontrakter, der er omfattet af dette kapitel, 
og som tager højde for principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører. Reglerne skal tage 
hensyn til de pågældende tjenesteydelsers 
særlige karakter.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering af ordlyden i forslagets artikel 76.

Ændringsforslag 1431
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer samtidig 
fuld overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter. 
Medlemsstaterne kan endvidere beslutte, 
at de ordregivende myndigheder skal 
kunne lade deltagelsen i en 
udbudsprocedure vedrørende leveringen 
af sociale tjenesteydelser og 
sundhedsydelser være forbeholdt 
nonprofitorganisationer. 
Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde 
oplysning herom.

Or. fr

Ændringsforslag 1432
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
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for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
for leveringen af tjenesteydelsen.

for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. 

Or. en

Ændringsforslag 1433
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes høje kvalitet og 
kontinuitet, og at der er adgang til dem, 
samt at de er alment tilgængelige, og de 
forskellige brugeres særlige behov, at 
brugerne inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen,
men også tager hensyn til kvalitets- og 
bæredygtighedskriterier for sociale 
tjenesteydelser som fastsat ovenfor. De 
ordregivende myndigheder kan også 
henvise til kriterierne i den frivillige 
europæiske kvalitetsramme for sociale 
tjenesteydelser. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
kan vælge at begrænse deltagelsen i et 
udbud om levering af social- og 
sundhedstjenester til 
nonprofitorganisationer, hvis de enkelte 
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brugergruppers behov kræver det.

Or. en

Ændringsforslag 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen for 
leveringen af tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes høje kvalitet og 
kontinuitet, og at der er adgang til dem, 
samt at de er alment tilgængelige, og de 
forskellige brugeres, herunder dårligt 
stillede eller sårbare gruppers, særlige 
behov, at brugerne inddrages og får 
indflydelse samt innovation. 
Medlemsstaterne fastsætter, at valget af 
tjenesteyderen ikke sker udelukkende på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen, men under hensyntagen 
til ovennævnte kvalitets- og 
bæredygtighedskriterier for sociale 
tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med principperne om 
personlig og integreret pleje, udvælgelsen 
af plejere og kontinuiteten i plejen og 
kvaliteten, kan medlemsstaterne indføre 
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bestemmelser, som sikrer kontinuitet i de 
pågældende tjenesteydelser gennem de 
enheder, der er ansvarlige herfor, og som 
har afgivet tilbud både før 
offentliggørelsen af nærværende direktiv 
og efter offentliggørelser heraf.

Or. es

Ændringsforslag 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og/eller de 
ordregivende myndigheder skal sikre, at 
de økonomiske aktører overholder deres 
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, såsom 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 og international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XI, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges; disse forpligtelser finder også 
anvendelse i grænseoverskridende 
situationer, hvor arbejdstagere fra en 
medlemsstat leverer tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 1437
Anna Hedh

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
som anført i bilag XVI skal udføres af en 
specifik type økonomisk aktør.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at sociale tjenesteydelser udføres af en type virksomhed, som kun arbejder for 
at opnå overskud og ikke sætter plejen af mennesker højt, bør medlemsstaterne kunne 
fastsætte, at sociale tjenesteydelser skal udføres af en specifik form for virksomhed.

Ændringsforslag 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
ordregivende myndigheder er helt 
solvente i forhold til de erhvervsdrivende, 
og skal sikre, at disse myndigheder 
allerede har opstillet et egnet 
garantiinstrument for at beskytte den 
erhvervsdrivendes tilgodehavende.

Or. it

Begrundelse

Det kan ikke længere tolereres, at offentlige myndigheder i en længere periode er insolvente i 
forhold til private virksomheder for leverede bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. 
Oprettelsen af et garantiinstrument, der er egnet til at beskytte det tilgodehavende, som den 
erhvervsdrivende har ret til efter at have udført arbejderne, kan udgøre et uundværligt 
instrument for at sikre den egentlige betaling heraf.

Ændringsforslag 1439
Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne vedrørende afgivelse i 
underentreprise som fastlagt i artikel 71 
overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 1440
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I kontrakter, der vedrører sociale og
andre særlige tjenesteydelser, som anført i 
bilag XVI, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører geninvesterer enhver fortjeneste, 
de har opnået ved disse særlige 
tjenesteydelser, i de samme tjenesteydelser 
eller udelukkende tillade almennyttige 
enheder som tilbudsgivere.

Or. en

Begrundelse

For at understrege at de ordregivende myndigheder har ret til at indføre krav, der sikrer, at 
skatteydernes penge til sociale tjenesteydelser anvendes til dette formål, også når de benytter 
sig af offentlige indkøb og ikke blot i interne tiltag.

Ændringsforslag 1441
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne sikrer korrekt 
anvendelse af udelukkelsesgrundene i 
henhold til artikel 55.

Or. de

Ændringsforslag 1442
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Ved valg af tjenesteyder kan 
medlemsstaterne overveje at anvende 
reserverede kontrakter som omhandlet i 
artikel 17.

Or. de

Ændringsforslag 1443
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Det bør være muligt for de 
ordregivende myndigheder at reservere 
specifikke kontrakter forbeholdt 
nonprofitorganisationer, som er 
specialiseret i at yde sociale 
tjenesteydelser, hvis de grundlæggende 
principper vedrørende gennemsigtighed 
og ligebehandling overholdes.

Or. de
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Ændringsforslag 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det kan undlades at offentliggøre visse 
oplysninger om tildelingen af projektet, 
hvis videregivelse heraf ville hindre 
retshåndhævelsen eller på anden måde
være i strid med offentlige interesser eller 
til skade for bestemte offentlige eller 
private virksomheders legitime 
økonomiske interesser eller for den loyale 
konkurrence mellem tjenesteydere.

Oplysninger om tildelingen af projektet
offentliggøres, med mindre 
offentliggørelsen ville hindre 
retshåndhævelsen eller være i strid med 
offentlige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 1445
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Titel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT IIIa
REGLER VEDRØRENDE 
KONCESSIONER PÅ OFFENTLIGE 
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
[De nærmere specifikke bestemmelser 
tilføjes senere på grundlag af 
kompromisforslag]

Or. de

Begrundelse

De nærmere specifikke bestemmelser tilføjes senere på grundlag af kompromisforslag
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Ændringsforslag 1446
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Titel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT IIIb 
REGLER VEDRØRENDE 
KONCESSIONSKONTRAKTER OM 
OFFENTLIGE TJENESTEYDELSER
Artikel (...)
Gældende bestemmelser
Bestemmelserne i dette direktiv om 
koncessioner på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder gælder ligeledes for 
koncessioner om tjenesteydelser.

Or. de

Begrundelse

På dette sted skal det drøftes, om bestemmelserne om koncessioner på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder og tjenesteydelser ikke bør integreres i direktivet om koordinering af udbud, 
med henblik på at sikre konsekvens i fællesskabsretten. En lignende anvendelse af reglerne 
for offentlige bygge- og anlægsarbejder vil ikke være mulig i alle tilfælde, hvorfor det bør 
drøftes.

De nærmere specifikke bestemmelser tilføjes senere på grundlag af kompromisforslag

Ændringsforslag 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Titel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORVALTNING HÅNDHÆVELSE, INDBERETNING 
OG FORVALTNINGSMÆSSIGT 
SAMARBEJDE

Or. en
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Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en økonomisk aktør eller en 
underentreprenør, der er tildelt en 
kontrakt, skønnes at have udvist 
betydelige eller vedvarende mangler i 
gennemførelsen af et væsentligt krav i 
henhold til kontrakten, skal den 
ordregivende myndighed underrette den 
tilsynsførende og den administrative 
myndighed som fastlagt i artikel 84 og 88 
om situationen og de nødvendige 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 1449
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har nem 
adgang til oplysninger og bistand i 
forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel gennem de tilsynsførende og 
administrative myndigheder i henhold til 
artikel 84 og 88.

Or. de
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Ændringsforslag 1450
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer i henhold til 
Rådets direktiv 89/665/EØF korrekt 
gennemførelse af nærværende direktiv 
ved hjælp af effektive, tilgængelige og 
gennemskuelige foranstaltninger, som 
supplerer det nuværende system for 
klager over afgørelser truffet af 
ordregivende myndigheder.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det er overflødigt at lade et direktiv indeholde bestemmelser om, at direktivet skal 
gennemføres korrekt.

Ændringsforslag 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer i henhold til 
Rådets direktiv 89/665/EØF korrekt 
gennemførelse af nærværende direktiv 
ved hjælp af effektive, tilgængelige og 
gennemskuelige foranstaltninger, som 
supplerer det nuværende system for 
klager over afgørelser truffet af 
ordregivende myndigheder.

1. For effektivt at sikre korrekt og effektiv 
gennemførelse sikrer medlemsstaterne, at 
mindst de opgaver, der er fastsat i denne 
artikel, udføres af en eller flere 
myndigheder eller strukturer. Alle 
myndigheder eller strukturer med 
kompetence i disse opgaver skal meddeles 
Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
anvendelsen af reglerne for offentlige 
indkøb overvåges, herunder 
gennemførelsen af projekter, som 
modtager støtte fra EU, med henblik på at 
opdage trusler mod EU's finansielle 
interesser. Denne overvågning skal 
anvendes til at forhindre, opdage og på 
egnet vis rapportere eventuelle tilfælde af 
udbudssvindel, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder
Hvis overvågningsmyndighederne eller -
strukturerne opdager særlige 
overtrædelser eller systemiske problemer, 
har de beføjelse til at indbringe disse 
problemer for de nationale 
revisionsmyndigheder, domstole eller 
andre egnede myndigheder eller 
strukturer, f.eks. ombudsmanden, 
nationale parlamenter eller deres udvalg.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 83 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Resultaterne af 
overvågningsaktiviteterne i henhold til 
stk. 2 gøres tilgængelige for 
offentligheden gennem egnede 
informationsmidler. Navnlig offentliggør 
medlemsstaterne mindst hvert andet år en 
oversigt over de mest almindelige kilder til 
forkert anvendelse eller retsusikkerhed, 
herunder eventuelle strukturelle eller 
tilbagevendende problemer med 
anvendelsen af reglerne, herunder 
eventuelle tilfælde af svig og anden illegal 
adfærd.
Medlemsstaterne sender hvert andet år 
Kommissionen en generel oversigt over 
deres nationale bæredygtige 
indkøbsforanstaltninger, som beskriver de 
relevante nationale handlingsplaner og 
initiativer og - hvis den kendes - deres 
praktiske gennemførelse. De angiver også 
succesraten for små og mellemstore 
virksomheder i forbindelse med offentlige 
indkøb; hvis den er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal medlemsstaterne angive, om der er 
taget initiativ til at øge succesraten.
På grundlag af de modtagne oplysninger 
udsender Kommissionen med jævne 
mellemrum en rapport om 
gennemførelsen og bedste praksis for 
sådanne foranstaltninger på det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.
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Ændringsforslag 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Enhver person og ethvert organ, som 
ikke har adgang til klageprocedurer i 
henhold til Rådets direktiv 89/665/EØF, 
skal have mulighed for at indberette 
eventuelle overtrædelser af dette direktiv 
til en kompetent myndighed eller struktur, 
som skal behandle enhver tilstrækkeligt 
underbygget klage og træffe passende 
foranstaltninger i henhold til de i national 
lovgivning fastsatte beføjelser og 
kompetencer.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
adgang til gratis vejledning vedrørende 
fortolkningen og anvendelsen af EU's 
regler om offentlige indkøb for at hjælpe 
de ordregivende myndigheder og de 
økonomiske aktører med at anvende EU's 
regler om offentlige indkøb korrekt.

Or. en
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Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, udpeger 
medlemsstaterne et kontaktpunkt for 
samarbejdet med Kommissionen 
vedrørende anvendelsen af EU-lovgivning 
og gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. De ordregivende myndigheder 
opbevarer, mindst i kontraktens 
gyldighedsperiode, eksemplarer af alle 
kontrakter indgået for en værdi svarende 
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til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
De skal give indsigt i disse kontrakter i 
henhold til eventuelle gældende regler om 
aktindsigt og databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning.

Ændringsforslag 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over manglende overholdelse af 
kravene

1. Hvis en økonomisk aktør overtræder de 
i kontrakten fastsatte betingelser, navnlig 
vedrørende social og 
beskæftigelsesmæssig beskyttelse, 
arbejdsvilkår og underentreprise, 
indberettes vedkommende til et register 
over manglende overholdelse af reglerne 
om offentlige indkøb.
2. Registret over manglende overholdelse 
forvaltes og opdateres jævnligt af de 
tilsynsførende og administrative 
myndigheder anført i artikel 84 og 88. De 
ordregivende myndigheder har ret og pligt 
til at rådføre sig med registeret, før de 
tildeler en offentlig kontrakt. 

Or. en
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Ændringsforslag 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
Register over manglende overholdelse af 
kravene
Hvis en økonomisk aktør overtræder de i 
kontrakten fastsatte betingelser, navnlig 
vedrørende social og 
beskæftigelsesmæssig beskyttelse, 
arbejdsvilkår og underentreprise, 
indberettes vedkommen til et register over 
manglende overholdelse af forpligtelser. 
Hvis man er indskrevet i et register over 
manglende overholdelse, er dette 
udelukkelsesgrund.

Or. de

Ændringsforslag 1460
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
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underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
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myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
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fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
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pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
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kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. en

Begrundelse

Disse artikler vil medføre unødvendige administrative byrder. Det er op til medlemsstaterne 
at organisere deres interne forvaltning. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette en 
tilsynsmyndighed (artikel 84) uden EU-regulering. Artikel 84 er i strid med 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
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uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
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kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 



AM\908760DA.doc 69/170 PE492.869v01-00

DA

nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
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en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
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7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag vedrørende forvaltning. Dette ændringsforslag sletter artikel 84 om 
offentligt tilsyn i sin helhed. Det ville være i strid med nærhedsprincippet at udpege et enkelt 
nationalt tilsynsorgan i hver medlemsstat, og det ville være umuligt at gennemføre for de 
medlemsstater, der har decentrale forvaltninger eller føderale strukturer.

Ændringsforslag 1462
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
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Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
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opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
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virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 



PE492.869v01-00 76/170 AM\908760DA.doc

DA

til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. nl

Begrundelse

Kravet om, at der skal etableres nationale tilsynsorganer, og at disse organer skal have 
tilsendt teksten til alle tildelte kontrakter, er klart i strid med nærhedsprincippet. Der bør 
være mere tillid til den demokratiske kontrol med ordregivende myndigheder. Desuden 
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medfører sådanne regler flere unødvendige administrative byrder for de ordregivende 
myndigheder.

Ændringsforslag 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
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grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
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korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
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Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
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Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
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gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede regulering vil øge den administrative byrde for medlemsstaterne markant. 
Den vil desuden påvirke den interne organisation af forvaltningen i medlemsstaterne. 
Beslutninger forbundet med handlinger, der skal gennemføres for at sikre korrekt anvendelse 
af direktivet og de ansvarlige institutioner, bør være et anliggende for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1464
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde
følgende:
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a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 
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bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
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myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
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håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
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interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. de

Ændringsforslag 1465
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger et 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivende myndigheder er 
underlagt et sådant tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der 
deltager i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. 
Med henblik herpå skal alle 
vejledningsdokumenter og udtalelser og 
en årlig rapport, som belyser 
gennemførelsen og anvendelsen af regler, 
som er fastlagt i dette direktiv, 
offentliggøres.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
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a) en angivelse af små og mellemstore 
virksomheders succesrate med hensyn til 
indgåelse af offentlige kontrakter; hvis 
denne procentdel er lavere end 50 % med 
hensyn til værdien af kontrakter, som er 
tildelt små og mellemstore virksomheder, 
skal rapporten indeholde en analyse af 
grundene hertil
b) et samlet overblik over gennemførelsen 
af bæredygtige indkøbsforanstaltninger, 
herunder over procedurer, der tager højde 
for hensyn relateret til miljøbeskyttelse, 
social inklusion, herunder adgang for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) oplysninger om overvågning og 
opfølgning af overtrædelser af 
udbudsregler, der påvirker Unionens 
budget, i overensstemmelse med stk. 3-5 i 
denne artikel
d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der 
påvirker projekter, der samfinansieres 
over Unionens budget.
3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:
a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde
b) at yde juridisk rådgivning til 
ordregivende myndigheder vedrørende 
fortolkningen af udbudsregler og -
principper og vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde
c) at udarbejde initiativudtalelser og 
vejledning om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af udbudsregler, almindeligt 
stillede spørgsmål og systemiske 
problemer forbundet med anvendelsen af 
udbudsregler på grundlag af 



AM\908760DA.doc 89/170 PE492.869v01-00

DA

bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens relevante retspraksis
d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder
e) at gøre de nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksom på 
påviste krænkelser og systemiske 
problemer
f) at behandle klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
udbudsregler i bestemte tilfælde og 
fremsende analysen til de kompetente 
ordregivende myndigheder, som har pligt 
til at tage højde for den i deres afgørelser, 
eller hvis analysen ikke følges, at give en 
begrundelse for, hvorfor den tilsidesættes
g) at overvåge afgørelser truffet af de 
nationale domstole og myndigheder efter 
en dom afsagt af Den Europæiske Unions 
Domstol på grundlag af artikel 267 i 
traktaten eller påvisninger fra Den 
Europæiske Revisionsret, som fastslår 
overtrædelser af EU's udbudsregler 
vedrørende projekter, som modtager støtte 
fra EU; tilsynsorganet rapporterer enhver 
overtrædelse af EU's udbudsregler til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, hvis sådanne vedrører kontrakter, 
som direkte eller indirekte finansieres af 
EU.
De opgaver, der er nævnt i litra e), 
berører ikke udøvelsen af appelrettigheder 
i henhold til national lovgivning eller det 
system, der er oprettet i henhold til 
direktiv 89/665/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
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myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.
4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 317 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Det 
indberetter enhver overtrædelse af dette 
direktiv til Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.
Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger
5. De undersøgelses- og 
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håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i 
medfør af stk. 4, bevarer den retten til at 
gribe ind i overensstemmelse med de 
beføjelser, som traktaten tillægger 
Kommissionen.
6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
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interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 
2, skal indeholde et sammendrag af alle 
de foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

Or. en

Begrundelse

Det ville være i strid med nærhedsprincippet at udpege et enkelt nationalt tilsynsorgan i hver 
medlemsstat, og det ville være umuligt at gennemføre for de medlemsstater, der har 
decentrale forvaltninger eller føderale strukturer.

Ændringsforslag 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med 
og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

1. Medlemsstaterne sikrer tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 1. Medlemsstaterne sikrer korrekt 
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organ, som er ansvarlig for tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

gennemførelse og demokratisk, 
revisionsmæssigt og retsligt tilsyn med 
gennemførelsen af dette direktiv. Det er 
op til medlemsstaterne, om de vil udpege
et uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsyns- og koordinationsaktiviteter, eller 
om de vil overdrage tilsynet til 
eksisterende tilsynsorganer, som i 
forvejen fører demokratisk, 
revisionsmæssigt og retsligt tilsyn med de 
ordregivende myndigheder.
Hvis en medlemsstat beslutter ikke at 
udpege ét uafhængigt tilsynsorgan, sikrer 
de, at:
a) byråd, regionale parlamenter og 
nationale parlamenter er fuldt rustet til at 
overvåge og udøve demokratisk kontrol 
med de ordregivende myndigheder
b) revisorer med ansvar for at revidere 
lokale, regionale og nationale 
myndigheder er fuldt rustet til at overvåge 
og revidere de ordregivende myndigheder
c) retsvæsenet er fuldt rustet til at udøve 
retslig kontrol med de ordregivende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

1. Medlemsstaterne udpeger et enkelt 
uafhængigt organ, som er ansvarlig for 
tilsynet med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
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Or. de

Ændringsforslag 1469
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med og 
koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"), 
såfremt der endnu ikke findes et sådant 
uafhængigt organ. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvem de 
har udpeget. 

Or. nl

Ændringsforslag 1470
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et uafhængigt 
organ, som er ansvarlig for tilsynet med
og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet").
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

1. Medlemsstaterne sikrer indførelsen af 
en tilsynsmekanisme og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger. Det er 
under alle omstændigheder vigtigt at 
respektere den konkurrencestruktur, der 
kendetegner medlemsstater med en 
sammensat og decentraliseret 
administrationsstruktur. Medlemsstaterne 
udpeger de organer, som bedst kan 
tilpasses til den statslige struktur.

Or. es
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Ændringsforslag 1471
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) statistikker og oversigt over 
anvendelsen af proceduren med 
forhandling uden forudgående 
offentliggørelse som anført i artikel 30, 
herunder en liste over økonomiske 
aktører, som har fået tildelt offentlige 
kontrakter efter denne procedure, og 
årsagerne til, at proceduren blev anvendt

Or. en

Ændringsforslag 1472
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der påvirker 
projekter, der samfinansieres over 
Unionens budget.

d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der påvirker 
projekter, der samfinansieres over 
Unionens budget, samt så vidt muligt 
resultatet af indbringelsen for de 
kompetente forvaltnings-, håndhævelses-
eller retsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 1473
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
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Artikel 84 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der påvirker 
projekter, der samfinansieres over 
Unionens budget.

d) centrale data vedrørende indberettede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder inden for offentlige 
kontrakter, herunder tilfælde, der påvirker 
projekter, der samfinansieres over 
Unionens budget. Disse data indsamles i 
henhold til et fælles sæt af variabler og 
metoder, så der kan udarbejdes ensartede 
indkøbsdatabaser og -statistikker på EU-
niveau og dermed skabes grundlag for 
videnskabelige sammenligninger af 
praksis for offentlige indkøb i de 
forskellige EU-medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 
følgende:

3. De kompetente myndigheders opgaver 
omfatter følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 1475
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganets opgaver omfatter 3. Tilsynsmekanismerne skal sikre 
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følgende: overholdelsen af følgende opgaver:

Or. es

Ændringsforslag 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne og den tilknyttede 
fremgangsmåde

a) at overvåge de ordregivende 
myndigheders, og særlig 
indkøbscentralernes anvendelse af 
udbudsreglerne samt den måde, som den 
økonomiske aktør, der blev tildelt 
kontrakten, anvender reglerne for social 
og beskæftigelsesmæssig beskyttelse og 
arbejdsvilkår, herunder vedkommendes 
underentreprenører, og den tilknyttede 
fremgangsmåde

Or. de

Ændringsforslag 1477
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere og anvende omfattende 
advarselssystemer ("red flagging") for at 
forhindre, opdage og på egnet vis 
rapportere tilfælde af udbudssvindel, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder

d) i samarbejde med de håndhævende 
myndigheder at etablere og anvende 
omfattende advarselssystemer ("red 
flagging") for at forhindre, opdage og på 
egnet vis rapportere tilfælde af 
udbudssvindel, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder. Dette skal også 
omfatte en kortlægning af risici, som 
påviser sårbare steder hos de 
ordregivende myndigheder samt interne 
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og eksterne kontrolorganer, aktiviteter i 
offentlige indkøbsprocedurer, hvor der er 
blevet påvist risici, samt sårbare sektorer 
og/eller projekter. "Red flagging"-
indikatorerne og kortlægningen af risici 
skal opdateres regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 1478
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indføre procedurer for indberetning af 
alvorlige uregelmæssigheder, som også 
sikrer informantens anonymitet

Or. en

Ændringsforslag 1479
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) indføre og anvende omfattende, 
håndterlige "red flag"-indikatorsystemer 
med henblik på:
i) at opdage og forhindre kontrakter med 
risiko for at fremme monopolistiske og 
oligopolistiske strukturer og markeder
ii) effektivt at forhindre 
indkøbskontrakter og -processer, som 
undergraver SMV'ers og lokale 
virksomheders muligheder for at deltage 
og vinde kontrakterne
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iii) at forhindre, at slutbrugerens ret til at 
have et valg og blive hørt bliver udelukket

Or. en

Ændringsforslag 1480
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) centralisere data vedrørende 
indberettede tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter og andre alvorlige 
uregelmæssigheder samt om muligt om de 
kompetente forvaltnings-, håndhævelses-
eller retsmyndigheders opfølgning på dem

Or. en

Ændringsforslag 1481
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) i samarbejde med 
håndhævelsesorganer at sikre 
specialiseret uddannelse af ordregivende 
myndigheder og ansatte i de interne 
kontrolorganer i opdagelse af svig, 
korruption, interessekonflikter og andre 
alvorlige uregelmæssigheder

Or. en

Ændringsforslag 1482
Monica Luisa Macovei



PE492.869v01-00 100/170 AM\908760DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) sikre offentliggørelse af jævnligt 
opdaterede lister 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

Ændringsforslag 1483
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) give civilsamfundets organisationer 
ret til at overvåge og indberette på vegne 
af mennesker med begrænset rets- eller 
anden evne, at kvaliteten af de 
tjenesteydelser og varer, der ydes til 
mennesker med begrænset rets- eller 
anden evne, er i overensstemmelse med 
EU's grundlæggende rettigheder og de 
tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier som defineret i 
kontrakten og i overensstemmelse med 
den enkelte brugergruppes behov

Or. en

Ændringsforslag 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv



AM\908760DA.doc 101/170 PE492.869v01-00

DA

Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) gennemgå de rapporter, som de har 
modtaget fra ordregivere, der agter at 
anvende et udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse

Or. it

Ændringsforslag 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) forvaltning af det officielle register 
over manglende overholdelse som fastsat i 
artikel 73a

Or. en

Ændringsforslag 1486
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) hjælpe udbudsorganer og -
myndigheder til at oprette en intern 
procedure for rapportering af 
uregelmæssigheder til personale for at 
sikre, at:
- alle ansatte (herunder midlertidigt 
ansatte eller kontraktansatte, praktikanter 
og konsulenter), som urigtigt i god tro 
foretager afsløringer vedrørende alle 
former for materiale, er beskyttet mod 
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enhver form for gengæld, chikane eller 
nedgørende handlinger
- fortroligheden for meddelere om 
uregelmæssigheder sikres, medmindre de 
selv udtrykkeligt fraskriver sig den
- der stilles passende mekanismer til 
rådighed for afsløringer, der kan 
foretages, som for eksempel hjælpelinjer 
eller online-formularer
- en meddeler om uregelmæssigheder, 
som har været udsat for gengæld, har ret 
til en retfærdig høring for et uafhængigt 
udvalg og skal godtgøres fuldt ud; dem, 
der udøver gengæld, skal straffes behørigt
- afsløringer undersøges passende, og der 
træffes (om nødvendigt) foranstaltninger 
til at rette det, og meddelerne sikres 
mulighed for at deltage i disse procedurer
- ledere skal bevise, at foranstaltninger 
truffet mod en meddeler havde en anden 
begrundelse end meddelelsen om 
uregelmæssigheder
- ukorrekte afsløringer beskyttes, hvis de 
foretages i god tro; afsløringer, der viser 
sig at være afgivet i ond tro, er ikke 
beskyttet
- ledelse og personale uddannes passende 
i meddelernes rettigheder, politikker og 
procedurer
- Der skal føres tilsyn med politikken om 
meddelere, og den skal jævnligt evalueres 
af uafhængige organer
- Udefrakommende meddelelse om 
uregelmæssige forhold til valgte ansatte, 
ngo’er, medierne eller andre upassende 
parter er beskyttet, hvis de interne kanaler 
ikke fungerer eller ikke findes

Or. en

Ændringsforslag 1487
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, 
vedrørende en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, vedrørende 
en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.

De kompetente myndigheder kan
henvende sig til den domsmyndighed, som 
er kompetent i henhold til national 
lovgivning, vedrørende en klage over de 
ordregivende myndigheders afgørelser, 
hvis det har konstateret en overtrædelse i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 1489
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
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Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, vedrørende 
en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganerne til at henvende sig til den 
domsmyndighed, som er kompetent i 
henhold til national lovgivning, vedrørende 
en klage over de ordregivende 
myndigheders afgørelser, hvis det har 
konstateret en overtrædelse i forbindelse 
med dets overvågning og juridiske 
rådgivning.

Or. es

Ændringsforslag 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet
som kontaktpunkt for Kommissionen, når 
den overvåger anvendelsen af EU-
lovgivning og gennemførelsen af EU's 
budget på grundlag af artikel 17 i traktaten 
om Den Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter enhver
overtrædelse af dette direktiv til 
Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.

4. Uden at det berører de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har etableret for dens 
kommunikation og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer de kompetente 
myndigheder som kontaktpunkt for 
Kommissionen, når den overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivning og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter enhver 
overtrædelse af dette direktiv til 
Kommissionen vedrørende 
udbudsprocedurerne for tildeling af 
kontrakter, som modtager direkte eller 
indirekte støtte fra EU.

Or. fr
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Ændringsforslag 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan navnlig henvise 
behandlingen af individuelle sager, når 
en kontrakt endnu ikke er indgået, eller 
der stadig kan gennemføres en 
klageprocedure, til tilsynsorganet. Den 
kan også pålægge tilsynsorganet de 
overvågningsaktiviteter, som er 
nødvendige for at sikre gennemførelsen af 
de foranstaltninger, medlemsstaterne har 
pligt til at anvende for at rette op på en 
overtrædelse af EU's udbudsregler og -
principper, som Kommissionen har påvist.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's udbudsregler, som påvirker 
projekter samfinansieret over EU's 
budget. Kommissionen kan overlade det 
til tilsynsorganet at opfølge visse sager og 
at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's udbudsregler, der 
berører samfinansierede projekter, træffes 
af de kompetente nationale myndigheder, 
som vil være forpligtede til at følge dets 
anvisninger

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som 
tilsynsorganet træffer for at sikre, at de 
ordregivende myndigheders afgørelser er i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
traktatens principper, erstatter eller 
foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i medfør 
af stk. 4, bevarer den retten til at gribe ind i 
overensstemmelse med de beføjelser, som 
traktaten tillægger Kommissionen.

5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som de 
kompetente myndigheder træffer for at 
sikre, at de ordregivende myndigheders 
afgørelser er i overensstemmelse med dette 
direktiv og traktatens principper, erstatter 
eller foregriber ikke Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag i medfør 
af stk. 4, bevarer den retten til at gribe ind i 
overensstemmelse med de beføjelser, som 
traktaten tillægger Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end

udgår

a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
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og anlægskontrakter.

Or. de

Begrundelse

En omfattende forpligtelse til offentliggørelse ville medføre, at for visse kontrakter skulle selv 
den mindste forretningsmæssige detalje offentliggøres og dermed ville den deri indeholdte 
"knowhow", dvs. forretningshemmeligheder og i givet fald endog i modstrid med 
fortrolighedsbestemmelser, være tilgængelig for tredjeperson. Dette ville heller ikke tjene et 
gennemsigtighedsformål, da udbudsproceduren er afsluttet med en tildeling af kontrakt.

Ændringsforslag 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De ordregivende myndigheder tilsender 
det nationale tilsynsorgan den fulde tekst 
til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end

6. De ordregivende myndigheder tilsender 
de kompetente myndigheder den fulde 
tekst til alle kontrakter indgået for en værdi 
svarende til eller større end

Or. fr

Ændringsforslag 1496
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

a) 800 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

Or. en
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Ændringsforslag 1497
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

a) 250 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter

Or. en

Ændringsforslag 1498
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.

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

Or. en

Ændringsforslag 1499
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.

b) 1 000 000 EUR for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 1500
Andreas Schwab, Frank Engel
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Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet efter 
skriftlig anmodning give ubegrænset og 
fuld direkte gratis adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.

udgår

Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.

Or. de

Begrundelse

Den eksisterende ret til aktindsigt i forbindelse med udbudstvister og de ligeledes eksisterende 
rettigheder i henhold til de meget vidtgående informationsfrihedslove er fuldt ud 
tilstrækkelige.

Ændringsforslag 1501
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
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Artikel 84 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet efter skriftlig anmodning 
give ubegrænset og fuld direkte gratis 
adgang til de indgåede kontrakter, der er 
omhandlet i stk. 6. Adgang til vise dele af 
kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 
ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private - legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet efter anmodning give 
ubegrænset og fuld direkte gratis adgang til 
de indgåede kontrakter, der er omhandlet i 
stk. 6. Adgang til vise dele af kontrakterne 
kan afvises, hvis deres offentliggørelse 
ville være til hinder for retshåndhævelse 
eller på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
private - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne. Beslutninger om at 
nægte adgang til visse dele af de offentlige 
aftaler på denne baggrund skal begrundes 
på passende vis og offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet efter skriftlig anmodning 
give ubegrænset og fuld direkte gratis 
adgang til de indgåede kontrakter, der er 
omhandlet i stk. 6. Adgang til vise dele af 
kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
de kompetente myndigheder efter skriftlig 
anmodning give ubegrænset og fuld direkte 
gratis adgang til de indgåede kontrakter, 
der er omhandlet i stk. 6. Adgang til vise 
dele af kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 
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ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private - legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private - legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

Or. fr

Ændringsforslag 1503
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet efter skriftlig anmodning 
give ubegrænset og fuld direkte gratis 
adgang til de indgåede kontrakter, der er 
omhandlet i stk. 6. Adgang til vise dele af 
kontrakterne kan afvises, hvis deres 
offentliggørelse ville være til hinder for 
retshåndhævelse eller på anden måde i 
modstrid med offentlighedens interesser, 
ville skade økonomiske operatørers –
offentlige eller private - legitime 
kommercielle interesser eller ville hindre 
en fair konkurrence mellem operatørerne.

7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-lovgivning om databeskyttelse skal 
tilsynsorganet indhente og offentligt give 
ubegrænset og fuld direkte gratis adgang til 
al dokumentation, der vedrører 
udbudsprocedurer. Konkrete 
proceduredokumenter, som for eksempel 
kontrakter, kontraktændringer og 
revisionsrapporter, der vedrører alle
indgåede kontrakter, skal også 
offentliggøres. Adgang til visse dele af 
sådanne oplysninger kan tilbageholdes, 
hvis deres offentliggørelse ville være til 
hinder for retshåndhævelse eller på anden 
måde i modstrid med offentlighedens 
interesser, ville skade økonomiske 
operatørers – offentlige eller private -
legitime kommercielle interesser eller ville 
hindre en fair konkurrence mellem 
operatørerne.

Or. en

Ændringsforslag 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
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Artikel 84 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde et sammendrag af alle de 
foranstaltninger, tilsynsorganet har 
gennemført i henhold til stk. 1-7.

8. Den årlige rapport, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde et sammendrag af alle de 
foranstaltninger, de kompetente 
myndigheder har gennemført i henhold til 
stk. 1-7.

Or. fr

Ændringsforslag 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Individuelle rapporter om 
udbudsprocedurer for kontrakter

Individuel rapportering

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering)

Ændringsforslag 1506
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver kontrakt eller rammeaftale og
hver indførelse af et dynamisk 
indkøbssystem udarbejder de ordregivende 
myndigheder en skriftlig rapport, der 
mindst skal omfatte følgende oplysninger:

For hvert udbud, der ligger over 
tærskelværdierne, uanset om det er en 
kontrakt eller rammeaftale, eller hver 
indførelse af et dynamisk indkøbssystem 
udarbejder de ordregivende myndigheder 
en skriftlig rapport, der mindst skal omfatte 
følgende oplysninger:
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Or. en

Ændringsforslag 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) navnet på de valgte ansøgere eller 
tilbudsgivere og begrundelsen for valget af 
dem

b) hvis det er relevant resultatet af den 
kvalitative udvælgelse og/eller 
nedsættelsen af antallet i henhold til 
artikel 64 og 65, nemlig:
(i) navnet på de valgte ansøgere eller 
tilbudsgivere og begrundelsen for valget af 
dem

(ii) navnet på de forbigåede ansøgere eller 
tilbudsgivere og begrundelsen for 
tilsidesættelsen af dem

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering)

Ændringsforslag 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navnet på de forbigåede ansøgere eller 
tilbudsgivere og begrundelsen for 
tilsidesættelsen af dem

udgår

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering). Teksten i litra c) er flyttet til litra b).
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Ændringsforslag 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
antaget, og begrundelsen for, at den 
pågældendes tilbud er valgt, samt, hvis 
dette vides, oplysning om, hvor stor en del 
af kontrakten eller rammeaftalen 
tilbudsgiveren har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
antaget, og begrundelsen for, at den 
pågældendes tilbud er valgt

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering). Kravet, som Kommissionen har foreslået 
i det originale litra d) vedrørende oplysninger om den procentuelle værdi af underudbud, 
giver unødvendige administrative byrder, og det vil ofte være svært for hovedleverandøren/-
tilbudsgiveren på forhånd at vide (og derfor svært at dele med den ordregivende myndighed). 

Ændringsforslag 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
antaget, og begrundelsen for, at den 
pågældendes tilbud er valgt, samt, hvis 
dette vides, oplysning om, hvor stor en del 
af kontrakten eller rammeaftalen 
tilbudsgiveren har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand

navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
antaget, og begrundelsen for, at den 
pågældendes tilbud er valgt, samt, hvis 
dette vides, oplysning om, hvor stor en del 
af kontrakten eller rammeaftalen 
tilbudsgiveren har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand samt 
information om deres 
underentreprenører, herunder deres 
navne, kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter

Or. de
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Ændringsforslag 1511
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hvad angår den konkurrencedygtige 
dialog begrunder de omstændigheder, der 
er fastsat i artikel XX, at denne procedure 
anvendes

Or. en

Ændringsforslag 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) i givet fald påviste interessekonflikter 
og foranstaltninger, som er truffet 
efterfølgende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt som meddelelsen om 
kontrakttildeling oprettet i henhold til 
artikel 48 indeholder de i dette afsnit 
krævede oplysninger, kan myndighederne 
henvise til denne meddelelse.
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Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1514
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører og interne drøftelser, 
udarbejdelse af tilbuddene, i givet fald 
dialog eller forhandling, udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

De ordregivende myndigheder skal træffe 
passende forholdsregler for at 
dokumentere afviklingen af alle 
tildelingsprocedurer, der er foregået 
elektronisk. 

Or. en

Ændringsforslag 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al
kommunikation med økonomiske
operatører og interne drøftelser, 
udarbejdelse af tilbuddene, i givet fald 

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse Alternative forslag til 
styringssystem (rapportering).sikrer de, at 
de har tilstrækkelig dokumentation til at 
begrunde beslutninger i alle faser af 
udbudsproceduren, som for eksempel 
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dialog eller forhandling, udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

dokumentation af kommunikation med 
økonomiske operatører og interne 
drøftelser, udarbejdelse af tilbuddene, i 
givet fald dialog eller forhandling, 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1516
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører og interne drøftelser, 
udarbejdelse af tilbuddene, i givet fald 
dialog eller forhandling, udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

De ordregivende myndigheder iværksætter 
passende foranstaltninger til at 
dokumentere afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, der er foregået 
elektronisk.

Or. nl

Begrundelse

Systemet med rapporter som omhandlet i artikel 43 i direktiv 2004/18/EF bør foretrækkes 
fremfor de her foreslåede foranstaltninger. Desuden medfører de nye bestemmelser en 
stigning i de administrative byrder.

Ændringsforslag 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
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Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører og interne drøftelser, 
udarbejdelse af tilbuddene, i givet fald 
dialog eller forhandling, udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører, udarbejdelse af tilbuddene, i 
givet fald dialog eller forhandling, 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 1518
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører og interne drøftelser, 
udarbejdelse af tilbuddene, i givet fald 
dialog eller forhandling, udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

De ordregivende myndigheder 
dokumenterer afviklingen af alle 
udbudsprocedurer, uanset om de er 
foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse dokumenterer de alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske
operatører, udarbejdelse af tilbuddene, i 
givet fald dialog eller forhandling, 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 1519
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen, hvis de 
anmoder om det.

Or. en

Ændringsforslag 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller de
nationale myndigheder eller strukturer 
nævnt i artikel 83, hvis de anmoder om 
det.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
kompetente nationale organ, hvis de 
anmoder om det.
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Or. en

Ændringsforslag 1522
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen, hvis de 
anmoder om det.

Or. en

Ændringsforslag 1523
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaternes indsamling af statistiske oplysninger med rapporter er upålidelig og 
medfører bureaukrati og omkostninger. Formålet med artikel 86 er at krydstjekke oplysninger 
indsamlet i TED-databasen i henhold til forslagets artikel 48. Både TED-oplysningerne og de 
nationale rapporteringsoplysninger er imidlertid ofte meget ufuldstændige. I stedet for at 
krydstjekke bør man styrke indsamlingen af statiske oplysninger fra TED-delen, og den 
nationale rapporteringsdel bør fuldstændigt opgives.

Ændringsforslag 1525
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. nl

Begrundelse

Den foreslående bestemmelse bør udgå. Bestemmelsen medfører en unødvendig stigning i den 
administrative byrde.

Ændringsforslag 1526
Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
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Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National rapportering og liste over 
ordregivende myndigheder

National rapportering

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er oprettet eller 
udpeget i henhold til artikel 84,
fremsender senest den 31. oktober det 
følgende år til Kommissionen en 
gennemførelsesrapport og en statistisk 
opgørelse for hvert år på grundlag af en 
standardformular.

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 
31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en statistisk opgørelse for 
hvert år på grundlag af en 
standardformular.

Or. en
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Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er oprettet eller udpeget 
i henhold til artikel 84, fremsender senest 
den 31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en gennemførelsesrapport 
og en statistisk opgørelse for hvert år på 
grundlag af en standardformular.

1. De kompetente organer i 
medlemsstaterne fremsender senest den 
31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en gennemførelsesrapport 
og en statistisk opgørelse for hvert år på 
grundlag af en standardformular.

Or. en

Begrundelse

Forslaget pålægger medlemsstaterne for mange forpligtelser. Det vil især være umuligt at 
give Kommissionen fuldstændig liste over alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne. 
Antallet af ordregivende myndigheder er reelt betydeligt (i nogle lande kan det være tusinder) 
og ændres hvert år afhængigt af strukturelle ændringer i myndighederne.

Ændringsforslag 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fuldstændig og ajourført fortegnelse 
over alle statslige myndigheder, andre 
understatslige ordregivende myndigheder 
og organer, som er offentligretlige 
organer, herunder understatslige 
myndigheder og sammenslutninger af 
ordregivende myndigheder, som tildeler 
offentlige kontrakter eller rammeaftaler, 
idet der for hver myndighed angives det 

udgår
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entydige identifikationsnummer, hvis 
dette er fastsat i den nationale lovgivning; 
denne liste skal være inddelt efter 
myndighedstype

Or. en

Begrundelse

Forslaget pålægger medlemsstaterne for mange forpligtelser. Det vil især være umuligt at 
give Kommissionen fuldstændig liste over alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne. 
Antallet af ordregivende myndigheder er reelt betydeligt (i nogle lande kan det være tusinder) 
og ændres hvert år afhængigt af strukturelle ændringer i myndighederne.

Ændringsforslag 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fuldstændig og ajourført fortegnelse 
over alle statslige myndigheder, andre 
understatslige ordregivende myndigheder 
og organer, som er offentligretlige organer, 
herunder understatslige myndigheder og 
sammenslutninger af ordregivende 
myndigheder, som tildeler offentlige 
kontrakter eller rammeaftaler, idet der for
hver myndighed angives det entydige 
identifikationsnummer, hvis dette er fastsat 
i den nationale lovgivning; denne liste skal 
være inddelt efter myndighedstype

a) en fuldstændig og ajourført fortegnelse 
over alle statslige myndigheder, andre 
understatslige ordregivende myndigheder 
og organer, som er offentligretlige organer, 
der har tildelt offentlige kontrakter eller 
indgået rammeaftaler det pågældende år, 
idet der for hver myndighed angives det 
entydige identifikationsnummer, hvis dette 
er fastsat i den nationale lovgivning; denne 
liste skal være inddelt efter 
myndighedstype

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en komplet og ajourført fortegnelse 
over alle statslige indkøbsorganer

udgår

Or. en

Begrundelse

Forslaget pålægger medlemsstaterne for mange forpligtelser. Det vil især være umuligt at 
give Kommissionen fuldstændig liste over alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne. 
Antallet af ordregivende myndigheder er reelt betydeligt (i nogle lande kan det være tusinder) 
og ændres hvert år afhængigt af strukturelle ændringer i myndighederne.

Ændringsforslag 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en komplet og ajourført fortegnelse 
over alle statslige indkøbsorganer

b) en fortegnelse over alle statslige 
indkøbsorganer, som har tildelt offentlige 
kontrakter eller indgået rammeaftaler det 
pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for alle kontrakter over de c) for alle kontrakter over de 
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tærskelværdier, der er fastsat i artikel 4 i 
dette direktiv:

tærskelværdier, der er fastsat i artikel 4 i 
dette direktiv, det formodede antal og 
værdi af de tildelte kontrakter det 
pågældende år, opdelt for hver type 
myndighed efter procedure og efter 
arbejder, leverancer og tjenesteydelser

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra c – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) antallet og værdien af tildelte 
kontrakter, som for hver myndighedstype 
er opdelt efter procedure og bygge- og 
anlægsarbejde, varer og tjenesteydelser i 
henhold til opdelingen i CPV-
nomenklaturen

udgår

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra c – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvis kontrakterne er indgået ved udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse, skal de oplysninger, der 

udgår
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er nævnt i litra i), også inddeles efter de 
omstændigheder, der er nævnt i artikel 
30, og nummeret på og værdien af de 
indgående kontrakter skal anføres fordelt 
efter medlemsstat og tredjeland for den 
entreprenør, hvis tilbud er antaget

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for alle kontrakter, som ligger under de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 4 i 
dette direktiv, men som ville være omfattet 
af dette direktiv, hvis deres værdi oversteg 
tærskelværdien, nummeret på og værdien 
af de indgående kontrakter fordelt efter 
hver myndighedstype.

d) for udbud under de tærskelværdier, der
er fastsat i artikel 4 i dette direktiv, men 
som ville være omfattet af dette direktiv, 
hvis dets værdi oversteg tærskelværdien, 
en vurdering af den samlede totale værdi 
af udbud det pågældende år. Denne 
vurdering kan særligt støttes på 
tilgængelige oplysninger fra de nationale 
offentliggørelseskrav.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
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Artikel 86 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller oplysninger om 
deres institutionelle opbygning til 
rådighed for Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen, overvågningen og 
retshåndhævelsen af dette direktiv samt 
om nationale initiativer, der er truffet for 
at give vejledning om eller bistå med 
gennemførelsen af EU-bestemmelserne 
om offentlige kontrakter, eller imødegå 
udfordringer i forbindelse med 
gennemførelsen af disse bestemmelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller oplysninger om 
deres institutionelle opbygning til 
rådighed for Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen, overvågningen og 
retshåndhævelsen af dette direktiv samt 
om nationale initiativer, der er truffet for 
at give vejledning om eller bistå med 
gennemførelsen af EU-bestemmelserne 
om offentlige kontrakter, eller imødegå 
udfordringer i forbindelse med 
gennemførelsen af disse bestemmelser.

udgår

Or. en



AM\908760DA.doc 129/170 PE492.869v01-00

DA

Begrundelse

Stykke 4 synes unødvendigt.

Ændringsforslag 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen opretter 
standardformularen for den årlige 
gennemførelsesrapport og statistiske 
opgørelse, der er nævnt i stk. 1. De 
tilhørende gennemførelsesretsakter 
vedtages i henhold til 
rådgivningsproceduren i artikel 91.

5. Kommissionen opretter 
standardformularen for den årlige 
statistiske opgørelse, der er nævnt i stk. 1. 
De tilhørende gennemførelsesretsakter 
vedtages i henhold til 
rådgivningsproceduren i artikel 91.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystem (rapportering).

Ændringsforslag 1542
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86 a
Statistiske forpligtelser og indhold af den 

statistiske rapport
1. Medlemsstaterne skal gøre oplysninger 
om deres institutionelle opbygning 
forbundet med gennemførelsen, tilsynet 
og håndhævelse af direktivet tilgængelige 
for Kommissionen samt oplysninger om 
de nationale initiativer, der er taget for at 
vejlede eller bidrage til gennemførelsen af 
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Unionens bestemmelser om offentlige 
udbud eller for at opfylde udfordringerne 
for at imødegå gennemførelsen af disse 
regler.
2. Den i stykke 1 nævnte rapport skal i 
hvert fald indeholde oplysninger om alle 
kontrakter over tærskelværdierne fastsat i 
dette direktivs artikel 4:
(i) antallet og værdien af de tildelte 
kontrakter opdelt i hver type myndighed 
efter procedure og arbejder, leverancer og 
tjenesteydelser identificeret efter inddeling 
af CPV-nomenklaturen
(ii) Såfremt kontrakterne er indgået i 
henhold til proceduren efter forhandling 
uden forudgående offentliggørelse, skal 
oplysningerne nævnt i nr. (i) også opdeles 
efter de omstændigheder, der er henvist til 
i artikel 30, og de skal ligeledes 
specificere antallet og værdien af de 
tildelte kontrakter efter medlemsstat og 
den valgte kontraherendes tredjeland
De i første afsnit, litra a), nævnte 
oplysninger skal opdeles i:
(a) de anvendte 
kontrakttildelingsprocedurer og
(b) for hver af disse procedurer, arbejder 
som fremstillet i bilag II og varer og 
tjenesteydelser som fremstillet i bilag XVI 
identificeret efter kategori i CPV-
nomenklaturen,
(c) nationaliteten på den økonomiske 
aktør, som har fået tildelt kontrakten.
Såfremt kontrakterne er indgået i henhold 
til proceduren efter forhandling, skal 
oplysningerne nævnt i første afsnit, litra 
a), ligeledes opdeles i henhold til 
omstændighederne i artikel 27 og 30, og 
de skal specificere antallet og værdien af 
tildelte kontrakter efter medlemsstat og 
den valgte kontraherende tredjeland.
3. For hver kategori ordregivende 
myndighed, som ikke fremgår af bilag I, 
skal den statistiske rapport i hvert fald 



AM\908760DA.doc 131/170 PE492.869v01-00

DA

indeholde følgende detaljer:
(a) antallet og værdien af de tildelte 
kontrakter opdelt i henhold til stykke 1, 
andet afsnit
(b) den samlede værdi af tildelte 
kontrakter i henhold til aftalens 
undtagelser.
4. Den statistiske rapport skal fremstille 
alle andre statistiske oplysninger, som er 
påkrævet i henhold til aftalen. 
Oplysningerne nævnt i nr. 1 skal fastslås i 
henhold til proceduren i henhold til 
artikel 91, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1543
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86 a
Afhjælpning og sanktioner

Medlemsstaterne skal oprette mekanismer 
for at foretage effektiv afhjælpning i rette 
tid, afskrækkende og proportionelle 
sanktioner i tilfælde af bedrageri, 
korruption, interessekonflikter eller andre 
alvorlige uregelmæssigheder. 
Afhjælpning og sanktioner anvendt i disse 
tilfælde skal omfatte annullation af de 
respektive offentlige kontrakter og 
skadeserstatningsansvar.

Or. en

Ændringsforslag 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87 udgår
Bistand til ordregivende myndigheder og 
virksomheder
1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne 
sikrer også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.
2. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
at forbedre økonomiske operatørers 
adgang til offentlige kontrakter, særlig 
SMV'er, og med henblik på at fremme en 
korrekt forståelse af bestemmelserne i 
dette direktiv, at der er passende bistand 
til rådighed, herunder ad elektronisk vej, 
eller ved hjælp af de eksisterende netværk 
for virksomhedsbistand.
3. Der skal være specifik administrativ 
bistand til rådighed for de økonomiske 
operatører, som har til hensigt at deltage i 
en udbudsprocedure i en anden 
medlemsstat. En sådan bistand skal 
mindst omfatte de administrative krav i 
den pågældende medlemsstat samt 
eventuelle forpligtelser i forbindelse med 
elektroniske offentlige indkøb.
Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske operatører har let adgang til 
passende oplysninger om forpligtelserne 
vedrørende skatter og afgifter, 
miljøbeskyttelse og gældende social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i den 
medlemsstat, i den region eller på det sted, 
hvor arbejdet skal udføres, eller hvor 
ydelserne skal præsteres, og som finder 
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anvendelse på arbejdets udførelse på 
byggepladsen eller på de leverede 
tjenesteydelser under kontraktens 
opfyldelse.
4. I forbindelse med stk. 1, 2 og 3 kan 
medlemsstaterne udpege et enkelt eller 
flere organer eller administrative 
strukturer. Medlemsstaterne skal sikre 
behørig koordination mellem disse 
organer og strukturer.

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystemer (hjælp til ordregivende myndigheder og 
virksomheder), idet det foreslås at slette artikel 87. Kommissionens forslag skal støttes af et 
klart tilfælde, som beviser omkostningseffektiviteten, og disse detaljerede forslag er også i 
strid med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Der er imidlertid et klart behov for, 
at medlemsstaterne overtager ejerskabet af SMV/"Think Small First"-principperne i offentlige 
udbud. Dette foreslås i overvejelser.

Ændringsforslag 1545
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. nl

Begrundelse

Organiseringen af bistand til ordregivende myndigheder på nationalt plan er 
medlemsstaternes eget anliggende. Eftersom lovgivningen forenkles, vil behovet for 
forklaringer til udbudsreglerne sandsynligvis også blive mindre.

Ændringsforslag 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
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Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87 udgår
Bistand til ordregivende myndigheder og 
virksomheder
1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne 
sikrer også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.
2. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
at forbedre økonomiske operatørers 
adgang til offentlige kontrakter, særlig 
SMV'er, og med henblik på at fremme en 
korrekt forståelse af bestemmelserne i 
dette direktiv, at der er passende bistand 
til rådighed, herunder ad elektronisk vej, 
eller ved hjælp af de eksisterende netværk 
for virksomhedsbistand.
3. Der skal være specifik administrativ 
bistand til rådighed for de økonomiske 
operatører, som har til hensigt at deltage i 
en udbudsprocedure i en anden 
medlemsstat. En sådan bistand skal 
mindst omfatte de administrative krav i 
den pågældende medlemsstat samt 
eventuelle forpligtelser i forbindelse med 
elektroniske offentlige indkøb.
Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske operatører har let adgang til 
passende oplysninger om forpligtelserne 
vedrørende skatter og afgifter, 
miljøbeskyttelse og gældende social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i den 
medlemsstat, i den region eller på det sted, 
hvor arbejdet skal udføres, eller hvor 
ydelserne skal præsteres, og som finder 
anvendelse på arbejdets udførelse på 
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byggepladsen eller på de leverede 
tjenesteydelser under kontraktens 
opfyldelse.
4. I forbindelse med stk. 1, 2 og 3 kan 
medlemsstaterne udpege et enkelt eller 
flere organer eller administrative 
strukturer. Medlemsstaterne skal sikre 
behørig koordination mellem disse 
organer og strukturer.

Or. en

Ændringsforslag 1547
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.

1. Medlemsstaterne stiller tekniske 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk
information, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Forklaring: affattelsen kan fortolkes som retlig rådgivning, men det tilkommer ikke 
medlemsstaterne at give retlig rådgivning om Europæisk lovgivning.

Ændringsforslag 1548
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
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Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller tekniske
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål.

1. Medlemsstaterne stiller 
støtteforanstaltninger til rådighed med 
henblik på at give juridisk og økonomisk 
rådgivning, vejledning og bistand til de 
ordregivende myndigheder med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
udbudsprocedurer. Medlemsstaterne sikrer 
også, at den enkelte ordregivende 
myndighed kan få kvalificeret bistand og 
rådgivning vedrørende individuelle 
spørgsmål. Medlemsstaterne kan ligeledes 
bruge eksterne konsulenttjenester til at 
supplere deres ledelsesevner og -
kompetencer for programmer og 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 1549
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med stk. 1, 2 og 3 kan 
medlemsstaterne udpege et enkelt eller 
flere organer eller administrative 
strukturer. Medlemsstaterne skal sikre 
behørig koordination mellem disse 
organer og strukturer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel medfører unødvendige administrative byrder. Det påhviler medlemsstaterne at 
organisere deres nationale administration. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette en 
tilsynsmyndighed (artikel 84) uden europæisk lovgivning. Artikel 84 er i strid med 
subsidiaritetsprincippet.
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Ændringsforslag 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder bistand til 
hinanden og træffer foranstaltninger med 
hensyn til effektivt samarbejde med 
hinanden for at sikre udveksling af 
oplysninger om emner, som er nævnt i 
artikel 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 og 
69. De sikrer fortroligheden af de 
udvekslede oplysninger.

1. Medlemsstaterne yder bistand til 
hinanden og træffer foranstaltninger med 
hensyn til effektivt samarbejde med 
hinanden for at sikre udveksling af 
oplysninger om emner, som er nævnt i 
artikel 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69
og 73a. De sikrer fortroligheden af de 
udvekslede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1551
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger i forbindelse 
med denne artikel et eller flere 
forbindelsespunkter og meddeler 
kontaktoplysningerne herfor til de andre 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
fortegnelsen over forbindelsespunkter. 
Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordinationen af forbindelsespunkterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel medfører unødvendige administrative byrder. Det påhviler medlemsstaterne at 
organisere deres nationale administration. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette en 
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tilsynsmyndighed (artikel 84) uden europæisk lovgivning. Artikel 84 er i strid med 
subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger i forbindelse 
med denne artikel et eller flere
forbindelsespunkter og meddeler 
kontaktoplysningerne herfor til de andre 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
fortegnelsen over forbindelsespunkter. 
Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordinationen af forbindelsespunkterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alternative forslag til styringssystemer (administrativt samarbejde).

Ændringsforslag 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger i forbindelse 
med denne artikel et eller flere 
forbindelsespunkter og meddeler 
kontaktoplysningerne herfor til de andre 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
fortegnelsen over forbindelsespunkter. 
Tilsynsorganet er ansvarligt for 

udgår
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koordinationen af forbindelsespunkterne.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke en proportionel foranstaltning at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at 
oprette yderligere organer. Endvidere kan flere af de kompetencer et sådant organ gives, som 
for eksempel tilsyn, koordinering og rapportering, medføre en interessekonflikt.

Ændringsforslag 1554
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger i forbindelse 
med denne artikel et eller flere 
forbindelsespunkter og meddeler 
kontaktoplysningerne herfor til de andre 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
fortegnelsen over forbindelsespunkter.
Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordinationen af forbindelsespunkterne.

3. Medlemsstaterne udpeger i forbindelse 
med denne artikel et eller flere 
forbindelsespunkter og meddeler 
kontaktoplysningerne herfor til de andre 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør og ajourfører regelmæssigt 
fortegnelsen over forbindelsespunkter. 

Or. en

Begrundelse

Jf. sletning af artikel 86

Ændringsforslag 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udvekslingen af oplysninger sker 
gennem informationssystemet for det 

udgår



PE492.869v01-00 140/170 AM\908760DA.doc

DA

indre marked, som er oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets44

forordning (EU) nr. XXX/XXXX [forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om administrativt samarbejde 
i informationssystemet for det indre 
marked (IMI-forordningen) 
KOM(2011)0522]. Medlemsstaterne 
leverer oplysninger, som andre 
medlemsstater har anmodet om, hurtigst 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke en proportionel foranstaltning at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at 
oprette yderligere organer. Endvidere kan flere af de kompetencer et sådant organ gives, som 
for eksempel tilsyn, koordinering og rapportering, medføre en interessekonflikt

Ændringsforslag 1556
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 89 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 
og 86 omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om 
tilbagekaldelse bringer uddelegeringen af 
den beføjelse, der er nævnt i afgørelsen, til 
ophør. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
gældende.

3. Den i artikel 6, 13, 19, 20, 23 og 59 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om 
tilbagekaldelse bringer uddelegeringen af 
den beføjelse, der er nævnt i afgørelsen, til 
ophør. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
gældende.

Or. en
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Ændringsforslag 1557
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det Rådgivende 
Udvalg for Offentlige Aftaler, der er nedsat 
ved Rådets afgørelse 71/306/EØF45. Dette
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af det Rådgivende 
Udvalg for Offentlige Aftaler, der er nedsat 
ved Rådets afgørelse 71/306/EØF45 og af 
udvalget oprettet i henhold til artikel 7 i 
Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 
(handels hindringsforordningen) 1. Disse
udvalg er udvalg i betydningen i artikel 3 i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 1558
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til denne artikel, finder 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

2. Når der henvises til denne artikel, finder 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse, og det kompetente udvalg er 
det udvalg, der er oprettet i henhold til 
Rådets beslutning 71/306/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 1559
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv

                                               
1 1 EFT L 349, 31.12.1994, s. 71.
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Artikel 91 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011 anvendelse, og det 
kompetente udvalg er det udvalg, der er 
oprettet i henhold til 
handelshindringsforordningen

Or. en

Ændringsforslag 1560
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 6 – del H

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del H udgår
Oplysninger, der skal angives i 
udbudsbekendtgørelser vedrørende 
kontrakter om sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser
(jf. artikel 75, stk. 1)
1. Navn, identifikationsnummer (hvis 
fastsat i national lovgivning), adresse, 
herunder NUTS-kode, telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og 
internetadresse for den ordregivende 
myndighed eller den afdeling, hvor der 
kan fås yderligere oplysninger.
2. Eventuelt e-mail- eller internetadresse, 
hvor udbudsbetingelserne og supplerende 
dokumenter er til rådighed.
3. Den ordregivende myndigheds art og 
dens hovedvirksomhed.
4. Det anføres i givet fald, om den 
ordregivende myndighed er en 
indkøbscentral, eller at der er tale om en 
anden form for fælles offentlige indkøb.
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5. Referencenummer/numre i CPV-
nomenklaturen; når kontrakten er opdelt i 
delleverancer, anføres disse oplysninger 
for hver delleverance.
6. NUTS-kode for det primære 
udførelsessted for bygge- og 
anlægsarbejder i forbindelse med bygge-
og anlægsarbejder, eller NUTS-kode for 
hovedstedet for levering eller udførelse i 
forbindelse med vareindkøb og 
tjenesteydelser.
7. Beskrivelse af de tjenesteydelser og i 
givet fald accessoriske arbejder og 
leveringer, der skal leveres.
8. Den anslåede samlede værdi for 
kontrakten eller kontrakterne; når 
kontrakten er opdelt i delleverancer, 
anføres disse oplysninger for hver 
delleverance.
9. Betingelser for deltagelse, herunder:
a) i givet fald angivelse af, at det er en 
kontrakt forbeholdt beskyttede 
værksteder, eller hvis udførelse er 
forbeholdt programmer for beskyttet 
beskæftigelse
b) i givet fald angivelse af, om udførelsen 
af tjenesteydelsen ved lov eller 
administrativ bestemmelse er forbeholdt 
en bestemt profession.
10. Sidste frist for at kontakte den 
ordregivende myndighed med henblik på 
deltagelse.
11. Kort beskrivelse af hovedelementerne i 
den udbudsprocedure, der skal anvendes.
12. Andre relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Bilag 6 – sektion 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del H udgår
Oplysninger, der skal angives i 
udbudsbekendtgørelser vedrørende 
kontrakter om sociale tjenesteydelser og 
andre specifikke tjenesteydelser
(jf. artikel 75, stk. 1)
1. Navn, identifikationsnummer (hvis 
fastsat i national lovgivning), adresse, 
herunder NUTS-kode, telefon- og 
telefaxnummer, e-mail- og 
internetadresse for den ordregivende 
myndighed eller den afdeling, hvor der 
kan fås yderligere oplysninger.
2. Eventuelt e-mail- eller internetadresse, 
hvor udbudsbetingelserne og supplerende 
dokumenter er til rådighed.
3. Den ordregivende myndigheds art og 
dens hovedvirksomhed.
4. Det anføres i givet fald, om den 
ordregivende myndighed er en 
indkøbscentral, eller at der er tale om en 
anden form for fælles offentlige indkøb.
5. Referencenummer/numre i CPV-
nomenklaturen; når kontrakten er opdelt i 
delleverancer, anføres disse oplysninger 
for hver delleverance.
6. NUTS-kode for det primære 
udførelsessted for bygge- og 
anlægsarbejder i forbindelse med bygge-
og anlægsarbejder, eller NUTS-kode for 
hovedstedet for levering eller udførelse i 
forbindelse med vareindkøb og 
tjenesteydelser.
7. Beskrivelse af de tjenesteydelser og i 
givet fald accessoriske arbejder og 
leveringer, der skal leveres.
8. Den anslåede samlede værdi for 
kontrakten eller kontrakterne; når 
kontrakten er opdelt i delleverancer, 
anføres disse oplysninger for hver 
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delleverance.
9. Betingelser for deltagelse, herunder:
a) i givet fald angivelse af, at det er en 
kontrakt forbeholdt beskyttede 
værksteder, eller hvis udførelse er 
forbeholdt programmer for beskyttet 
beskæftigelse
b) i givet fald angivelse af, om udførelsen 
af tjenesteydelsen ved lov eller 
administrativ bestemmelse er forbeholdt 
en bestemt profession.
10. Sidste frist for at kontakte den 
ordregivende myndighed med henblik på 
deltagelse.
11. Kort beskrivelse af hovedelementerne i 
den udbudsprocedure, der skal anvendes.
12. Andre relevante oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Forbundet med genindførelse af skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med offentlige bygge- og 
anlægskontrakter: samtlige tekniske 
forskrifter, navnlig sådanne, som findes i 
udbudsbetingelserne, som fastlægger 
krævede egenskaber for et materiale, et 
produkt eller et indkøb, således, at de 
opfylder kravene til den anvendelse, som 
den ordregivende myndighed har bestemt 
dem til. Disse egenskaber omfatter miljø-
og klimapræstation, udformning efter alle 
behov (herunder adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 

a) i forbindelse med offentlige bygge- og 
anlægskontrakter: samtlige tekniske 
forskrifter, navnlig sådanne, som findes i 
udbudsbetingelserne, som fastlægger 
krævede egenskaber for et materiale, et 
produkt eller et indkøb, således, at de 
opfylder kravene til den anvendelse, som 
den ordregivende myndighed har bestemt 
dem til. Disse egenskaber omfatter miljø-
og klimapræstation, udformning efter alle 
behov (herunder adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
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funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning samt produktionsprocesser 
og -metoder. De omfatter ligeledes regler 
for projektering og omkostningsberegning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
aflevering af bygge- og anlægsarbejder 
samt konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning samt produktionsprocesser 
og -metoder. De omfatter ligeledes regler 
for projektering (herunder indbygget 
databeskyttelse) og omkostningsberegning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
aflevering af bygge- og anlægsarbejder 
samt konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

Or. en

Ændringsforslag 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med offentlige bygge- og 
anlægskontrakter: samtlige tekniske 
forskrifter, navnlig sådanne, som findes i 
udbudsbetingelserne, som fastlægger 
krævede egenskaber for et materiale, et 
produkt eller et indkøb, således, at de 
opfylder kravene til den anvendelse, som
den ordregivende myndighed har bestemt 
dem til. Disse egenskaber omfatter miljø-
og klimapræstation, udformning efter alle 
behov (herunder adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 

a) i forbindelse med offentlige bygge- og 
anlægskontrakter: samtlige tekniske 
forskrifter, navnlig sådanne, som findes i 
udbudsbetingelserne, som fastlægger 
krævede egenskaber for et materiale, et 
produkt eller et indkøb, således, at de 
opfylder kravene til den anvendelse, som 
den ordregivende myndighed har bestemt 
dem til. Disse egenskaber omfatter miljø-
og klimapræstation, udformning efter alle 
behov (herunder adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
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brugsvejledning samt produktionsprocesser 
og -metoder. De omfatter ligeledes regler 
for projektering og omkostningsberegning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
aflevering af bygge- og anlægsarbejder 
samt konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

brugsvejledning, produktionsprocesser og 
-metoder og arbejdsvilkår på et hvilket 
som helst tidspunkt i arbejdets livscyklus. 
De omfatter ligeledes regler for 
projektering og omkostningsberegning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
aflevering af bygge- og anlægsarbejder 
samt konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

Or. en

Ændringsforslag 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter: en specifikation, 
der indeholdes i et dokument, som 
fastlægger krævede egenskaber ved et 
produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. 
kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, 
udformning efter alle behov (herunder 
adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed, dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning, produktionsprocesser og -
metoder på et hvilket som helst tidspunkt i 
indkøbets eller tjenesteydelsens levetid 
samt procedurer for 

b) i forbindelse med offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter: en specifikation, 
der indeholdes i et dokument, som 
fastlægger krævede egenskaber ved et 
produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. 
kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, 
udformning efter alle behov (herunder 
adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed, dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, regler for 
projektering (herunder indbygget 
databeskyttelse), symboler, prøvning og 
prøvningsmetoder, emballering, mærkning 
og etikettering, brugsvejledning, 
produktionsprocesser og -metoder på et 
hvilket som helst tidspunkt i indkøbets 
eller tjenesteydelsens levetid samt
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overensstemmelsesvurdering procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter: en specifikation, 
der indeholdes i et dokument, som 
fastlægger krævede egenskaber ved et 
produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. 
kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, 
udformning efter alle behov (herunder 
adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed, dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning, produktionsprocesser og -
metoder på et hvilket som helst tidspunkt i 
indkøbets eller tjenesteydelsens levetid 
samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

b) i forbindelse med offentlige 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter: en specifikation, 
der indeholdes i et dokument, som 
fastlægger krævede egenskaber ved et 
produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. 
kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, 
udformning efter alle behov (herunder 
adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed, dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning, produktionsprocesser og -
metoder og arbejdsvilkår på et hvilket som 
helst tidspunkt i indkøbets eller 
tjenesteydelsens levetid samt procedurer 
for overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 1566
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Bilag 8 – stk. 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "standard": en teknisk specifikation, som 
er godkendt af et anerkendt 
standardiseringsorgan til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse normalt ikke er obligatorisk, 
og som falder ind under en af følgende 
kategorier:

2) "standard": en teknisk specifikation, som 
er etableret ved konsensus og godkendt af 
et anerkendt standardiseringsorgan til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse normalt ikke er 
obligatorisk, og som falder ind under en af 
følgende kategorier:

Or. en

Ændringsforslag 1567
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller i henhold til artikel 9 og 10 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning [XXX] om europæisk 
standardisering [og om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/105/EF og 2009/23/EF], som er 
blevet offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller, på området for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, i henhold til 
artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning [XXX] om europæisk 
standardisering [og om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/105/EF og 2009/23/EF], som er 
blevet offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende

Or. en

Begrundelse

CEN/CENELEC-forslag – tilpasning til definitionerne i direktiv 98/34/EF.
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Ændringsforslag 1568
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Bilag 8 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller i henhold til artikel 9 og 10 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning [XXX] om europæisk 
standardisering [og om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/105/EF og 2009/23/EF], som er 
blevet offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende

4) "fælles tekniske specifikationer": 
tekniske specifikationer, der er udarbejdet 
efter en af medlemsstaterne godkendt 
procedure eller, på området for 
informations- og 
kommunikationsteknologi, i henhold til 
artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning [XXX] om europæisk 
standardisering [og om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/105/EF og 2009/23/EF], som er 
blevet offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende

Or. en

Ændringsforslag 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Bilag 11 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 155 om sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen

Or. en

Ændringsforslag 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
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Bilag 11 – led 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 1 om arbejdstid 
(industri)

Or. en

Ændringsforslag 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Bilag 11 – led 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 131 om fastsættelse af 
mindstelønninger

Or. en

Ændringsforslag 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Bilag 11 – led 8 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 102 social sikring 
(minimumsstandard)

Or. en

Ændringsforslag 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv



PE492.869v01-00 152/170 AM\908760DA.doc

DA

Bilag 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identifikation af den økonomiske aktør a) identifikation af den økonomiske aktør, 
virksomhedsregistreringsnummer, navn, 
adresse, bank

Or. en

Ændringsforslag 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) beskrivelse af virksomheden, navnlig 
etableringsår, virksomhedsform, ejer(e) af 
virksomheden, bestyrelsesmedlemmer, 
industrikode, kort beskrivelse af 
virksomhedens vigtigste ydelser og/eller 
produktion;

Or. en

Ændringsforslag 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) erklæring om, at den økonomiske 
aktør har opfyldt sine forpligtelser med 
hensyn til betaling af skatter og afgifter 
eller sociale sikringsordninger i henhold 
til de nationale lovgivninger;

Or. en
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Ændringsforslag 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den økonomiske aktørs vigtigste 
økonomiske indikatorer i de seneste tre 
regnskabsår: bruttoomsætning, resultat 
før renter og skat og soliditetsgrad; 
overholdelse af da) for nyetablerede 
virksomheder er, når oplysninger fra 
etablering til dags dato er anført i deres 
udbudspas;

Or. en

Ændringsforslag 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) den økonomiske aktørs vigtigste 
virksomhedsindikatorer: det 
gennemsnitlige antal ansatte igennem de 
seneste tre år og antallet af ansatte i 
slutningen af det seneste år; overholdelse 
af db) for nyetablerede virksomheder er, 
når oplysninger fra etablering til dags 
dato er anført i deres udbudspas;

Or. en

Ændringsforslag 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angivelse af passets gyldighedsperiode, 
som ikke må være under seks måneder.

f) angivelse af passets gyldighedsperiode, 
som ikke må være under et år.

Or. en

Ændringsforslag 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angivelse af passets gyldighedsperiode, 
som ikke må være under seks måneder.

f) angivelse af passets gyldighedsperiode, 
som ikke må være under 12 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 1580
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Bilag 14 – del 2 – stk. 1 – litra a – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forelæggelse af en liste over de 
betydeligste leveringer eller 
tjenesteydelser, der er udført i løbet af højst 
de seneste tre år, med angivelse af beløb og 
tidspunkter samt den offentlige eller 
private modtager. Hvor det er nødvendigt 
for at sikre reel konkurrence, kan de 
ordregivende myndigheder angive, at der 
vil blive taget hensyn til dokumentation for 
relevante leveringer eller tjenesteydelser, 
der er udført eller leveret mere end tre år 
før

ii) forelæggelse af en liste over de 
betydeligste leveringer eller 
tjenesteydelser, der er udført i løbet af højst 
de seneste tre år, med angivelse af beløb og 
tidspunkter samt den offentlige eller 
private modtager. Hvor det er nødvendigt 
for at sikre reel konkurrence, kan de 
ordregivende myndigheder angive, at der 
vil blive taget hensyn til dokumentation for 
relevante leveringer eller tjenesteydelser, 
der er udført eller leveret mere end fem år 
før
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Or. en

Begrundelse

Teknisk konsulentekspertise er summen af metode, kvalifikationer og ressourcer, som ikke 
nødvendigvis afspejles/påvises igennem de seneste tre år på et særligt område.

Ændringsforslag 1581
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Bilag 14 – del 2 – stk. 1 – litra a – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forelæggelse af en liste over de 
betydeligste leveringer eller 
tjenesteydelser, der er udført i løbet af højst 
de seneste tre år, med angivelse af beløb og 
tidspunkter samt den offentlige eller 
private modtager. Hvor det er nødvendigt 
for at sikre reel konkurrence, kan de 
ordregivende myndigheder angive, at der 
vil blive taget hensyn til dokumentation for 
relevante leveringer eller tjenesteydelser, 
der er udført eller leveret mere end tre år 
før

ii) forelæggelse af en liste over de 
betydeligste leveringer eller 
tjenesteydelser, der er udført i løbet af højst 
de seneste fem år, med angivelse af beløb 
og tidspunkter samt den offentlige eller 
private modtager. Hvor det er nødvendigt 
for at sikre reel konkurrence, kan de 
ordregivende myndigheder angive, at der 
vil blive taget hensyn til dokumentation for 
relevante leveringer eller tjenesteydelser, 
der er udført eller leveret mere end fem år 
før

Or. en

Ændringsforslag 1582
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Bilag 14 – del 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angivelse af de 
miljøstyringsforanstaltninger, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

f) angivelse af de miljømæssige og sociale 
forvaltningsforanstaltninger, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

Or. en
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Ændringsforslag 1583
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Bilag 14 – del 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angivelse af de 
miljøstyringsforanstaltninger, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

f) angivelse af de foranstaltninger 
vedrørende bæredygtig udvikling, som den 
økonomiske aktør kan anvende ved 
udførelsen af kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XVI udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bilag er erstattet af bilag 16A og 16B.

Ændringsforslag 1585
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Bilag 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XVI udgår

Or. fr
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Begrundelse

Dette bilag erstattes af bilag XVIA og XVIB.

Ændringsforslag 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Bilag 16

Kommissionens forslag

CPV-kode Varebeskrivelse

79611000-0 og

85000000-9 til 85323000-9

(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

Sundheds- og socialvæsen

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 

79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-

5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); fra 92000000-1 

til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Administrative uddannelses-, sundheds- og 

kulturtjenester

75300000-9 Lovpligtig socialsikring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Velfærdsydelser

98000000-3 Andre kollektive, sociale og personlige 

tjenesteydelser

98120000-0 Tjenester ydet af fagforeninger

98131000-0 Religiøse tjenester

Ændringsforslag

CPV-kode Varebeskrivelse

79611000-0, 75200000-8, 75231200-6, Sundheds- og socialvæsen og tilknyttede 
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75231240-8,

85000000-9 til 85323000-9

(undtagen 85321000-5 og 85322000-2),

98133100-5 og 98200000-5

ydelser

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 

79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-

5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); fra 92000000-1 

til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Administrative uddannelses-, sundheds- og 

kulturtjenester

75300000-9 Lovpligtig socialsikring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Velfærdsydelser

98000000-3, 55521100-9 Andre kollektive, sociale og personlige 

tjenesteydelser

98120000-0 Tjenester ydet af fagforeninger

98131000-0 Religiøse tjenester

fra 61000000-5 til 61530000-9, fra 

63370000-3 til 63372000-7

Transport ad vandvejen

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 

62450000-1, fra 63000000-9 til 63600000-

5 (undtagen 63370000-3, 63371000-0, 

63372000-7), 74322000-2, 93610000-7

Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser

fra 74500000-4 til 74540000-6 (undtagen 

74511000-4), fra 95000000-2 til 

95140000-5

Personaleudvælgelse og rekruttering

fra 74600000-5 til 74620000-1 Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelser, undtagen 
sikkerhedstransport

fra 74875000-3 til 74875200-5 og fra Fritids- og sportsaktiviteter samt 
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92000000-1 til 92622000-7 (undtagen 

92230000-2)
kulturelle aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Som et enkelt onlinekontaktpunkt for erhvervslivets og borgernes rettigheder skal Dit Europa-
portalen i væsentlig grad øge sin synlighed blandt forbrugerne.

Ændringsforslag 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Forslag til direktiv
Bilag 16 – kolonne 1 – række 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

79611000-0 og
85000000-9 til 85323000-9
(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

79611000-0 og
85000000-9 til 85323000-9
(undtagen 85321000-5, 85322000-2 og 
85143000-3)

Or. en

Begrundelse

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Ændringsforslag 1588
Anna Hedh

Forslag til direktiv
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Bilag 16 – række 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

98120000-0/Tjenester ydet af 
fagforeninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger er selvstændige private enheder, som ikke bør underlægges offentligt indkøb. 
Det er ikke klart, hvilken virkning det vil få, hvis fagforeninger omfattes, og det bør udgå, hvis 
der ikke er nogen begrundelse for deres inddragelse.

Ændringsforslag 1589
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Bilag 16 – række 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 79100000-5 a 79140000-7/Juridiske 
tjenesteydelser

Or. en

Begrundelse

Juridiske tjenesteydelser, som har karakter af personligt valg, er ikke egnede til at komme i 
betragtning på grundlag af den fulde anvendelse af ordningen for offentlige indkøb. Desuden 
leveres de inden for en retlig ramme, der varierer betydeligt fra en medlemsstat til en anden, 
således at efterspørgslen efter disse ydelser uvægerligt begrænses til aktører med særlige 
kompetencer i den relevante nationale lovgivning.

Ændringsforslag 1590
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag 16 – række 7 a til 7 l (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

79112000-2 Juridisk repræsentation
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79100000-5 Juridisk virksomhed
79110000-8 Advokatbistand og 
repræsentation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Repræsentation af 
interesseparter
79120000-1 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med patenter og ophavsret
79121000-8 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med ophavsret
79121100-90 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med softwareophavsret
79130000-4 Udstedelse af juridisk 
dokumentation og certificering
79131000-1 
Dokumenteringstjenesteydelser
79132000-8 Certificeringsvirksomhed
79140000-7 Juridisk rådgivning og 
information.

Or. en

Begrundelse

En specifik behandling af tjenesteydelser kan kun begrundes, hvis den finder anvendelse på 
alle tjenesteydelser af samme art, juridiske tjenesteydelser – pålagt de samme principper om 
fortrolighed bør ikke behandles anderledes.

Ændringsforslag 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Bilag 16 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundheds- og socialvæsen Sundheds-, veterinær- og socialvæsen
Administrative uddannelses-, sundheds- og 
kulturtjenester

Administrative uddannelses-, sundheds- og 
kulturtjenester

Lovpligtig socialsikring Lovpligtig socialsikring
Velfærdsydelser Velfærdsydelser
Andre kollektive, sociale og personlige Andre kollektive, sociale og personlige 
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tjenesteydelser tjenesteydelser
Tjenester ydet af fagforeninger Tjenester ydet af fagforeninger
Religiøse tjenester Religiøse tjenester

Hotel- og restaurationsvirksomhed
Jernbanetransport
Skibsfart
Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
Arbejds- og arbejdskraftformidling, 
undtagen arbejdsaftaler
Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelser, undtagen 
sikkerhedstransport
Undervisning og erhvervsuddannelse
Fritids- og sportsaktiviteter samt 
kulturelle aktiviteter, undtagen aftaler om 
radio- og fjernsynsforetagenders 
erhvervelse, udvikling, produktion eller 
koproduktion af programmer og aftaler 
om sendetid
Andre tjenesteydelser, undtagen aftaler 
om radio- og fjernsynsforetagenders 
erhvervelse, udvikling, produktion eller 
koproduktion af programmer og aftaler 
om sendetid

Or. de

Begrundelse

Den eksisterende skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser bør bibeholdes af den grund, at B-
tjenesteydelser kun har begrænset eller ingen relevans for det indre marked. Navnlig ville det 
være uklogt at lade tjenesteydelser på områderne fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle 
aktiviteter falde bort, og det ville i praksis medføre betydelige problemer og øget 
administration. Betydningen af begrebet "administrative tjenesteydelser" er for upræcis her 
og ikke omfattende nok

Ændringsforslag 1592
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Bilag 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Bilag XVI A

Bilag XVIA – Del A
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 1

Kategorier Beskrivelse CPC-
referencenumm
er (1)

CPV-referencenummer

1 Vedligeholdelse og 
reparation

6112, 6122, 633, 
886

50100000-6 til 50884000-5 (undtagen 
50310000-1 til 50324200-4 og 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) og 51000000-9 til 
51900000-1

2 Landtransport, herunder 
sikkerhedstransport og 
kurervirksomhed, 
undtagen postbesørgelse

712 (undtagen 
71235),
7512, 87304

60100000-9 til 60183000-4 (undtagen 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6) og 64120000-3 til 64121200-2

3 Lufttransport: transport 
af personer og gods, 
undtagen postbesørgelse

73 (undtagen 
7321) 60410000-5 til 60424120-3 (undtagen 

60411000-2, 60421000-5), 60500000-
3 og 60440000-4 til 60445000-9

4 Postbesørgelse på land 
(2) og i luften

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 60411000-
2, 60421000-5 

5 Teletjenester 752 64200000-8 til 64228200-2, 
72318000-7 og 72700000-7 til 
72720000-3

6 Finansielle 
tjenesteydelser:
a) forsikring
b) bank- og 

investeringstjenestey
delser (3)

ex 81, 812, 814
66100000-1 til 66720000-3

7 Edb-tjenesteydelser og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

84 50310000-1 til 50324200-4, 
72000000-5 til 72920000-5 (undtagen 
72318000-7 og 72700000-7 til 
72720000-3), 9342410-4

8 F&U-tjenesteydelser (4) 85 73000000-2 til 73436000-7 (undtagen 
73200000-4, 73210000-7, 73220000-
0)
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9 Regnskab, revision og 
bogholderi

862 79210000-9 til 79223000-3

10 Markeds- og 
opinionsundersøgelser

864 79300000-7 til 79330000-6 og 
79342310-9, 79342311-6

11 Managementkonsulentvi
rksomhed (5) og hermed 
beslægtede 
tjenesteydelser

865, 866 73200000-4 til 73220000-0, 
79400000-8 til 79421200-3 og 
79342000-3, 79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 79342321-9, 
79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12 Arkitektvirksomhed:
rådgivende 
ingeniørvirksomhed og 
integreret 
ingeniørvirksomhed,
byplanlægning og 
landskabsarkitektur,
hermed beslægtet 
teknisk-videnskabelig 
konsulentvirksomhed,
teknisk afprøvning og 
analyse

867
71000000-8 til 71900000-7 (undtagen 
71550000-8) og 79994000-8

13 Reklamevirksomhed 871 79341000-6 til 79342200-5 (undtagen 
79342000-3 og 79342100-4)

14 Bygningsrengøring og 
ejendomsadministration

874, 82201 til 
82206 70300000-4 til 70340000-6 og 

90900000-6 til 90924000-0
15 Forlags- og 

trykkerivirksomhed på 
honorar- eller 
kontraktbasis

88442
79800000-2 til 79824000-6, 
79970000-6 til 79980000-7

16 Kloakering og 
affaldsbortskaffelse:
rensning og lignende 
tjenesteydelser

94 90400000-1 til 90743200-9 (undtagen 
90712200-3), 90910000-9 til 
90920000-2 og 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0

(1) CPC-nomenklaturen (den midlertidige udgave), som bruges ved fastlæggelse af 
anvendelsesområdet for direktiv 92/50/EØF. 
(2) Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser. 
(3) Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af 
værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. 
Tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje - uanset de finansielle betingelser - af 
jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil, 
er også udelukket; dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med 
eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af dette direktiv.
(4) Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis 
udbytte tilhører den ordregivende myndighed og/eller ordregiveren til brug for egen 
virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang aflønnes af den ordregivende myndighed.
(5) Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling. 
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Bilag XVIA – Del B
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 74

Kategorier Beskrivelse CPC-
referencenumm
er (1)

CPV-referencenummer

17 Hotel- og 
restaurationsvirksomhed

64 55100000-1 til 55524000-9 og 
98340000-8 til 98341100-6

18 Jernbanetransport 711 60200000-0 til 60220000-6
19 Transport ad vandveje 72 60600000-4 til 60653000-0 og 

63727000-1 til 63727200-3
20 Støtte- og 

hjælpetransporttjenestey
delser

74
63000000-9 til 63734000-3 (undtagen 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 
og 63727000-1 til 63727200-3) og 
98361000-1

21 Juridiske tjenesteydelser 861 79100000-5 til 79140000-7
22 Personaleudvælgelse og 

–rekruttering (2)
872

79600000-0 til 79635000-4 (undtagen 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0) og 98500000-8 til 98514000-9

23 Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelse
r, undtagen 
sikkerhedstransport

873 (undtagen 
87304)

80100000-5 til 80660000-8 (undtagen 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

24 Undervisning og 
erhvervsuddannelse

92 80100000-5 til 80660000-8 (undtagen 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1)

25 Sundheds- og 
socialvæsen

93 79611000-0 og 85000000-9 til 
85323000-9 (undtagen 85321000-5 
og 85322000-2)

26 Fritids- og 
sportsaktiviteter samt 
kulturelle aktiviteter (3)

96 79995000-5 til 79995200-7 og 
92000000-1 til 92700000-8 (undtagen 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6)

27 Andre tjenesteydelser

(1) CPC-nomenklaturen (den midlertidige udgave), som bruges ved fastlæggelse af 
anvendelsesområdet for direktiv 92/50/EØF.
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(2) Undtagen ansættelseskontrakter.
(3) Undtagen aftaler om radio- og fjernsynsforetagenders erhvervelse, udvikling, 
produktion eller koproduktion af programmer og aftaler om sendetid.

Or. fr

Ændringsforslag 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XVIa
Bilag XVIa - Del A

Tjenesteydelser omhandlet i artikel 6a

Kategori Betegnelse CPC-
referencen
ummer (1)

CPV-referencenummer

1 Tjenester i forbindelse 
med reparation og 
vedligeholdelse

6112, 
6122, 633,
886

Fra 50100000-6 til 
50884000-5 (undtagen 
50310000-1 til 
50324200-4 og 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) og fra 
51000000-9 til 
51900000-1

2 Landtransport (2), 
herunder 
sikkerhedstransport og 
kurérvirksomhed, 
undtagen 
postbesørgelse

712 
(undtagen 
71235),
7512, 
87304

Fra 60100000-9 til 
60183000-4 (undtagen 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6) og fra 
64120000-3 til 
64121200-2

3 Lufttransport af 
personer og gods, 
undtagen
postbesørgelse

73 
(undtagen 
7321)

Fra 60410000-5 til 
60424120-3 (undtagen 
60411000-2, 60421000-
5) og 60500000-3 og fra 
60440000-4 til 
60445000-9

4 Postbesørgelse på land 
(3)

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
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og i luften 60421000-5 

5 Teletjenester 752 Fra 64200000-8 til 
64228200-2 72318000-7 
og fra 72700000-7 to 
72720000-3

6 Finansielle 
tjenesteydelser:
a) Forsikring
b) Bank- og 
investeringstjenesteydel
ser
(4)

undtagen 
81, 812, 
814

Fra 66100000-1 til 
66720000-3 (4)

7 It-tjenesteydelser og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

84 Fra 50310000-1 til 
50324200-4 fra 
72000000-5 til 
72920000-5 (undtagen 
72318000-7 og fra 
72700000-7 til 
72720000-3), 79342410-
4

8 FoU-
tjenesteydelser (5)

85 Fra 73000000-2 til 
73436000-7 (undtagen 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Regnskab, revision og
bogholderi

862
Fra 79210000-9 til 
79223000-3

10 Markeds- og
opinionsundersøgelser 864

Fra 79300000-7 til 
79330000-6 og 
79342310-9, 79342311-
6

11 Managementkonsulentv
irksomhed (6) og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

865, 866
Fra 73200000-4 til 
73220000-0 fra 
79400000-8 til 
79421200-3 og 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Arkitektvirksomhed: 
rådgivende 
ingeniørvirksomhed og 
integreret 
ingeniørvirksomhed, 
byplanlægning og 
landskabsarkitektur, 

867
Fra 71000000-8 -
71900000-7 (undtagen 

71550000-8) og 
79994000-8 
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hermed beslægtet 
teknisk-videnskabelig 
konsulentvirksomhed; 
teknisk afprøvning og 
analyse

13 Tjenesteydelser inden 
for reklamevirksomhed

871 Fra 79341000-6 
til 79342200-5 
(undtagen 79342000-3 
og 79342100-4)

14 Bygningsrengøring og 
ejendomsadministration

874, 82201 
til
82206

Fra 70300000-4 til 
70340000-6 og fra 
90900000-6 til 
90924000-0 

15 Forlags- og 
trykkerivirksomhed på 
honorar- eller 
kontraktbasis

88442 Fra 79800000-2 til 
79824000-6 og fra 
79970000-6 til 
79980000-7 

16 Kloakering og 
affaldsbortskaffelse: 
rensning og lignende 
tjenesteydelser

94 Fra 90400000-1 til 
90743200-9 (undtagen 
90712200-3) 
fra 90910000-9 til 
90920000-2 og 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
1) Undtagen ansættelseskontrakter.
2) Undtagen aftaler om radio- og fjernsynsforetagenders erhvervelse, udvikling, produktion 

eller koproduktion af programmer og aftaler om sendetid.
3) Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser.
4) Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af 

værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser.
Udelukket er også: Tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje — uanset de 

finansielle betingelser — af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller 
som vedrører rettigheder hertil, er også udelukket; dog er aftaler om finansielle 
tjenesteydelser, der udføres samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller 
leje, uanset form, omfattet af dette direktiv.

5) Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis 
udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis 
tjenesteydelsen i fuldt omfang aflønnes af den ordregivende myndighed.

6) Undtagen voldgifts- og mæglingstjenesteydelser.

Bilag XVIa - Del B 
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 6a

Kategori Betegnelse CPC-
referencen
ummer (1)

CPV-referencenummer
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17 Hotel- og 
restaurationsvirksomhe
d

64 Fra 55100000-1 til 
55524000-9 og fra 
98340000-8 til 
98341100-6

18 Jernbanetransport 711 Fra 60200000-0 til 
60220000-6

19 Transport ad vandveje 72 Fra 60600000-4 til 
60653000-0 og fra 
63727000-1 til 
63727200-3

20 Støtte- og 
hjælpetransporttjeneste
ydelser

74 Fra 63000000-9 til 
63734000-3 (undtagen 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 og fra 
63727000-1 til 
63727200-3) og 
98361000-1

21 Juridiske 
tjenesteydelser

861 Fra 79100000-5 til 
79140000-7

22 Personaleudvælgelse og 
rekruttering (1)

872 Fra 79600000-0 til 
79635000-4 (undtagen 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) og fra 
98500000-8 til 
98514000-9

23 Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydels
er, undtagen 
sikkerhedstransport

873 
(undtagen 

87304)

Fra 79700000-1 til 
79723000-8

24 Undervisning og 
erhvervsuddannelse

92 Fra 80100000-5 til 
80660000-8 (undtagen 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Sundheds- og 
socialvæsen

93 79611000-0 og fra 
85000000-9 til 
85323000-9 (undtagen 
85321000-5 og 
85322000-2)

26 Fritids- og 
sportsaktiviteter samt 
kulturelle aktiviteter

96 Fra 79995000-5 til 
79995200-7 og fra 
92000000-1 til 
92700000-8 (undtagen 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Andre tjenesteydelser 
(2)

1) Undtagen ansættelseskontrakter.
2) Undtagen aftaler om radio- og fjernsynsforetagenders erhvervelse, udvikling, produktion 
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eller koproduktion af programmer og aftaler om sendetid.

Or. en


