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Ændringsforslag 445
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udformningen af udbuddet må dog ikke 
foretages med det formål at udelukke 
kontrakten fra dette direktiv eller kunstigt 
indsnævre konkurrencen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 446
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udformningen af udbuddet må dog ikke 
foretages med det formål at udelukke 
kontrakten fra dette direktiv eller kunstigt 
indsnævre konkurrencen.

Udformningen af udbuddet må dog ikke 
foretages med det formål at udelukke 
kontrakten fra dette direktiv eller kunstigt 
indsnævre konkurrencen. Procedurerne 
ledsages altid af passende garantier, som 
sikrer efterlevelse af princippet om 
ligebehandling og gennemsigtighed, fri 
konkurrence, reklame og effektiv 
forvaltning af offentlige ressourcer.

Or. es

Ændringsforslag 447
Cornelis de Jong

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

Ordregivende myndigheder respekterer 
betalingsforsinkelsen som fastsat i 
direktiv2011/7/EU.

Or. en

Ændringsforslag 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere sigter i politikken for 
offentlige indkøb mod " mest for 
pengene". Dette opnås ved at tildele den 
offentlige kontrakt til det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Detaljer om offentlige indkøbskontrakter 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økonomiske aktører overholder 
forpligtelser med hensyn til social 
beskyttelse, beskæftigelsessikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor bygge- og anlægsarbejdet eller 
tjenesteydelsen udføres eller varerne 
leveres, som fastsat af EU-lovgivning og 
national lovgivning og/eller kollektive 
overenskomster eller internationale 
arbejdsstandarder som fastsat i bilag XIV.

Or. en

Ændringsforslag 451
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter samt 
vareindkøbskontrakter, der også vedrører 
tjenesteydelser eller monterings- og 
installationsarbejde, kan det imidlertid 
forlanges af juridiske personer, at de i 
tilbuddet eller ansøgningen om deltagelse 
opgiver relevant fagligt 
kvalifikationsniveau for de personer, der 
skal opfylde den pågældende kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 452
Pablo Arias Echeverría



PE492.862v02-00 6/175 AM\909613DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 453
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede personer. Dårligt stillede 
personer omfatter blandt andet:
arbejdsløse, personer med særlige 
integrationsproblemer, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede minoriteter.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er 
social og faglig integration af 
handicappede eller dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 
% af de beskæftigede i disse værksteder, 
hos disse økonomiske operatører eller i 
disse programmer er handicappede eller 
dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være 
forbeholdt:

a) beskyttede værksteder, hovedsageligt 
oprettet af og drevet af almennyttige 
organisationer, eller beslutte, at de skal 
udføres i forbindelse med programmer for 
beskyttet beskæftigelse, hvis hovedparten 
af arbejdstagerne er handicappede, som 
på grund af arten eller omfanget af deres 
handicap ikke kan udøve erhvervsmæssig 
beskæftigelse på normale vilkår og ikke 
har let ved at finde beskæftigelse på det 
almindelige marked
b) sociale virksomheder og programmer, 
hvis vigtigste mål er social og faglig 
integration af handicappede, forudsat at 
mere end 30 % af arbejdstagerne hos de 
pågældende økonomiske operatører eller i 
de pågældende programmer er dårligt 
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stillede arbejdstagere.
Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde en 
henvisning til denne bestemmelse.
I medlemsstater, hvor omstændighederne 
retfærdiggør dette, i og med at der er et 
betydeligt antal handicappede, der godt 
kan arbejde, men som ikke er i arbejde, 
skal den i litra a) beskrevne reservation af 
kontrakter mindst svare til det antal eller 
den procentdel kontrakter, der er angivet 
af de ordregivende myndigheder eller 
andre kompetente myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 455
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1– afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Manglende overholdelse af denne 
forpligtelse giver ordregiveren 
erstatningsansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 456
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 

2. Uanset bestemmelserne i dette direktiv 
eller den nationale lovgivning og med 
forbehold af forpligtelserne om 
offentliggørelse af oplysninger om 
indgåede kontrakter og om meddelelse til 
ansøgere og tilbudsgivere, som er 
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som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder, 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

omhandlet i artikel 64 og artikel 69 i dette 
direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder, 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere, at denne bestemmelse ikke gælder, hvis den ordregivende myndighed har 
ret eller pligt til at videregive de pågældende oplysninger – f.eks. i henhold til gældende lov.

Ændringsforslag 457
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder, 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger og detaljer om 
tilbud, som de økonomiske aktører har 
fremsendt.

Or. fr

Ændringsforslag 458
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, og som 
de har betegnet som fortrolige, herunder, 
men ikke begrænset til tekniske 
hemmeligheder, forretningshemmeligheder 
og fortrolige aspekter af tilbud.

2. Medmindre andet fremgår af dette 
direktiv eller den nationale lovgivning om 
adgang til oplysninger, og med forbehold 
af forpligtelserne om offentliggørelse af 
oplysninger om indgåede kontrakter og om 
meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, 
som er omhandlet i artikel 64 og artikel 69 
i dette direktiv, må ordregiveren ikke 
offentliggøre oplysninger, som de 
økonomiske aktører har fremsendt, navnlig
tekniske hemmeligheder, 
forretningshemmeligheder og fortrolige 
aspekter af tilbud.

Manglende overholdelse af denne 
forpligtelse giver ordregiveren 
erstatningsansvar.

Or. fr

Begrundelse

Styrkelse af bestemmelserne om fortroligheden af oplysninger, som ansøgerne eller 
tilbudsgiverne fremsender til ordregiveren under tildelingsproceduren. Ordregiveren må 
hæfte, såfremt følsomme oplysninger, f.eks. tekniske hemmeligheder eller 
forretningshemmeligheder, afsløres.

Ændringsforslag 459
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 32, stk. 1 og 2, forhindrer ikke 
offentliggørelse af kontrakter, efter at 
disse er indgået, herunder offentliggørelse 
af alle efterfølgende ændringer.
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Or. en

Ændringsforslag 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel forhindrer ikke 
offentliggørelse af kontrakter, der er 
indgået, herunder af alle efterfølgende 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) telefon i de tilfælde og under de 
omstændigheder, der er omhandlet i stk. 6

udgår

Or. en

Begrundelse

I praksis anvendes telefonen ikke i sådanne procedurer. Der foretrækkes 
kommunikationsmidler, som er hurtigere og sikrer sporbarhed.

Ændringsforslag 462
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre interoperabilitet mellem 
tekniske formater og af proces- og 
beskedstandarder, navnlig ved 
grænseoverskridende udbudsprocedurer,
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 om 
obligatorisk brug af bestemte tekniske 
standarder, som minimum med hensyn til 
brugen af elektronisk indgivelse, 
elektroniske kataloger og midler til 
elektronisk godkendelse.

For at sikre interoperabilitet mellem 
tekniske formater og af proces- og 
beskedstandarder, navnlig ved 
grænseoverskridende udbudsprocedurer,
bør Kommissionen anbefale brug af 
bestemte tekniske standarder, som 
minimum med hensyn til brugen af 
elektronisk indgivelse, elektroniske 
kataloger og midler til elektronisk 
godkendelse..

Or. en

Ændringsforslag 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Ansøgninger om deltagelse i procedurer 
for indgåelse af kontrakter kan indgives 
skriftligt

Or. en

Begrundelse

I praksis anvendes telefonen ikke i sådanne procedurer. Der foretrækkes 
kommunikationsmidler, som er hurtigere og sikrer sporbarhed.

Ændringsforslag 464
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest fire år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Denne tidsfrist er for kort.

Ændringsforslag 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1,
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

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

Medlemsstaterne sikrer senest den 1. 
januar 2020, at 100 % af 
udbudsprocedurerne under dette direktiv 
gennemføres ved hjælp af elektroniske 
kommunikationsmidler, herunder navnlig 
elektronisk indgivelse i overensstemmelse 
med kravene i denne artikel.

Or. en



PE492.862v02-00 14/175 AM\909613DA.doc

DA

Begrundelse

Denne totrins-model anses for en mere realistisk og opnåelig målsætning og tillader 
ordregivende myndigheder tilstrækkelig tid til planlægning og gennemførelse.

Ændringsforslag 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne tager alle nødvendige 
skridt til at lette anvendelsen af 
elektroniske kommunikationsmidler i alle 
udbudsprocedurer, herunder navnlig 
elektronisk indgivelse i overensstemmelse 
med kravene i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 467
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest tre år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Or. fr
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Ændringsforslag 468
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår ordregivende myndigheder 
som defineret i artikel 2, stk. 1, indfører
medlemsstaterne regler, der effektivt kan 
forebygge, identificere og omgående 
udbedre interessekonflikter, der opstår 
under udførelsen af udbudsprocedurer, som 
er underlagt dette direktiv, herunder 
udformning og forberedelse af proceduren, 
udformning af udbudsdokumenterne, 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere og 
tildeling af kontrakten, med henblik på at 
undgå konkurrenceforvridning og sikre 
ligebehandling af alle tilbudsgivere.

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

Or. it

Ændringsforslag 469
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 470
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 472
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Personlige interesser" omfatter i denne 
artikel familiemæssige, følelsesmæssige,

"Fælles interesser" omfatter i denne artikel
alle økonomiske interesser eller
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økonomiske, politiske interesser eller
andre fælles interesser med ansøgerne 
eller tilbudsgiverne, herunder 
modstridende erhvervsmæssige interesser.

familiebånd med ansøgerne eller 
tilbudsgiverne, herunder modstridende 
erhvervsmæssige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 473
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Personlige interesser" omfatter i denne 
artikel familiemæssige, følelsesmæssige, 
økonomiske, politiske interesser eller 
andre fælles interesser med ansøgerne 
eller tilbudsgiverne, herunder 
modstridende erhvervsmæssige interesser.

"Personlige interesser" forstås som enhver 
form for fælles ejendomsretlig eller 
finansiel interesse, der deles med 
ansøgerne eller tilbudsgiverne, eller som 
stammer fra direkte finansielle betalinger 
vedrørende ansættelse, en 
ansættelseskontrakt eller investeringer 
samt deltagelse i aktiviteter, der støttes af 
kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 474
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Personlige interesser" omfatter i denne 
artikel familiemæssige, følelsesmæssige,
økonomiske, politiske interesser eller 
andre fælles interesser med ansøgerne 
eller tilbudsgiverne, herunder 
modstridende erhvervsmæssige interesser.

"Personlige interesser" omfatter i denne 
artikel familiemæssige, økonomiske eller
politiske interesser med ansøgerne eller 
tilbudsgiverne, herunder modstridende 
erhvervsmæssige interesser.

Or. it
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Ændringsforslag 475
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 476
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemmer af den ordregivende myndigheds beslutningsorganer omfatter lokale rådgivere 
samt regionale og nationale deputerede – dette er en meget vidtrækkende definition, som 
skaber en masse bureaukrati. I de fleste medlemsstater findes der andre instrumenter, der er 
bedre tilpasset behovet for at bekæmpe korruption.
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Ændringsforslag 477
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ansøgere og tilbudsgivere ved 
indledningen af udbudsproceduren indgiver 
en erklæring vedrørende eksistensen af 
privilegerede forbindelser med personer 
nævnt i stk. 2, litra b), som kan bringe 
disse personer i en interessekonflikt. Den 
ordregivende myndighed angiver i den 
individuelle rapport, der er nævnt i artikel 
94, om en ansøger eller tilbudsgiver har 
indgivet en erklæring.

b) at ansøgere og tilbudsgivere, f.eks. 
selskabers direktører eller andre personer 
med beslutningsansvar, beføjelser eller 
kontrol over ansøgere eller tilbudsgivere,
ved indledningen af udbudsproceduren 
indgiver en erklæring vedrørende 
eksistensen af privilegerede forbindelser 
med personer nævnt i stk. 2, litra b), som 
kan bringe disse personer i en 
interessekonflikt. Den ordregivende 
myndighed angiver i den individuelle 
rapport, der er nævnt i artikel 94, om en 
ansøger eller tilbudsgiver har indgivet en 
erklæring.

Or. en

Ændringsforslag 478
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ansøgere og tilbudsgivere ved 
indledningen af udbudsproceduren indgiver 
en erklæring vedrørende eksistensen af 
privilegerede forbindelser med personer 
nævnt i stk. 2, litra b), som kan bringe 
disse personer i en interessekonflikt. Den 
ordregivende myndighed angiver i den 
individuelle rapport, der er nævnt i artikel 
94, om en ansøger eller tilbudsgiver har 
indgivet en erklæring.

b) at ansøgere og tilbudsgivere ved 
indledningen af udbudsproceduren – også i 
overensstemmelse med de etiske regler, 
som er fastsat af ordregiveren – indgiver 
en erklæring vedrørende eksistensen af 
privilegerede forbindelser med personer 
nævnt i stk. 2, litra b), som kan bringe 
disse personer i en interessekonflikt.
Ordregiveren angiver i den individuelle 
rapport, der er nævnt i artikel 94, om en 
ansøger eller tilbudsgiver har indgivet en 
erklæring.
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Or. it

Ændringsforslag 479
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ansøgere og tilbudsgivere ved 
indledningen af udbudsproceduren indgiver 
en erklæring vedrørende eksistensen af 
privilegerede forbindelser med personer 
nævnt i stk. 2, litra b), som kan bringe 
disse personer i en interessekonflikt. Den 
ordregivende myndighed angiver i den 
individuelle rapport, der er nævnt i artikel 
94, om en ansøger eller tilbudsgiver har 
indgivet en erklæring.

b) at ansøgere og tilbudsgivere ved 
indledningen af udbudsproceduren indgiver 
en erklæring vedrørende eksistensen af 
privilegerede forbindelser med personer 
nævnt i stk. 2, litra b), som kan bringe 
disse personer i en interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 480
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af interessekonflikt træffer den 
ordregivende myndighed passende 
foranstaltninger. Den pågældende 
medarbejder kan f.eks. erklæres inhabil i 
forhold til gennemførelsen af den berørte 
udbudsprocedure, eller personalets opgaver 
og ansvar kan omfordeles. Hvis en 
interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

I tilfælde af interessekonflikt træffer
ordregiveren passende foranstaltninger.
Den pågældende medarbejder kan f.eks. 
erklæres inhabil i forhold til 
gennemførelsen af den berørte 
udbudsprocedure, eller personalets opgaver 
og ansvar kan omfordeles. Hvis en 
interessekonflikt ikke kan afhjælpes 
effektivt på anden måde, udelukkes den 
pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra 
proceduren.

Or. it
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Ændringsforslag 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, underretter den ordregivende 
myndighed straks tilsynsorganet udpeget i 
henhold til artikel 93 og træffer passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren

udgår

Or. en

Ændringsforslag 482
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, underretter den ordregivende 
myndighed straks tilsynsorganet udpeget i 
henhold til artikel 93 og træffer passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, træffer den ordregivende 
myndighed straks passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen, 
dokumentere disse foranstaltninger 
behørigt og sikre ligebehandling af 
ansøgere og tilbudsgivere.

Or. en



PE492.862v02-00 22/175 AM\909613DA.doc

DA

Begrundelse

Alt for bureaukratisk. Et af formålene med denne ændring var at forenkle bestemmelsen for at 
skabe mere omkostningseffektivitet. Den sidste sætning er ikke nødvendig, da den første 
sætning er præcis nok. Den vigtigste prioritet er gennemsigtighed.

Ændringsforslag 483
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, underretter den ordregivende 
myndighed straks tilsynsorganet udpeget i 
henhold til artikel 93 og træffer passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, underretter ordregiveren
straks tilsynsorganet udpeget i henhold til 
artikel 93 og træffer passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren

Or. it

Ændringsforslag 484
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, underretter den ordregivende 
myndighed straks tilsynsorganet udpeget i 
henhold til artikel 93 og træffer passende 
foranstaltninger for at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvis en interessekonflikt 

Hvis privilegerede forbindelser 
konstateres, træffer den ordregivende 
myndighed straks passende 
foranstaltninger til at undgå ubehørig 
indflydelse på tildelingsprocessen og sikre 
ligebehandling af ansøgere og 
tilbudsgivere. Hvor en interessekonflikt 
ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
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ikke kan afhjælpes effektivt på anden 
måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren

måde, udelukkes den pågældende ansøger 
eller tilbudsgiver fra proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 485
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en person, der 
anmelder andre medarbejderes skjulte 
interessekonflikter som nævnt i stk. 2, 
litra a), i god tro, har ret til beskyttelse 
mod gengældelse. Gengældelse omfatter 
enhver opfordring til, trussel om eller 
gennemførelse af en direkte eller indirekte 
skadelig handling rettet mod en person på 
grund af en sådan anmeldelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør indføre et velfungerende system til rapportering af uregelmæssigheder 
for at sikre, at disse bestemmelser gør sig gældende.

Ændringsforslag 486
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle foranstaltninger, der iværksættes i 
henhold til denne artikel, dokumenteres i 
den individuelle rapport, der er omhandlet 
i artikel 94.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 a
Beskyttelse af informanter

Ordregivere indfører interne procedurer 
for medarbejderes rapportering om 
uregelmæssigheder med henblik på at 
sikre, at:
a) alle medarbejdere (herunder vikarer og 
kontraktansatte, praktikanter og 
konsulenter), som i god tro kommer med 
en afsløring vedrørende enhver form for 
væsentlige forseelser, er beskyttet mod 
enhver form for gengældelse, chikane 
eller skadelige handlinger.
b) informanter hemmeligholdes, med 
mindre disse eksplicit giver afkald på 
denne ret
c) der indføres hensigtsmæssige 
mekanismer, der kan anvendes til 
afsløringer, såsom hjælpetjenester og 
blanketter på internettet
d) informanter, som er blevet udsat for 
gengældelseshandlinger, har ret til en fair 
høring i et upartisk forum og 
kompenseres fuldt ud, mens de, der begår 
gengældelseshandlinger, straffes behørigt
e) afsløringer undersøges behørigt og at 
der gennemføres afhjælpende 
foranstaltning (hvor dette er relevant), 
samt at informanterne har mulighed for 
at deltage i disse procedurer
f) ledere skal påvise, at eventuelle 
foranstaltninger, der træffes i forhold til 
informanter, er motiveret af andre 
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årsager end afsløringen
g) urigtige afsløringer beskyttes, hvis de 
foretages i god tro; urigtige afsløringer, 
som påvises at være foretages i ond tro, 
beskyttes ikke
h) ledelse og medarbejderstab uddannes 
tilstrækkeligt i informantrettigheder, -
politikker og -procedurer
i) informantpolitikker overvåges og 
evalueres med regelmæssige mellemrum 
af uafhængige organer, og
j) ekstern afsløring til folkevalgte, ngo'er, 
medier og andre relevante parter er 
beskyttet, hvis de interne kanaler ikke 
fungerer eller ikke eksisterer

Or. en

Ændringsforslag 488
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke har og ikke agter at udøve ubehørig 
indflydelse på ordregiverens 
beslutningsproces eller indhente fortrolige 
oplysninger, der kan sikre dem ubehørige 
fordele i udbudsproceduren

a) ikke har og ikke agter at udøve ubehørig 
indflydelse på ordregiverens 
beslutningsproces ved ulovlig adfærd eller 
indhente fortrolige oplysninger, der kan 
sikre dem ubehørige fordele i 
udbudsproceduren

Or. fr

Begrundelse

Afklaring af bestemmelserne om ulovlig adfærd.

Ændringsforslag 489
Marc Tarabella
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Forslag til direktiv
Afsnit 1 – kapitel 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IVa
Gensidighedsregler
Artikel 37a
Ordregivende myndigheders og 
ordregiveres udelukkelse af tilbud, der 
indeholder varer og tjenesteydelser, som 
ikke er omfattet af en international aftale
1. I overensstemmelse med nedenstående 
bestemmelser vurderer ordregiverne, 
hvorvidt tilbud, der indeholder bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelse 
fra tredjelande, som ikke er bundet af en 
international aftale bør udelukkes fra 
udbudsprocedurerne, hvis værdien af de 
ikke-omfattede arbejder, leverancer eller 
tjenesteydelser udgør mere end 50 % af 
den samlede værdi af arbejder, varer eller 
tjenesteydelser, som der givers tilbud på.
Et tilbud, der stammer fra et tredjeland, 
som ikke er bundet af en international 
aftale, afvises automatisk, hvis prisen er 
30 % lavere end de andre tilbudsgiveres 
gennemsnitspris.
2. Ordregivere kan kræve, at tilbudsgivere 
fremlægger oplysninger om oprindelsen 
af de bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser, der er indeholdt i
tilbuddet, og om deres værdi. De 
accepterer edsvorne erklæringer fra 
tilbudsgiveres side som foreløbigt 
grundlag for ikke at udelukke et tilbud i 
henhold til stk. 1. En ordregivende 
myndighed kan når som helst i løbet af 
proceduren anmode en tilbudsgiver om at 
fremlægge hele eller dele af den fornødne 
dokumentation, hvis dette anses for 
nødvendigt for at sikre, at proceduren 
gennemføres korrekt. Hvis ordregivere 
modtager tilbud, som de agter at udelukke 
i henhold til bestemmelserne i stk. 1, 
underretter de Kommissionen. De kan 
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fortsætte deres vurdering af tilbuddene i 
løbet af underrettelsesperioden.
Underretningen fremsendes elektronisk 
ved hjælp af en standardformular.
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer, der skal anvendes til 
fremsendelse af erklæringer vedrørende 
bygge- og anlægsarbejders, varers og 
tjenesteydelsers oprindelse.  Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 100, stk. 
2. Standardformularen indeholder 
følgende oplysninger:
a) ordregiverens navn og 
kontaktoplysninger
b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten
c) navn og kontaktoplysninger på den 
økonomiske aktør, hvis tilbud vil blive 
udelukket
d) oplysninger om den økonomiske aktørs 
hjemsted samt om bygge- og 
anlægsarbejdernes, varernes og 
tjenesteydelsernes oprindelse og værdi.
3. Hvis Kommissionen afviser 
ordregiverens beslutning om at udelukke 
en tilbudsgiver i henhold til 
bestemmelserne i stk. 1, informerer den 
ordregivende myndighed om sine grunde 
hertil inden 15 dage fra den første 
arbejdsdag efter den dato, hvor den 
modtog underretningen vedrørende 
hensigten om at udelukke en tilbudsgiver.
Denne frist kan forlænges én gang med 
højst 15 dage i behørigt begrundede 
tilfælde, navnlig hvis oplysningerne i 
underretningen om udelukkelse eller i de 
vedlagte dokumenter er ufuldstændige 
eller ukorrekte, eller hvis der sker 
væsentlige ændringer i de forhold, der 
beskrives. Hvis Kommissionen ved udløbet 
af denne frist på 30 dage ikke har truffet 
en afgørelse om at godkende eller afvise 
udelukkelsen af et tilbud, anses 
udelukkelsen for at være godkendt af 
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Kommissionen.
4. Ordregivere kræver, at tilbudsgivere 
fremlægger oplysninger om oprindelsen 
af de varer og tjenesteydelser, der er 
indeholdt i tilbuddet, og om deres værdi.
De accepterer edsvorne erklæringer fra 
tilbudsgiverens side som foreløbigt 
grundlag for ikke at udelukke et tilbud i 
henhold til stk. 1. En ordregiver kan når 
som helst i løbet af proceduren anmode en 
tilbudsgiver om at fremlægge hele eller 
dele af den fornødne dokumentation, hvis 
dette anses for nødvendigt for at sikre, at 
proceduren gennemføres korrekt.  
5. Beslutninger om at udelukke tilbud kan 
træffes:
a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb, der er indgået mellem Unionen og 
det land, hvor varerne og 
tjenesteydelserne har deres oprindelse, 
indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, udformet af 
Unionen, for de varer eller 
tjenesteydelser, som foreslås udelukket
b) hvis der ikke foreligger en aftale som 
omhandlet i litra a), og det pågældende 
tredjeland indfører restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb, der 
vil føre til en mangel på væsentlig 
gensidighed i markedsadgangen mellem 
Unionen og det pågældende tredjeland.
I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og vedvarende 
forskelsbehandling af Unionens 
økonomiske aktører, bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser.
6. Kommissionen hører den pågældende 
ordregiver, inden den træffer en 
beslutning i henhold til stk. 3.
Artikel 38b
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Gennemførelse af betingelserne 
vedrørende gensidighed
Kontrakter, der er indgået med en 
økonomisk aktør i strid med 
Kommissionens hensigt om at udelukke 
en tilbudsgiver i henhold til artikel 38a, 
efter ordregiverens underretning om sin 
beslutning om at udelukke, erklæres 
ugyldig i henhold til direktiv 2007/66/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 490
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Afsnit 1 – kapitel 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IV a
Behandling af ikke-omfattede varer eller 
tjenesteydelser
Artikel 37a
Udelukkelse af tilbud, der indeholder 
ikke-omfattede varer eller tjenesteydelser
1. På ordregiveres foranledning vurderer 
Kommissionen – for kontrakter med en 
anslået værdi på mindst 5 000 000 EUR 
eksklusive moms – hvorvidt det kan 
godkendes, at tilbud, der indeholder varer 
eller tjenesteydelser, der har deres 
oprindelse uden for Unionen, udelukkes 
fra procedurerne for tildeling af 
kontrakter, hvis værdien af varer eller 
tjenesteydelser, der ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
de varer eller tjenesteydelser, som 
tilbuddet lyder på, på følgende 
betingelser:
2. Hvis ordregivere har til hensigt at 
anmode om udelukkelse af kontrakter fra 
procedurerne for tildeling af kontrakter 
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på baggrund af artikel 1, anfører de dette 
i den udbudsbekendtgørelse, de 
offentliggør i overensstemmelse med 
artikel 63.
Ordregivere kræver, at tilbudsgiverne 
forelægger oplysninger om oprindelsen af 
de varer og/eller tjenesteydelser, der er 
indeholdt i tilbuddet, og deres værdi.
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om 
standardformularer til erklæringer 
vedrørende varers og tjenesteydelsers 
oprindelse.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 100, 
stk. 2.
Hvis ordregiverne modtager tilbud, der 
opfylder betingelserne i stk. 1, og som de 
derfor agter at anmode om udelukkelse af, 
underretter de Kommissionen. Mens 
underretningsproceduren er i gang kan 
ordregiveren fortsætte sin analyse af 
tilbuddene.
Underretningen sendes elektronisk ved 
hjælp af en standardformular.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
udformningen af standardformularerne.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 100, 
stk. 2. Standardformularen indeholder 
følgende oplysninger:
a) ordregiverens navn og 
kontaktoplysninger
b) en beskrivelse af genstanden for 
kontrakten
c) navn og kontaktoplysninger på den 
økonomiske aktør, hvis tilbud vil blive 
udelukket
d) oplysninger om den økonomiske aktørs 
hjemsted samt om varernes og/eller 
tjenesteydelsernes oprindelse og værdi.
Kommissionen kan anmode ordregiveren 
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om yderligere oplysninger.
Oplysningerne skal forelægges inden for 
otte arbejdsdage regnet fra første hverdag 
efter den dato, hvor anmodningen om 
supplerende oplysninger modtages. Hvis 
Kommissionen ikke modtager nogen 
oplysninger inden for denne periode, 
suspenderes den i stk. 3 fastsatte periode, 
indtil Kommissionen modtager de ønskede 
oplysninger.
3. For de i stk. 1 omhandlede kontrakter 
vedtager Kommissionen en 
gennemførelsesretsakt om godkendelse af 
den planlagte udelukkelse inden for en 
frist på to måneder regnet fra første 
hverdag efter den dato, hvor den 
modtager underretningen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 100, stk. 
2a. Denne frist kan forlænges én gang 
med højst to måneder i behørigt 
begrundede tilfælde, navnlig hvis 
oplysningerne i underretningen eller i de 
vedlagte dokumenter er ufuldstændige 
eller ukorrekte, eller hvis der sker 
væsentlige ændringer i de forhold, der 
beskrives. Hvis Kommissionen ved udløbet 
af denne frist på to måneder eller den 
forlængede frist ikke har truffet en 
afgørelse om at godkende eller undlade at 
godkende udelukkelsen, anses 
udelukkelsen for at være afvist af 
Kommissionen.
4. Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 
3, godkendes den påtænkte udelukkelse i 
følgende tilfælde:
a) hvis den internationale aftale om 
markedsadgang inden for offentlige 
indkøb mellem Unionen og det land, hvor 
varerne og/eller tjenesteydelserne har 
deres oprindelse, indeholder eksplicitte 
markedsadgangsforbehold, der tages af 
EU, for de varer og/eller tjenesteydelser, 
for hvilke udelukkelsen foreslås;
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b) hvis der ikke foreligger en aftale som 
omhandlet i litra a), og tredjelandet 
opretholder restriktive foranstaltninger 
for offentlige indkøb, der vil føre til en 
mangel på væsentlig gensidighed i 
markedsadgangen mellem Unionen og det 
pågældende tredjeland.
I forbindelse med litra b) antages det, at 
der er tale om manglende væsentlig 
gensidighed, hvis de restriktive 
foranstaltninger for offentlige indkøb 
medfører alvorlig og tilbagevendende 
forskelsbehandling af Unionens 
økonomiske aktører, varer og 
tjenesteydelser.
Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
stk. 3, godkender den ikke en påtænkt 
udelukkelse, hvis den vil krænke de 
markedsadgangsforpligtelser, som 
Unionen har indgået i sine internationale 
aftaler.
5. Ved vurderingen af, om der er tale om 
fravær af væsentlig gensidighed, 
undersøger Kommissionen følgende:
a) i hvilken udstrækning det pågældende 
lands lovgivning om offentlige indkøb 
sikrer gennemsigtighed i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder på området for offentlige 
indkøb og forhindrer enhver 
forskelsbehandling af Unionens varer, 
tjenesteydelser og økonomiske aktører.
b) i hvilken udstrækning offentlige 
myndigheder og/eller enkelte ordregivere 
opretholder eller vedtager 
diskriminerende praksis over for 
Unionens varer, tjenesteydelser og 
økonomiske aktører.
6. Før Kommissionen træffer en afgørelse 
i henhold til stk. 3, hører den eller de 
pågældende tilbudsgiver(e).
7. Ordregivere, der har udelukket tilbud i 
henhold til stk. 1 anfører dette i 
bekendtgørelsen om den indgåede aftale, 
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som offentliggøres i henhold til dette 
direktivs artikel 64.
Artikel 37b
Oprindelsesregler
1. Et produkts oprindelse bestemmes i 
overensstemmelse med artikel 22-26 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
2. En tjenesteydelses oprindelse 
fastlægges på grundlag af den fysiske 
eller juridiske person, der leverer den.
3. I forbindelse med dette direktiv 
behandles vareleverancer eller 
tjenesteydelser med oprindelse i andre 
lande i Det Europæiske Økonomiske 
Område end medlemsstaterne på samme 
måde som varer med oprindelse i 
medlemsstaterne.
Artikel 37c
Gennemførelse af betingelserne for 
gensidighed
Kontrakter, der er indgået med en 
økonomisk aktør i strid med 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtaget i henhold til artikel 37a efter den 
påtænkte udelukkelse meddelt af 
ordregivere, erklæres ugyldige i henhold 
til direktiv 2007/66/EF.

Or. en

Ændringsforslag 491
Heide Rühle

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



PE492.862v02-00 34/175 AM\909613DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere kan 
anvende offentlige og begrænsede udbud 
samt udbud med forhandling med 
forudgående udbudsbekendtgørelse som 
omhandlet i dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere kan 
anvende offentlige og begrænsede udbud 
samt udbud med forhandling med 
forudgående udbudsbekendtgørelse og 
innovative partnerskaber som omhandlet i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 492
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at de 
ordregivende myndigheder skal anvende 
udbud med forhandling eller 
konkurrencepræget dialog, hvis den 
offentlige kontrakt kan indebære en 
virksomhedsoverførsel.

Or. de

Ændringsforslag 493
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning i henhold til artikel 
62, hvis kontrakten tildeles ved begrænset 
udbud, ved udbud med forhandling eller i 
et innovationspartnerskab

b) en bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning i henhold til artikel 
62, hvis kontrakten tildeles ved begrænset 
udbud eller ved udbud med forhandling

Or. fr
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Ændringsforslag 494
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning i henhold til artikel 
62, hvis kontrakten tildeles ved begrænset 
udbud, ved udbud med forhandling eller i 
et innovationspartnerskab

b) en bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning i henhold til artikel 
62, hvis kontrakten tildeles ved begrænset 
udbud eller ved udbud med forhandling

Or. fr

Ændringsforslag 495
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
ordregiverne anvender udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, i de tilfælde og 
under de omstændigheder, der
udtrykkeligt er nævnt i artikel 42.

3. Medlemsstaterne tillader, at 
ordregiverne anvender udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, som udtrykkeligt 
nævnt i artikel 42.

Or. en

Ændringsforslag 496
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelse af tilbud skal være Fristen for modtagelse af tilbud skal være 
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mindst 40 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

mindst 47 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 497
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregiveren kan forkorte fristen for 
modtagelse af tilbud fastsat i stk. 1, andet 
afsnit, med fem dage, hvis denne 
accepterer, at tilbud kan indgives 
elektronisk i overensstemmelse med 
artikel 33, stk. 3, 4 og 5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 498
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst
30 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst
35 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Or. en
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Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af ansøgninger om deltagelse bør udvides til 35 dage, hvilket 
giver kandidaterne nok tid til at forberede deres tilbud.

Ændringsforslag 499
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
30 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse skal være tilstrækkelig lang i 
forhold til datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse, og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage

Or. en

Ændringsforslag 500
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst
30 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst
35 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 15 dage.

Or. en
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Begrundelse

Tidsfristen for modtagelsen af ansøgninger om deltagelse bør udvides til 35 dage, hvilket 
giver kandidaterne nok tid til at forberede deres tilbud.

Ændringsforslag 501
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 3 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Ordregivende myndigheder kan ikke 
indskrænke forhandlingerne udelukkende 
til tilbuddets priser.

Or. fr

Ændringsforslag 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Innovationspartnerskab

1. Medlemsstaterne kan give ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
gennemføre innovationspartnerskaber 
eller begrænse anvendelsen af dem til 
bestemte indkøbstyper i national ret.
I innovationspartnerskaber kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse, jf. 
artikel 39, stk. 2, litra b) og c), der har til 
formål at etablere et 
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innovationspartnerskab med henblik på at 
udvikle innovative varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder og 
efterfølgende indkøbe de resulterende 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, såfremt de svarer til de 
aftalte niveauer for ydeevne og 
omkostninger.
2. Partnerskabet opbygges i flere faser i 
overensstemmelse med forløbet af 
forsknings- og innovationsprocessen, evt. 
indtil fremstilling af varerne eller levering 
af tjenesteydelserne. Det omfatter 
mellemliggende mål, som partneren skal 
opfylde, og sikrer betaling af aflønning i 
passende rater. For hvert af disse mål kan 
ordregiveren efter hver fase afbryde 
partnerskabet og iværksætte en ny 
udbudsprocedure for de resterende faser, 
såfremt denne har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

3. Kontrakten tildeles i overensstemmelse 
med reglerne for udbud med forhandling 
med forudgående udbudsbekendtgørelse, 
som er fastsat i artikel 42.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger 
ordregiverne særlig vægt på kriterier 
vedrørende tilbudsgivernes kapacitet og 
erfaring på området for forskning og 
udvikling eller udvikling af innovative 
løsninger. De kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2.

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger. Tildelingen af en 
kontrakt sker udelukkende på grundlag af 
kriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud i overensstemmelse 
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med artikel 76, stk. 1, litra a).

4. Partnerskabets struktur, herunder især 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser, skal afspejle graden af innovation i 
den foreslåede løsning og forløbet af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræves for at udvikle en innovativ 
løsning, der endnu ikke findes på 
markedet. Værdien og varigheden af en 
kontrakt om køb af de resulterende varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder forbliver inden for 
passende grænser under hensyntagen til 
behovet for at få dækket omkostningerne 
ind, herunder omkostninger, der påløber 
under udvikling af en innovativ løsning, 
og for at opnå tilstrækkeligt overskud.

Ordregivere må ikke bruge 
innovationspartnerskaber på en sådan 
måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. en

Ændringsforslag 503
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Innovationspartnerskab
1. Medlemsstaterne kan give ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
gennemføre innovationspartnerskaber 
eller begrænse anvendelsen af dem til 
bestemte indkøbstyper i national ret.
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I innovationspartnerskaber kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse, jf. 
artikel 39, stk. 2, litra b) og c), der har til 
formål at etablere et 
innovationspartnerskab med henblik på at 
udvikle innovative varer, tjenesteydelser
eller bygge- og anlægsarbejder og 
efterfølgende indkøbe de resulterende 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, såfremt de svarer til de 
aftalte niveauer for ydeevne og 
omkostninger.

2. Partnerskabet opbygges i flere faser i 
overensstemmelse med forløbet af 
forsknings- og innovationsprocessen, evt. 
indtil fremstilling af varerne eller levering 
af tjenesteydelserne. Det omfatter 
mellemliggende mål, som partneren skal 
opfylde, og sikrer betaling af aflønning i 
passende rater. For hvert af disse mål kan 
ordregiveren efter hver fase afbryde 
partnerskabet og iværksætte en ny 
udbudsprocedure for de resterende faser, 
såfremt denne har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

3. Kontrakten tildeles i overensstemmelse 
med reglerne for udbud med forhandling 
med forudgående udbudsbekendtgørelse, 
som er fastsat i artikel 42.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger 
ordregiverne særlig vægt på kriterier 
vedrørende tilbudsgivernes kapacitet og 
erfaring på området for forskning og 
udvikling eller udvikling af innovative 
løsninger. De kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2.

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
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henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger. Tildelingen af en 
kontrakt sker udelukkende på grundlag af 
kriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud i overensstemmelse 
med artikel 76, stk. 1, litra a).

4. Partnerskabets struktur, herunder især 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser, skal afspejle graden af innovation i 
den foreslåede løsning og forløbet af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræves for at udvikle en innovativ 
løsning, der endnu ikke findes på 
markedet. Værdien og varigheden af en 
kontrakt om køb af de resulterende varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder forbliver inden for 
passende grænser under hensyntagen til 
behovet for at få dækket omkostningerne 
ind, herunder omkostninger, der påløber 
under udvikling af en innovativ løsning, 
og for at opnå tilstrækkeligt overskud.
Ordregivere må ikke bruge 
innovationspartnerskaber på en sådan 
måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. fr

Ændringsforslag 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
gennemføre innovationspartnerskaber 
eller begrænse anvendelsen af dem til 

Medlemsstaterne giver ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.
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bestemte indkøbstyper i national ret.

Or. fr

Ændringsforslag 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
gennemføre innovationspartnerskaber 
eller begrænse anvendelsen af dem til 
bestemte indkøbstyper i national ret.

Medlemsstaterne giver ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Fremme af innovative partnerskaber er en hovedprioritet i denne modernisering. Derfor bør 
det ikke være valgfrit, om man vil anvende proceduren, det bør være ens i alle medlemsstater 
for at sikre lige vilkår.

Ændringsforslag 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I innovationspartnerskaber kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse, jf. 
artikel 39, stk. 2, litra b) og c), der har til 
formål at etablere et
innovationspartnerskab med henblik på at 
udvikle innovative varer, tjenesteydelser 

I innovationspartnerskaber kan alle 
økonomiske aktører ansøge om at deltage 
som svar på en udbudsbekendtgørelse, der 
har til formål at etablere et struktureret 
partnerskab med henblik på at udvikle 
innovative varer, tjenesteydelser eller 
bygge- og anlægsarbejder og efterfølgende 
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eller bygge- og anlægsarbejder og 
efterfølgende indkøbe de resulterende 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, såfremt de svarer til de 
aftalte niveauer for ydeevne og 
omkostninger.

indkøbe de resulterende varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, som opfylder et behov. der 
ikke kan dækkes af løsninger, der allerede 
er tilgængelig på markedet, såfremt de 
svarer til de aftalte niveauer for ydeevne og 
omkostninger. Kontrakten om det 
innovative partnerskab tildeles 
udelukkende på grundlag af 
tildelingskriteriet om det økonomisk mest 
fordelagtige bud i overensstemmelse med 
artikel 76, stk. 1, litra a).

Or. en

Begrundelse

Denne ændring forbedrer den nye innovationspartnerskabsprocedure.

Ændringsforslag 507
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) og 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Intellektuelle ejendomsrettigheder tildeles 
kun med det formål at gøre de 
ordregivende myndigheder i stand til at 
bygge videre på resultatet af de 
forudgående faser i overensstemmelse 
med partnerskabets formål, i tilfælde af at 
der skiftes ordremodtager i løbet af 
proceduren, med henblik på at begrænse 
den virksomhed, der er blevet erstattet, i at 
anvende disse rettigheder.
Klausuler om intellektuelle 
ejendomsrettigheder definerer klart alle 
parters rettigheder og forpligtelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabet opbygges i flere faser i 
overensstemmelse med forløbet af 
forsknings- og innovationsprocessen, evt. 
indtil fremstilling af varerne eller levering 
af tjenesteydelserne. Det omfatter
mellemliggende mål, som partneren skal 
opfylde, og sikrer betaling af aflønning i 
passende rater. For hvert af disse mål kan 
ordregiveren efter hver fase afbryde 
partnerskabet og iværksætte en ny 
udbudsprocedure for de resterende faser, 
såfremt denne har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

2. Partnerskabet opbygges i flere faser i 
overensstemmelse med forløbet af 
forsknings- og innovationsprocessen, som 
kan omfatte fremstilling af varerne,
levering af tjenesteydelserne eller 
afslutning af bygge- og anlægsarbejderne.
Gennem partnerskabet fastsættes
mellemliggende mål, som partneren skal 
opfylde, og sikrer betaling af aflønning i 
passende rater. På grundlag af disse mål 
kan ordregiveren efter hver fase beslutte at
afbryde partnerskabet og iværksætte en ny 
udbudsprocedure for de resterende faser, 
såfremt ordregiveren i udbudsmaterialet 
har anført de betingelser, hvorunder den 
kan gøre brug af denne ret til at afbryde 
partnerskabet.

Or. en

Begrundelse

Idem.

Ændringsforslag 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakten tildeles i overensstemmelse 
med reglerne for udbud med forhandling 
med forudgående udbudsbekendtgørelse, 
som er fastsat i artikel 42.

Kontrakten tildeles i overensstemmelse 
med reglerne, som er fastsat i stk. 1, litra 
a), til h), nedenfor:

a) De ordregivende myndigheder angiver i 
udbudsmaterialet, hvilke elementer, der 
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udgør de mindstekrav, der skal opfyldes.
Angivelserne skal være tilstrækkelig 
præcise til, at økonomiske aktører kan 
identificere udbuddets art og omfang og 
beslutte, om de skal anmode om deltagelse 
i udbuddet.
b) Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse er 30 dage fra 
henholdsvis datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen, datoen, hvor en 
vejledende forhåndsmeddelelse anvendes 
til at iværksætte udbud, eller datoen for 
afsendelsen af den skriftlige opfordring til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen.
Minimumsfristen for modtagelse af 
indledende tilbud udgør 30 dage, regnet 
fra datoen for afsendelsen af 
opfordringen.
c) De ordregivende myndigheder 
forhandler de oprindelige og alle 
efterfølgende tilbud med tilbudsgiverne 
med henblik på at forbedre indholdet og 
sikre, at disse tilbud i højere grad kommer 
til at leve op til de tildelingskriterier, der 
er specificeret i udbudsmaterialet.
d) Under forhandlingerne sikrer de 
ordregivende myndigheder, at alle
tilbudsgivere behandles ens. De udøver i 
denne forbindelse ikke forskelsbehandling 
ved at give oplysninger, som kan stille 
nogle tilbudsgivere bedre end andre. De 
sørger navnlig for at sikre, at alle 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet 
afvist, informeres skriftligt om eventuelle 
ændringer af de tekniske specifikationer 
fra andre udbudsdokumenter end dem, 
der vedrører minimumskravene, idet der 
tillades tilstrækkelig tid til, at disse 
tilbudsgivere kan ændre og indgive 
ændrede tilbud, efter disse ændringer.
e) I henhold til artikel 32 må de 
ordregivende myndigheder ikke over for 
de andre deltagere afsløre fortrolige 
oplysninger, som en deltager har meddelt, 
uden dennes samtykke. En sådan aftale er 
ikke en general frasigelse af retten til 
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databeskyttelse, men gives under 
henvisning til en planlagt videregivelse af 
specifikke oplysninger.
f) Minimumskravene og 
tildelingskriterierne er ikke til 
forhandling.
g) Når fristen for fremsendelse af tilbud 
er udløbet, og inden man skrider til 
undersøgelse heraf, kan de ordregivende 
myndigheder specificere en vægtning af 
underpunkterne i tildelingskriterierne, 
som er defineret på forhånd i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 5), 
forudsat at:
i) de i udbudsmaterialet eller 
udbudsbekendtgørelsen fastsatte 
kontrakttildelingskriterier er uændrede
ii) dette ikke omfatter nye elementer, som 
ville have indvirket på udarbejdelsen af 
tilbuddet
iii) dette ikke medfører 
forskelsbehandling mod nogen 
tilbudsgiver.
h) Innovative partnerskabsprocedurer kan 
forløbe i flere faser for at begrænse 
antallet af tilbud, der skal forhandles, på 
grundlag af de tildelingskriterier, der er 
indeholdt i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen eller i 
udbudsdokumenterne. I 
udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen eller 
i udbudsdokumenterne angiver de 
ordregivende myndigheder, om de vil 
benytte denne mulighed.

Or. en

Begrundelse

Et centralt ændringsforslag, der knytter de innovative partnerskaber til proceduren for udbud 
med forhandling, som ellers ikke anvendes til forsyningsvirksomhedernes indkøb, og som 
giver plads til marginalt mere forhandling, eftersom det er nødvendigt for de typer indkøb, 
som hører ind under den nye procedure, og som forklarer, hvorfor kun visse meget vigtige 
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dele af artikel 27 i det generelle direktiv om offentlige indkøb overføres her for at sikre 
gennemsigtighed og retfærdighed.

Ændringsforslag 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udvælgelse af ansøgere lægger 
ordregiverne særlig vægt på kriterier 
vedrørende tilbudsgivernes kapacitet og 
erfaring på området for forskning og 
udvikling eller udvikling af innovative 
løsninger. De kan begrænse antallet af 
egnede ansøgere, der skal opfordres til at 
deltage i udbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 72, stk. 2.

Ved udvælgelse af ansøgere lægger 
ordregiverne særlig vægt på kriterier 
vedrørende ansøgernes kapacitet på 
området for forskning og udvikling og
udvikling af innovative løsninger. De kan 
begrænse antallet af egnede ansøgere, der 
skal opfordres til at deltage i udbuddet, i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Forbedring af den innovative partnerskabsprocedure for at gøre den mere tilgængelig, 
navnlig for innovative SMV'er.

Ændringsforslag 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger. Tildelingen af en 
kontrakt sker udelukkende på grundlag af 
kriteriet om det økonomisk mest 

Kun økonomiske aktører, der opfordres af 
ordregiveren efter dennes vurdering af de 
krævede oplysninger, kan indgive 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
har til formål at opfylde de behov, som i 
henhold til ordregiveren ikke kan løses af 
eksisterende løsninger.
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fordelagtige tilbud i overensstemmelse 
med artikel 76, stk. 1, litra a).

Or. en

Begrundelse

Tildelingsgrundlaget er allerede nævnt i tidligere ændringsforslag om innovative 
partnerskaber.

Ændringsforslag 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskabets struktur, herunder især 
varigheden og værdien af de forskellige 
faser, skal afspejle graden af innovation i 
den foreslåede løsning og forløbet af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræves for at udvikle en innovativ løsning, 
der endnu ikke findes på markedet.
Værdien og varigheden af en kontrakt om 
køb af de resulterende varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder forbliver inden for
passende grænser under hensyntagen til 
behovet for at få dækket omkostningerne 
ind, herunder omkostninger, der påløber 
under udvikling af en innovativ løsning, 
og for at opnå tilstrækkeligt overskud.

Ordregiveren sikrer, at partnerskabets 
struktur, herunder især varigheden og 
værdien af de forskellige faser, skal 
afspejle graden af innovation i den 
foreslåede løsning og forløbet af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræves for at udvikle en innovativ løsning, 
der endnu ikke findes på markedet. Den 
vurderede værdi af varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder er ikke ude 
af proportioner i forhold til den 
investering, der er nødvendig for at
udvikle dem.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at anvendelsen af innovationspartnerskaber er hensigtsmæssig i 
forhold til kernemålsætningen bag denne nye procedure, og at de giver værdi for pengene.

Ændringsforslag 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere må ikke bruge 
innovationspartnerskaber på en sådan 
måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bekymring er allerede dækket ind i et tidligere ændringsforslag om innovative 
partnerskaber.

Ændringsforslag 514
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan anvende udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse:

Ordregivende myndigheder må ikke 
anvende udbud med forhandling uden 
foregående udbudsbekendtgørelse til at 
begrænse forhandlingerne til prisen på 
bygge- og anlægsarbejderne, varerne og 
tjenesteydelserne. Ordregivere kan 
anvende udbud med forhandling uden 
forudgående udbudsbekendtgørelse:

Or. fr

Ændringsforslag 515
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra a



AM\909613DA.doc 51/175 PE492.862v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis der ikke er afgivet antagelige tilbud 
eller ansøgninger om at deltage som svar 
på et udbud med en forudgående 
udbudsbekendtgørelse, såfremt de 
oprindelige kontraktbetingelser ikke 
ændres væsentligt.

a) hvis der ikke er afgivet antagelige tilbud 
eller ansøgninger om at deltage som svar 
på et udbud med en forudgående 
udbudsbekendtgørelse, såfremt de 
oprindelige kontraktbetingelser ikke 
ændres.

Or. it

Ændringsforslag 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis udbudsproceduren har til formål 
at skabe eller tilvejebringe et kunstværk

c) når kontrakten af kunstneriske årsager 
kun kan tildeles en bestemt økonomiske 
aktør.

Or. en

Begrundelse

At begrænse anvendelse af udbud med forhandling uden foregående udbudsbekendtgørelse 
udelukkende til kunstgenstande forekommer at være for snævert. Det pågældende offentlige 
indkøb vedrører måske ikke en kunstgenstand, men er uden tvivl af kunstnerisk art (f.eks. en 
kunstnerisk optræden eller en koncert).

Ændringsforslag 517
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 518
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af tekniske eller 
juridiske årsager

Or. en

Ændringsforslag 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af tekniske eller 
juridiske årsager

Or. en

Ændringsforslag 520
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af juridiske eller
tekniske årsager

Or. de
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Ændringsforslag 521
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder kun, når der ikke 
findes et rimeligt alternativ eller en 
rimelig erstatning, og den manglende 
konkurrence ikke er resultatet af en kunstig 
indsnævring af udbudsparametrene

Denne undtagelse gælder kun, når den 
manglende konkurrence ikke er resultatet 
af en kunstig indsnævring af 
udbudsparametrene

Or. en

Ændringsforslag 522
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder kun, når der ikke 
findes et rimeligt alternativ eller en 
rimelig erstatning, og den manglende 
konkurrence ikke er resultatet af en kunstig 
indsnævring af udbudsparametrene

Denne undtagelse gælder kun, når den 
manglende konkurrence ikke er resultatet 
af en kunstig indsnævring af 
udbudsparametrene

Or. de

Ændringsforslag 523
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvis en økonomisk aktør tager initiativ 
til at tilbyde ordregiveren et 
innovationspartnerskab med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab til 
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udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende 
indkøb af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til 
de aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger

Or. fr

Ændringsforslag 524
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter, som ikke var til 
at forudse af ordregiveren, gør det umuligt 
at overholde fristerne for offentlige udbud, 
begrænsede udbud eller udbud med 
forhandling med forudgående 
udbudsbekendtgørelse. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives 
ordregiveren

Or. en

Ændringsforslag 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter som følge af force 

e) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter gør det umuligt at 
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majeure gør det umuligt at overholde 
fristerne for offentlige udbud, begrænsede 
udbud eller udbud med forhandling med 
forudgående udbudsbekendtgørelse. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives 
ordregiveren

overholde fristerne for offentlige udbud, 
begrænsede udbud eller udbud med 
forhandling med forudgående 
udbudsbekendtgørelse. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives 
ordregiveren

Or. en

Begrundelse

At begrænse hastetilfælde til force majeure vil være for snævert.

Ændringsforslag 526
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) i strengt nødvendigt omfang, hvis sagens 
yderst hastende karakter som følge af
begivenheder, som den ordregivende 
myndighed ikke kunne have forudset, gør 
det umuligt at overholde fristerne for 
offentlige udbud, begrænsede udbud eller 
udbud med forhandling med forudgående 
udbudsbekendtgørelse. De 
omstændigheder, der påberåbes som 
begrundelse for den tvingende 
nødvendighed, må under ingen 
omstændigheder kunne tilskrives 
ordregiveren

Or. de

Ændringsforslag 527
Tiziano Motti
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Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ved indkøbsaftaler med henblik på 
supplerende leverancer fra den oprindelige 
leverandør enten til delvis fornyelse af 
sædvanlige leverancer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leverancer eller af bestående installationer, 
hvis et leverandørskifte ville gøre det 
nødvendigt for ordregiveren at anskaffe 
udstyr, som på grund af en forskel i teknisk 
beskaffenhed ville medføre teknisk
uforenelighed eller uforholdsmæssigt store 
tekniske vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse

f) ved indkøbsaftaler med henblik på 
supplerende leverancer fra den oprindelige 
leverandør enten til delvis fornyelse af 
sædvanlige leverancer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leverancer eller af bestående installationer, 
hvis et leverandørskifte ville gøre det 
nødvendigt for ordregiveren at anskaffe 
udstyr, som på grund af en forskel i teknisk 
beskaffenhed ville medføre teknisk 
uforenelighed eller uforholdsmæssigt store 
tekniske vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse; ved supplerende bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
der ikke var omfattet af det oprindelige 
projekt eller den først indgåede kontrakt, 
og som på grund af uforudsete 
omstændigheder er blevet nødvendige for 
udførelsen af den pågældende kontrakt, 
såfremt kontrakten tildeles den 
entreprenør eller tjenesteyder, der udfører 
den oprindelige kontrakt:
– når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser ikke teknisk eller 
økonomisk kan adskilles fra den 
oprindelige kontrakt uden væsentlige 
ulemper for ordregiverne, eller
– når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser til trods for, at de kan 
adskilles fra den oprindelige kontrakt, er 
strengt nødvendige af hensyn til dens 
opfyldelse

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forsyningsdirektiv giver mulighed for inddragelse af "supplerende arbejder 
eller tjenesteydelser" inden for rækken af tilfælde, hvor ordregivere kan anvende en 
procedure uden forudgående udbud. Dette forhold har stor betydning for ordregivere, så der 
er ingen grund til at fjerne det fra det nye direktivs tekst. Den undtagelse, der gives mulighed 
for i forslagets nye artikel 82, stk. 6, svarer ikke af væsen til den oprindelige bestemmelse 
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(den nuværende artikel 40, stk. 3, litra f), idet dens ordlyd ikke dækker nøjagtig samme 
omstændigheder.

Ændringsforslag 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ved supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser, der ikke var omfattet af 
det oprindelige projekt eller den først 
indgåede kontrakt, og som på grund af 
uforudsete omstændigheder er blevet 
nødvendige for udførelsen af den 
pågældende kontrakt, såfremt kontrakten 
tildeles den entreprenør eller tjenesteyder, 
der udfører den oprindelige kontrakt:
i) når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser ikke teknisk eller 
økonomisk kan adskilles fra den 
oprindelige kontrakt uden væsentlige 
ulemper for ordregiverne, eller
ii) når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser til trods for, at de kan 
adskilles fra den oprindelige kontrakt, er 
strengt nødvendige af hensyn til dens 
opfyldelse

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forsyningsdirektiv giver mulighed for inddragelse af "supplerende arbejder 
eller tjenesteydelser" inden for rækken af tilfælde, hvor ordregivere kan anvende en 
procedure uden forudgående udbud. Dette forhold har stor betydning for ordregivere, så der 
er ingen grund til at fjerne det fra det nye direktivs tekst. Den undtagelse, der gives mulighed 
for i forslagets nye artikel 82, stk. 6, svarer ikke af væsen til den oprindelige bestemmelse 
(den nuværende artikel 40, stk. 3, litra f), idet dens ordlyd ikke dækker nøjagtig samme 
omstændigheder.
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Ændringsforslag 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ved supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser, der ikke var omfattet af 
det oprindelige projekt eller den først 
indgåede kontrakt, og som på grund af 
uforudsete omstændigheder er blevet 
nødvendige for udførelsen af den 
pågældende kontrakt, såfremt kontrakten 
tildeles den entreprenør eller tjenesteyder, 
der udfører den oprindelige kontrakt:
i) når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser ikke teknisk eller 
økonomisk kan adskilles fra den 
oprindelige kontrakt uden væsentlige 
ulemper for ordregiverne, eller
ii) når disse supplerende arbejder eller 
tjenesteydelser til trods for, at de kan 
adskilles fra den oprindelige kontrakt, er 
strengt nødvendige af hensyn til dens 
opfyldelse

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forsyningsdirektiv giver mulighed for inddragelse af supplerende arbejder 
eller tjenesteydelser inden for rækken af tilfælde, hvor ordregivere kan anvende en procedure 
uden forudgående udbud. Dette forhold har stor betydning for ordregivere, så der er ingen 
grund til at fjerne det fra det nye direktivs tekst. Den undtagelse, der gives mulighed for i 
forslagets nye artikel 82, stk. 6, svarer ikke til den oprindelige bestemmelse.

Ændringsforslag 530
Jürgen Creutzmann

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

j) ved køb på særlig fordelagtige vilkår, 
enten hos en leverandør, som indstiller sine 
virksomhedsaktiviteter, eller hos kuratorer 
eller likvidatorer i en konkursbehandling, 
en tvangsakkord eller en tilsvarende 
behandlingsmåde efter national lovgivning

j) ved køb på særlig fordelagtige vilkår, 
enten hos en leverandør, som indstiller sine 
virksomhedsaktiviteter, eller hos kuratorer 
eller likvidatorer i en konkursbehandling 
eller en tilsvarende behandlingsmåde efter 
national lovgivning

Or. en

Begrundelse

Den almindelige situation, hvor en økonomisk aktør har indgået en aftale med kreditorer kan 
ikke i sig selv anses som grundlag for udelukkelse.

Ændringsforslag 531
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er ukorrekt eller uacceptabelt a) Det er ukorrekt eller uacceptabelt, eller

Or. en

Ændringsforslag 532
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ordregiver i medfør af denne 
artikel beslutter at anvende udbud med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse, skal den give det i 
artikel 93 omtalte tilsynsorgan en 
detaljeret redegørelse, hvori dette valg 
begrundes, og som indeholder 
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udbudsdokumenterne og de relaterede 
oplysninger, og såfremt udbuddet med 
forhandling uden forudgående 
udbudsbekendtgørelse ønskes anvendt i 
medfør af stk. 1, litra a), dokumenterne 
vedrørende det tidligere udbud.

Or. it

Ændringsforslag 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved "rammeaftale" forstås en aftale 
indgået mellem en eller flere ordregivere 
og en eller flere økonomiske aktører med 
det formål at fastsætte vilkårene for de 
kontrakter, der skal indgås i løbet af en 
given periode, især med hensyn til pris og 
i givet fald påtænkte mængder.

Ved "rammeaftale" forstås en aftale 
indgået mellem en eller flere ordregivere 
og en eller flere økonomiske aktører med 
det formål at fastsætte vilkårene for de 
kontrakter, der skal indgås i løbet af en 
given periode.

Or. en

Begrundelse

Det skal stå ordregivende myndigheder frit for at regulere rammeaftaler, der er omfattet af 
forsyningsdirektivet, forudsat at de anvender de procedurer, der gives mulighed for i dette 
direktiv. Den foreslåede bestemmelse afspejler disciplinen i de rammeaftaler, der gives 
mulighed for i det klassiske direktiv, og den bør forkastes, da den er i modstrid med rationalet 
i forsyningsdirektivet, i og med at sidstnævnte sigter mod at underlægge ordregiveres udbud 
inden for de pågældende sektorer en særlig ordning, der er mere fleksibel end den, det 
klassiske direktiv giver mulighed for.

Ændringsforslag 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 535
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det skal stå ordregivende myndigheder frit for at regulere rammeaftaler, der er omfattet af 
forsyningsdirektivet, forudsat at de anvender de procedurer, der gives mulighed for i dette 
direktiv. Den foreslåede bestemmelse afspejler disciplinen i de rammeaftaler, der gives 
mulighed for i det klassiske direktiv, og den bør forkastes, da den er i modstrid med rationalet 
i forsyningsdirektivet, i og med at sidstnævnte sigter mod at underlægge ordregiveres udbud 
inden for de pågældende sektorer en særlig ordning, der er mere fleksibel end den, det 
klassiske direktiv giver mulighed for.

Ændringsforslag 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det skal stå ordregivende myndigheder frit for at regulere rammeaftaler, der er omfattet af 
forsyningsdirektivet, forudsat at de anvender de procedurer, der gives mulighed for i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 537
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at løse problemer som vedligeholdelseskontakter for f.eks. elevatorer.

Ændringsforslag 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i tilfælde, hvor 
de vedrører arbejde, som det vil tage 
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navnlig i rammeaftalens formål. længere end fire år at udføre, eller hvor 
en længere periode berettiges af de 
økonomiske aktørers behov for at foretage 
investeringer, for hvilke 
tilbagebetalingsperioden er længere end 
fire år, eller som er forbundet med 
rekruttering af personale, der er uddannet 
til udførelse af kontrakten, eller med 
uddannelse af personale til at udføre 
kontrakten.

Or. fr

Ændringsforslag 539
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, med mindre der på 
grund af den særlige natur af genstanden 
for rammeaftalen er behov for at vedtage 
en længere periode.  

Or. it

Ændringsforslag 540
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Rammeaftalers varighed bør begrænses med henblik på at fremme konkurrencen. På 
baggrund af at det nuværende direktiv ikke indeholder nogen begrænsninger, forekommer en 
periode på fire år imidlertid for kort, og man kunne forestille sig, at det vil reducere 
incitamentet for tilbudsgivere, navnlig SMV'er, til at deltage i offentlige udbud, da de må 
påtage sig den administrative byrde at skulle ansøge om at deltage i udbuddet igen efter kort 
tid.

Ændringsforslag 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse procedurer må kun anvendes 
mellem ordregivere, der udtrykkeligt er 
udpeget hertil i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud, og de økonomiske 
aktører, der oprindeligt var part i 
rammeaftalen.
Kontrakter, der er baseret på en 
rammeaftale, kan under ingen 
omstændigheder medføre væsentlige 
ændringer i rammeaftalens vilkår, 
navnlig ikke i det i stk. 3 omhandlede 
tilfælde.
Ordregivere må ikke misbruge 
rammeaftaler eller anvende dem på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. en
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Ændringsforslag 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Disse procedurer må kun anvendes 
mellem ordregivere, der udtrykkeligt er 
udpeget hertil i udbudsbekendtgørelsen, i 
opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud, og de økonomiske 
aktører, der oprindeligt var part i 
rammeaftalen.
Kontrakter, der er baseret på en 
rammeaftale, kan under ingen 
omstændigheder medføre væsentlige 
ændringer i rammeaftalens vilkår, 
navnlig ikke i det i stk. 3 omhandlede 
tilfælde.
Ordregivere må ikke misbruge 
rammeaftaler eller anvende dem på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse afspejler disciplinen i de rammeaftaler, der gives mulighed for i 
det klassiske direktiv, og den bør forkastes, da den er i modstrid med rationalet i 
forsyningsdirektivet, i og med at sidstnævnte sigter mod at underlægge ordregiveres udbud 
inden for de pågældende sektorer en særlig ordning, der er mere fleksibel end den, det 
klassiske direktiv giver mulighed for.

Ændringsforslag 543
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordregivere må ikke misbruge 
rammeaftaler eller anvende dem på en 
sådan måde, at konkurrencen hindres, 
begrænses eller fordrejes, og skal 
fremkomme med en begrundelse for at 
indføre relevante betingelser i 
specifikationerne med henblik på at sikre, 
at der klarhed omkring deres fortolkning.

Or. es

Ændringsforslag 544
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en rammeaftale indgås med en 
enkelt økonomisk aktør, indgås kontrakter 
baseret på denne rammeaftale på de 
vilkår, der er fastsat i rammeaftalen.

udgår

Ordregivere kan i forbindelse med 
indgåelsen af sådanne kontrakter 
skriftligt konsultere den aktør, der er part 
i rammeaftalen, og om nødvendigt 
anmode ham om at komplettere sit tilbud.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne revision var at forenkle proceduren og skabe mere juridisk klarhed. Den 
nuværende bestemmelse er meget enklere (jf. artikel 14 i 2004/17/EF, og der er ikke blevet 
anført nogen grund til at ændre den).

Ændringsforslag 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en rammeaftale indgås med en 
enkelt økonomisk aktør, indgås kontrakter 
baseret på denne rammeaftale på de 
vilkår, der er fastsat i rammeaftalen.

udgår

Ordregivere kan i forbindelse med 
indgåelsen af sådanne kontrakter 
skriftligt konsultere den aktør, der er part 
i rammeaftalen, og om nødvendigt 
anmode ham om at komplettere sit tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en rammeaftale indgås med en 
enkelt økonomisk aktør, indgås kontrakter 
baseret på denne rammeaftale på de 
vilkår, der er fastsat i rammeaftalen.

udgår

Ordregivere kan i forbindelse med 
indgåelsen af sådanne kontrakter 
skriftligt konsultere den aktør, der er part 
i rammeaftalen, og om nødvendigt 
anmode ham om at komplettere sit tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 547
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en rammeaftale indgås med flere 
økonomiske aktører, kan den 
gennemføres på en af følgende to måder:

udgår

a) på grundlag af de vilkår og betingelser, 
der er fastsat i rammeaftalen, uden at der 
iværksættes en fornyet konkurrence, 
såfremt den fastsætter alle vilkår for 
leveringen af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
og de objektive betingelser for at afgøre, 
hvilken af de økonomiske aktører, der er 
part i rammeaftalen, der skal udføre dem, 
idet sidstnævnte betingelser skal være 
anført i udbudsdokumenterne
b) ved at iværksætte en fornyet 
konkurrence blandt de økonomiske 
aktører, der er part i rammeaftalen, 
såfremt alle vilkår for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer ikke er fastsat i 
rammeaftalen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne revision var at forenkle proceduren og skabe mere juridisk klarhed. Den 
nuværende bestemmelse er meget enklere (jf. artikel 14 i 2004/17/EF, og der er ikke blevet 
anført nogen grund til at ændre den).

Ændringsforslag 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en rammeaftale indgås med flere 
økonomiske aktører, kan den 
gennemføres på en af følgende to måder:

udgår

a) på grundlag af de vilkår og betingelser, 
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der er fastsat i rammeaftalen, uden at der 
iværksættes en fornyet konkurrence, 
såfremt den fastsætter alle vilkår for 
leveringen af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
og de objektive betingelser for at afgøre, 
hvilken af de økonomiske aktører, der er 
part i rammeaftalen, der skal udføre dem, 
idet sidstnævnte betingelser skal være 
anført i udbudsdokumenterne
b) ved at iværksætte en fornyet 
konkurrence blandt de økonomiske 
aktører, der er part i rammeaftalen, 
såfremt alle vilkår for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer ikke er fastsat i 
rammeaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en rammeaftale indgås med flere 
økonomiske aktører, kan den 
gennemføres på en af følgende to måder:

udgår

a) på grundlag af de vilkår og betingelser, 
der er fastsat i rammeaftalen, uden at der 
iværksættes en fornyet konkurrence, 
såfremt den fastsætter alle vilkår for 
leveringen af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
og de objektive betingelser for at afgøre, 
hvilken af de økonomiske aktører, der er 
part i rammeaftalen, der skal udføre dem, 
idet sidstnævnte betingelser skal være 
anført i udbudsdokumenterne
b) ved at iværksætte en fornyet 
konkurrence blandt de økonomiske 
aktører, der er part i rammeaftalen, 
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såfremt alle vilkår for leveringen af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer ikke er fastsat i 
rammeaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den konkurrence, der er omhandlet stk. 
4, litra b), baseres på de samme vilkår 
som ved tildelingen af rammeaftalen, der 
om nødvendigt præciseres, og i givet fald 
på andre vilkår, der anføres i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen, på 
følgende måde:

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den konkurrence, der er omhandlet stk. 
4, litra b), baseres på de samme vilkår 
som ved tildelingen af rammeaftalen, der 
om nødvendigt præciseres, og i givet fald 
på andre vilkår, der anføres i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen, på 
følgende måde:

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den konkurrence, der er omhandlet stk. 
4, litra b), baseres på de samme vilkår 
som ved tildelingen af rammeaftalen, der 
om nødvendigt præciseres, og i givet fald 
på andre vilkår, der anføres i 
udbudsbetingelserne i rammeaftalen, på 
følgende måde:

udgår

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

Or. en

Ændringsforslag 553
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ordregiverne fastsætter en tilstrækkelig 
lang frist til indgivelse af tilbud på de 
enkelte kontrakter under hensyntagen til 
elementer, såsom kontraktgenstandens 
kompleksitet og den tid, der medgår til 
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fremsendelse af tilbud fremsendelse af tilbud Hvis tilbudsgivere 
er nødt til at aflægge besøg på stedet, før 
de kan afgive deres tilbud, skal tidsfristen 
være længere end 15 arbejdsdage.

Or. es

Ændringsforslag 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ordregivere har mulighed for at lade 
nye økonomiske aktører indgå i 
rammeaftalen i løbet af kontraktens 
løbetid, forudsat at disse økonomiske 
aktører lever op til alle de i denne artikel 
anførte kriterier, og at de endnu ikke 
eksisterede ved kontraktens indgåelse.
Ordregivere har mulighed for at eliminere 
økonomiske aktører fra rammeaftalen i 
løbet af kontaktens løbetid, hvis den 
økonomiske aktør har vist betydelige eller 
vedvarende mangler i opfyldelsen af et 
væsentligt krav i aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 555
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved almindelige indkøb, der er generelt 
tilgængelige på markedet og opfylder
ordregivernes krav, kan de anvende et 
dynamisk indkøbssystem. Det dynamiske 
indkøbssystem afvikles som en fuldt 

1. Ved almindelige indkøb, der er generelt 
tilgængelige på markedet, er af mere eller 
mindre standardiseret kvalitet og opfylder
de ordregivende myndigheders krav, kan
ordregiverne anvende et dynamisk 
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elektronisk indkøbsproces, der i hele sin 
varighed er åben for enhver økonomisk 
aktør, der opfylder udvælgelseskriterierne.

indkøbssystem. Dette system må ikke 
anvendes til indkøb af tjenesteydelser og 
komplekse eller ikke-standardiserede 
produkter. Det dynamiske indkøbssystem 
afvikles som en fuldt elektronisk 
indkøbsproces, der i hele sin varighed er 
åben for enhver økonomisk aktør, der 
opfylder udvælgelseskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordregivere angiver varigheden af det 
dynamiske indkøbssystem i 
udbudsbekendtgørelsen. De underretter 
Kommissionen om enhver ændring af 
varigheden ved hjælp af følgende 
standardformular:

6. Ordregivere angiver varigheden af det 
dynamiske indkøbssystem i 
udbudsbekendtgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 557
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den formular, der oprindeligt blev 
brugt i udbudsbekendtgørelsen om det 
dynamiske indkøbssystem, hvis 
varigheden ændres, uden at systemet 
afsluttes

udgår

Or. en



AM\909613DA.doc 75/175 PE492.862v02-00

DA

Ændringsforslag 558
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en bekendtgørelse om indgået kontrakt, 
jf. artikel 64, hvis systemet afsluttes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 559
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alene for standardiserede tjenesteydelser 
og varer kan ordregivere bruge 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

Or. en

Ændringsforslag 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis der er tale om fuldt standardiserede 
varer og tjenesteydelser kan ordregivere 
bruge elektroniske auktioner, hvor nye og 
lavere priser og/eller nye værdier for visse 
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elementer i tilbuddene præsenteres.

Or. de

Begrundelse

Elektroniske auktioner kan være effektive, når der er tale om fuldt standardiserede varer og 
tjenesteydelser, men de er som regel uegnede, eller ligefrem kontraproduktive i tilfælde, hvor 
der gennemføres indviklede udbud.  De er i sagens natur uegnede ved udbud af bygge- og 
anlægskontrakter.

Ændringsforslag 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordregivere kan bruge elektroniske 
auktioner, hvor nye og lavere priser 
og/eller nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres. Elektroniske 
auktioner kan kun anvendes ved 
almindelige indkøb af varer, som generelt 
er tilgængelige på markedet i en mere 
eller mindre standardiseret kvalitet. De 
kan ikke anvendes ved indkøb af 
tjenesteydelser, komplekse eller ikke-
standardiserede produkter.

Or. en

Ændringsforslag 562
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan bruge elektroniske 
auktioner, hvor nye og lavere priser 
og/eller nye værdier for visse elementer i 

Ordregivere kan, udelukkende ved køb af 
standardiserede varer, bruge elektroniske 
auktioner, hvor nye og lavere priser 
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tilbuddene præsenteres. og/eller nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres.

Or. fr

Ændringsforslag 563
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordregivere kan bruge elektroniske 
auktioner, hvor nye og lavere priser 
og/eller nye værdier for visse elementer i 
tilbuddene præsenteres. Brugen af 
elektroniske auktioner begrænses til 
indkøb af fuldt standardiserede varer og 
tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 564
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel gælder ikke for offentlige 
bygge- og anlægskontrakter.

Or. it

Ændringsforslag 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når tildelingen sker på grundlag af det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud,
ledsages opfordringen af resultatet af den 
fulde vurdering af det pågældende tilbud 
udført i overensstemmelse med den 
vægtning, der er omhandlet i artikel 76, 
stk. 5, første afsnit.

Opfordringen ledsages af resultatet af den 
fulde vurdering af det pågældende tilbud 
udført i overensstemmelse med den 
vægtning, der er omhandlet i artikel 76, 
stk. 5, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan gøre brugen af
elektroniske kataloger obligatorisk i 
forbindelse med bestemte indkøbstyper.

Medlemsstaterne kan gøre det muligt at 
anvende elektroniske kataloger i 
forbindelse med aftaler om tjenesteydelser 
og varer. Denne artikel gælder ikke for 
offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Or. it

Ændringsforslag 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere kan indkøbe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser gennem indkøbscentraler.

1. Medlemsstaterne kan fastslå, at
ordregivere har mulighed for at indkøbe 
bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser gennem indkøbscentraler.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstater bør have mulighed for at tillade ordregivere at benytte sig af en 
indkøbscentral, men skal ikke være forpligtede til at gøre dette. Centraliserede indkøb er en af 
de indkøbsmetoder, der fører til aggregering af efterspørgslen, hvilket kan være en ulempe for 
SMV'er. Derfor bør medlemsstaterne have lov til at beslutte, om de vil udvikle centraliserede 
indkøbsmetoder eller ej, afhængigt af deres nationale politik.

Ændringsforslag 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater giver ordregivere
mulighed for at anvende centrale 
indkøbsaktiviteter, der tilbydes af 
indkøbscentraler, der er etableret i en 
anden medlemsstat.

2. Medlemsstater kan også give 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
anvende centrale indkøbsaktiviteter, der 
tilbydes af indkøbscentraler, der er 
etableret i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør have mulighed for at tillade ordregivende myndigheder at benytte sig af en 
indkøbscentral, der er etableret i en anden medlemsstat, men de skal ikke være forpligtede til 
at gøre dette. I visse medlemsstater kan den valgmulighed, der muliggøres med artikel 35, stk. 
2 i Kommissionens forslag, skabe problemer i den nationale lovgivning (f.eks. kan det være 
umuligt at underlægge ordregivende myndigheder lovgivningsmæssige bestemmelser i andre 
medlemsstater, navnlig hvad angår bestemmelser vedrørende klageprocedurer).

Ændringsforslag 569
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 udgår
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med 
indkøb
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Leverandører af hjælpeaktiviteter i 
forbindelse med indkøb udvælges i 
overensstemmelse med de 
udbudsprocedurer, der fastsættes ved dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 570
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En eller flere ordregivere kan indgå 
aftale om at foretage visse indkøb i 
fællesskab.

1. To eller flere ordregivere kan indgå 
aftale om at foretage visse indkøb i 
fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 571
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en ordregiver alene gennemfører de 
pågældende udbudsprocedurer i alle faser 
fra offentliggørelse af 
udbudsbekendtgørelse til afslutningen af 
den resulterende kontrakt, bærer denne 
ordregiver det fulde ansvar for at
overholde forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv.

Hvis gennemførelsen af 
udbudsudbudsproceduren i sin helhed 
foretages af de pågældende ordregivere, 
har de fælles ansvar for at efterleve
forpligtelserne i henhold til dette direktiv.
Ordregivere anses for at gennemføre 
fælles udbudsprocedurer, hvis én 
ordregiver styrer proceduren både på egne 
og på den pågældende anden ordregivers 
vegne.

Or. en
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Ændringsforslag 572
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gennemførelsen af 
udbudsudbudsproceduren og udførelsen af 
de resulterende kontakter varetages af mere 
end én af de deltagende ordregivere, er 
hver ordregiver fortsat ansvarlig for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv for alle de faser, denne varetager.

Hvis gennemførelsen af 
udbudsudbudsproceduren og udførelsen af 
de resulterende kontakter ikke i deres 
helhed varetages af de pågældende
ordregivere i fællesskab, er hver ordregiver 
fortsat ansvarlig for at opfylde 
forpligtelserne i henhold til dette direktiv 
for alle de faser, denne varetager.

Or. en

Ændringsforslag 573
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gennemførelsen af 
udbudsudbudsproceduren og udførelsen af 
de resulterende kontakter varetages af mere 
end én af de deltagende ordregivere, er 
hver ordregiver fortsat ansvarlig for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv for alle de faser, denne varetager.

Hvis gennemførelsen af 
udbudsudbudsproceduren og udførelsen af 
de resulterende kontakter varetages af mere 
end én af de deltagende ordregivere, er 
hver ordregiver fortsat ansvarlig for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til dette 
direktiv for alle de faser, denne varetager.
Medlemsstaterne fastsætter i 
overensstemmelse med deres egen 
nationale lovgivning og under 
overholdelse af fællesskabsretten 
betingelserne for gennemførelsen af 
denne artikel.

Or. it
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Ændringsforslag 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 52 udgår
Fælles indkøb mellem ordregivere fra 
forskellige medlemsstater

1. Uden at det berører afsnit I, kapitel III, 
afdeling 2, underafdeling 2: "Særlige 
forbindelser", kan ordregivere fra 
forskellige medlemsstater i fællesskab 
tildele kontrakter ved hjælp af en af de 
fremgangsmåder, der er beskrevet i denne 
artikel.

2. Flere ordregivere kan indkøbe bygge-
og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser gennem en indkøbscentral, 
der er beliggende i en anden medlemsstat.
I det tilfælde gennemføres 
udbudsproceduren i overensstemmelse 
med de nationale bestemmelser, der er 
gældende i den medlemsstat, hvor 
indkøbscentralen er etableret.

3. Flere ordregivere fra forskellige 
medlemsstater kan tildele en kontrakt i 
fællesskab. I det tilfælde indgår de 
deltagende ordregivere en aftale, som 
fastlægger:

a) hvilke nationale bestemmelser der 
finder anvendelse på udbudsproceduren

b) den interne organisation af 
udbudsproceduren, herunder 
forvaltningen af proceduren, 
ansvarsfordelingen, fordelingen af bygge-
og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer, der skal indkøbes, og indgåelsen af 
kontrakter.

Ved fastlæggelse af den gældende 
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nationale lovgivning i henhold til litra a) 
kan ordregiverne vælge de nationale 
bestemmelser i en medlemsstat, hvor 
mindst én deltagende ordregiver er 
beliggende.

4. Hvis flere ordregivere fra forskellige 
medlemsstater har etableret en fælles 
retlig enhed, herunder europæiske 
grupper for territorialt samarbejde under 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1082/20061 eller 
andre enheder etableret i henhold til EU-
lovgivningen, indgår de deltagende 
ordregivere ved afgørelse truffet af det 
kompetente organ for den fælles retlige 
enhed aftale om de gældende nationale 
indkøbsregler for en af følgende 
medlemsstater:

a) de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor den fælles retlige 
enhed har sit hjemsted

b) de nationale bestemmelser i den 
medlemsstat, hvor den fælles retlige 
enhed udfører sine aktiviteter.

Denne aftale kan indgås for ubestemt tid, 
når den er fastsat i akten om oprettelse af 
den fælles retlige enhed, for en bestemt 
periode eller for visse kontrakttyper eller 
en eller flere individuelle kontrakter.

5. Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler, fastlægges den 
gældende nationale lovgivning for 
indgåelse af kontrakter ved hjælp af 
følgende regler:

a) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregiver på 
vegne af de andre, gælder de nationale 
bestemmelser for denne ordregivers 
medlemsstat

b) hvis proceduren ikke gennemføres eller 
                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19.
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forvaltes af en deltagende ordregiver på 
vegne af de andre, og

i) den vedrører en bygge- og 
anlægskontrakt, gælder de nationale 
bestemmelser for den medlemsstat, hvor 
størstedelen af arbejderne er beliggende
ii) den vedrører en vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakt, gælder de 
nationale bestemmelser for den 
medlemsstat, hvor størstedelen af varerne 
eller tjenesteydelserne leveres

c) hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke kan fastlægges i henhold til litra a) 
eller b), anvender ordregiverne de 
nationale bestemmelser for medlemsstaten 
for den ordregiver, der bærer størstedelen 
af omkostningerne.
6. Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler i henhold til stk. 
4, fastlægges den gældende nationale 
lovgivning for udbudsprocedurer, der 
gennemføres af flere retlige enheder 
etableret af flere ordregivere fra 
forskellige medlemsstater ved hjælp af 
følgende regler:

a) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af det kompetente organ for den 
retlige enhed, gælder de nationale 
bestemmelser for den medlemsstat, hvor 
den retlige enhed har sit hjemsted
b) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af et medlem af den retlige 
enhed på vegne af denne retlige enhed, 
gælder reglerne i stk. 5, litra a) og b)
c) hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke kan fastlægges i henhold til stk. 5, 
litra a) eller b), anvender ordregiverne de 
nationale bestemmelser for 
medlemsstaten, hvor den retlige enhed 
har sit hjemsted.

7. En eller flere ordregivere kan tildele 
individuelle kontrakter under en 
rammeaftale indgået af eller i fællesskab 
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med en ordregiver med hjemsted i en 
anden medlemsstat, såfremt 
rammeaftalen indeholder specifikke 
bestemmelser, der giver ordregiveren eller 
ordregiverne mulighed for at tildele de 
individuelle kontrakter.

8. Beslutninger om tildeling af kontrakter 
i forbindelse med grænseoverskridende 
offentlige udbudsprocedurer er underlagt 
de almindelige kontrolordninger under 
den gældende nationale lovgivning.

9. For at sikre effektiv gennemførelse af 
kontrolordninger sikrer medlemsstaterne, 
at beslutninger, der træffes af 
kontrolorganer som defineret i Rådets 
direktiv 92/13/EØF1 beliggende i andre 
medlemsstater, fuldt ud gennemføres i 
deres nationale retsorden, hvis sådanne 
beslutninger omhandler ordregivere, der 
er etableret i deres territorium og deltager 
i den pågældende grænseoverskridende 
offentlige udbudsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører afsnit I, kapitel III, 
afdeling 2, underafdeling 2: "Særlige 
forbindelser", kan ordregivere fra
forskellige medlemsstater i fællesskab 
tildele kontrakter ved hjælp af en af de 
fremgangsmåder, der er beskrevet i denne 
artikel.

1. Uden at det berører afsnit I, kapitel III, 
afdeling 2, underafdeling 2: "Særlige 
forbindelser", kan medlemsstater fastslå, 
at ordregivere kan tildele offentlige 
indkøbskontrakter i fællesskab med 
ordregivere fra andre medlemsstater, hvis:

a) den fælles tildeling af en offentlig 
kontrakt er begrundet i kontraktens 

                                               
1 EFT L 76 af 23.03.92, s. 14.
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grænseoverskridende natur
eller
b) den offentlige kontrakt er 
samfinansieret af ordregivende 
myndigheder fra forskellige 
medlemsstater
eller
c) den offentlige kontrakt er innovativ af 
natur.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør have mulighed for at bestemme, om ordregivende myndigheder kan tildele 
en kontrakt i fællesskab med ordregivende myndigheder fra andre medlemsstater. Desuden 
bør der være konkrete betingelse for, hvornår en kontrakt kan tildeles i fællesskab med 
ordregivende myndigheder fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flere ordregivere kan indkøbe bygge-
og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser gennem en indkøbscentral, 
der er beliggende i en anden medlemsstat.
I det tilfælde gennemføres 
udbudsproceduren i overensstemmelse 
med de nationale bestemmelser, der er 
gældende i den medlemsstat, hvor 
indkøbscentralen er etableret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flere ordregivere fra forskellige 
medlemsstater kan tildele en kontrakt i
fællesskab. I det tilfælde indgår de 
deltagende ordregivere en aftale, som 
fastlægger:

I det tilfælde som omtalt i stk. 1 indgår de 
deltagende ordregivere en aftale, som 
fastlægger:

Or. en

Ændringsforslag 578
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af den gældende 
nationale lovgivning i henhold til litra a)
kan ordregiverne vælge de nationale 
bestemmelser i en medlemsstat, hvor 
mindst én deltagende ordregiver er 
beliggende.

Ved fastlæggelse af den gældende 
nationale lovgivning i henhold til litra a)
skal ordregiverne vælge de nationale 
bestemmelser i en medlemsstat, hvor 
mindst én deltagende ordregiver er 
beliggende.

Or. de

Begrundelse

Parternes mulighed for at vælge, hvilken national lovgivning, der skal gælde, bør være knyttet 
sammen med de væsentlige lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for kontrakten.

Ændringsforslag 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler, fastlægges den 
gældende nationale lovgivning for 
indgåelse af kontrakter ved hjælp af 
følgende regler:

udgår

a) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregiver på 
vegne af de andre, gælder de nationale
bestemmelser for denne ordregivers 
medlemsstat
b) hvis proceduren ikke gennemføres eller 
forvaltes af en deltagende ordregiver på 
vegne af de andre, og
i) den vedrører en bygge- og 
anlægskontrakt, gælder de nationale 
bestemmelser for den medlemsstat, hvor 
størstedelen af arbejderne er beliggende
ii) den vedrører en vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakt, gælder de 
nationale bestemmelser for den 
medlemsstat, hvor størstedelen af varerne 
eller tjenesteydelserne leveres
c) hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke kan fastlægges i henhold til litra a) 
eller b), anvender ordregiverne de 
nationale bestemmelser for medlemsstaten 
for den ordregiver, der bærer størstedelen 
af omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at ordregivende myndigheder enes om, hvilke nationale regler for 
offentlige indkøb, der skal gælde. Stk. 5 er unødvendigt. Artiklen vil blive forenklet, hvis dette 
stykke slettes.

Ændringsforslag 580
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke kan fastlægges i henhold til litra a) 
eller b), anvender ordregiverne de 
nationale bestemmelser for medlemsstaten 
for den ordregiver, der bærer størstedelen 
af omkostningerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der ikke indgås aftale om de 
gældende udbudsregler i henhold til stk. 
4, fastlægges den gældende nationale 
lovgivning for udbudsprocedurer, der 
gennemføres af flere retlige enheder 
etableret af flere ordregivere fra 
forskellige medlemsstater ved hjælp af 
følgende regler:

udgår

a) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af det kompetente organ for den 
retlige enhed, gælder de nationale 
bestemmelser for den medlemsstat, hvor 
den retlige enhed har sit hjemsted
b) hvis proceduren gennemføres eller 
forvaltes af et medlem af den retlige 
enhed på vegne af denne retlige enhed, 
gælder reglerne i stk. 5, litra a) og b)
c) hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke kan fastlægges i henhold til stk. 5, 
litra a) eller b), anvender ordregiverne de 
nationale bestemmelser for 
medlemsstaten, hvor den retlige enhed 
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har sit hjemsted.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt, at ordregivende myndigheder enes om, hvilke nationale regler for 
offentlige indkøb, der skal gælde. Stk. 6 er unødvendigt. Artiklen vil blive forenklet, hvis dette 
stykke slettes.

Ændringsforslag 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Flere ordregivere fra forskellige 
medlemsstater kan indkøbe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser fra eller gennem en 
indkøbscentral, der er beliggende i en 
anden medlemsstat, hvis medlemsstaterne 
har givet mulighed for dette i henhold til 
artikel 49, stk. 2, og alle de i stk. 1 omtalte 
betingelser er opfyldt. I så fald indgår 
parterne en aftale, der afgør, hvilke 
nationale bestemmelser, der skal gælde 
for udbudsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En eller flere ordregivere kan tildele 
individuelle kontrakter under en 
rammeaftale indgået af eller i fællesskab 

7. Medlemsstater kan bestemme, at en 
eller flere ordregivere kan tildele 
individuelle kontrakter under en 
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med en ordregiver med hjemsted i en 
anden medlemsstat, såfremt rammeaftalen 
indeholder specifikke bestemmelser, der 
giver ordregiveren eller ordregiverne 
mulighed for at tildele de individuelle 
kontrakter.

rammeaftale indgået af eller i fællesskab 
med en ordregiver med hjemsted i en 
anden medlemsstat, såfremt rammeaftalen 
indeholder specifikke bestemmelser, der 
giver ordregiveren eller ordregiverne 
mulighed for at tildele de individuelle 
kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. For at sikre effektiv gennemførelse af 
kontrolordninger sikrer medlemsstaterne, 
at beslutninger, der træffes af 
kontrolorganer som defineret i Rådets 
direktiv 92/13/EØF beliggende i andre 
medlemsstater, fuldt ud gennemføres i 
deres nationale retsorden, hvis sådanne 
beslutninger omhandler ordregivere, der 
er etableret i deres territorium og deltager 
i den pågældende grænseoverskridende 
offentlige udbudsprocedure.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sådanne bestemmelser kan forårsage problemer i praksis.  Det er uklart, hvordan 
medlemsstater skulle sikre, at beslutninger truffet i klageinstanser (som ikke nødvendigvis er 
af retlig karakter), der er etableret i andre medlemsstater efterleves fuldt ud i deres 
indenlandske retsorden.

Ændringsforslag 585
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden iværksættelsen af en 
udbudsprocedure kan ordregivere 
gennemføre markedshøringer med det 
formål at vurdere markedets struktur, 
formåen og kapacitet og informere 
økonomiske aktører om deres 
indkøbsplaner og -krav.

Inden iværksættelsen af en 
udbudsprocedure kan ordregivere 
gennemføre markedshøringer med det 
formål at vurdere markedets struktur, 
formåen og kapacitet og/eller informere 
økonomiske aktører om deres 
indkøbsplaner og -krav.

Or. en

Ændringsforslag 586
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til det formål kan ordregivere søge eller 
acceptere rådgivning fra administrative 
støttestrukturer, tredjemand eller 
markedsdeltagere, dog forudsat at en 
sådan rådgivning ikke har til følge, at 
konkurrence forhindres.

Til det formål kan ordregivere søge eller 
acceptere rådgivning fra administrative 
støttestrukturer, tredjemand eller 
markedsdeltagere.

Or. en

Begrundelse

Overflødigt

Ændringsforslag 587
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
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tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om ligebehandling.

tilbudsgivere af alle oplysninger, der er
leveret af ordregiver i forbindelse med 
eller som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om ligebehandling.

Or. fr

Begrundelse

Tilbudsgiverne må kun kunne modtage oplysninger, der leveres af ordregiveren i forbindelse 
med udbudsproceduren, og ikke "oplysninger, der er udvekslet", som kan omfatte elementer af 
tilbuddet, hvilket ville være diskriminerende over for de tilbudsgivere, der deltager i 
udbudsproceduren.

Ændringsforslag 588
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om 
ligebehandling.

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Ordregivende 
myndigheder skal være forpligtet til 
enten:

i) i deres opfordring til at deltage i en 
høring at præcisere, hvilke oplysninger, 
der vil blive anset for relevante, og således 
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kan blive delt med alle eventuelle 
tilbudsgivere, eller
ii) at fastsætte de detaljerede rettigheder, 
der gælder for, og de procedurer, der er 
tilgængelige for høringsdeltagere, og som 
giver dem mulighed for at beskytte 
fortrolige oplysninger.
Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver udelukkes kun fra 
proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om 
ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 589
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Den pågældende 
ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun 
fra proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om 
ligebehandling.

Sådanne foranstaltninger omfatter 
meddelelse til andre ansøgere og 
tilbudsgivere af alle relevante oplysninger, 
der er udvekslet i forbindelse med eller 
som følge af ansøgerens eller 
tilbudsgiverens tidligere involvering i 
udformningen af udbudsproceduren, og 
fastlæggelse af tilstrækkelige frister for 
modtagelse af tilbud. Ordregivende 
myndigheder skal enten:

i) i deres opfordring til at deltage i en 
høring præcisere, hvilke oplysninger, der 
vil blive anset for relevante, og således 
kan blive delt med alle eventuelle 
tilbudsgivere, eller
ii) fastsætte de detaljerede rettigheder, der 
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gælder for, og de procedurer, der er 
tilgængelige for høringsdeltagere, og som 
giver dem mulighed for at beskytte 
fortrolige oplysninger.
Den pågældende ansøger eller 
tilbudsgiver udelukkes kun fra 
proceduren, hvis der ikke er andre 
muligheder for at opfylde forpligtelsen til 
at overholde princippet om 
ligebehandling.

Or. en

Begrundelse

Der er en potentiel praktisk vanskelighed med at udpege og aftale med ordregivende 
myndigheder i hvert enkelt tilfælde, hvad der udgør "relevante oplysninger", der deles under 
en forudgående markedshøring, og hvad der bør holdes fortroligt. At lade ordregivende 
myndigheder klart fastsætte enten oplysninger, det kan blive relevant at dele, eller procedurer 
til beskyttelse af fortrolige oplysninger vil bringe mere klarhed til de forskellige parter og 
sikre de økonomiske aktørers interesser.

Ændringsforslag 590
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
udbudsdokumenterne. De fastlægger de 
karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer.

De tekniske specifikationer anføres i 
udbudsdokumenterne. De fastlægger de 
karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer
og er knyttet til kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 591
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 592
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 593
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
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som omhandlet i artikel 2, stk. 22. som omhandlet i artikel 2, stk. 22, forudsat 
at de er forbundet med kontraktens 
genstand og proportionelle med 
kontraktens værdi og målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Ansøgere kan ikke pålægges at bevise ting, som de ikke har adgang til, kompetence over eller 
ansvar for hele vejen igennem forsyningskæden. Derfor skal tekniske specifikationer forblive 
snævert forbundet med kontraktens genstand, og kravene skal være proportionelle i forhold til 
kontraktens værdi og målsætninger.

Ændringsforslag 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a, b og c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse karakteristika kan også vedrøre den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22.
Følgende tages også med i betragtning 
som tekniske specifikationer:
a) sociale kriterier som f.eks. overholdelse 
af retten til rimelige arbejdsforhold, 
overholdelse af sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser, 
overenskomstforhandlinger, lighed 
mellem kønnene (f.eks. lige løn, balance 
mellem arbejdsliv og privatliv), social 
integration, herunder 
beskæftigelsesmuligheder for 
handicappede, dårligt stillede eller 
sårbare arbejdstagere (f.eks. 
langtidsarbejdsløse, romaer, migranter 
eller unge og gamle arbejdstagere), 
adgang til videreuddannelse samt 
inddragelse og høring af brugere
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b) sociale hensyn vedrørende de eksterne 
sociale omkostninger, der er direkte 
forbundet med livscyklussen, såsom en 
produktions indvirkninger på det 
omgivende miljø og de tilstødende 
områder
c) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter vedrørende projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationen 
af det personale, der skal udføre den 
pågældende kontrakt, og dets 
kvalifikationer og erfaringer.

Or. de

Ændringsforslag 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige
omstændigheder.

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 
personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om
exceptionelle omstændigheder.

Or. es

Ændringsforslag 596
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der udarbejdes tekniske specifikationer 
for alle udbud med henblik på at sikre, at 
de varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der er genstand for 
kontrakten, lever op til kravene i 
databeskyttelseslovgivningen på 
tidspunktet for udformning af 
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behandlingen af personlige oplysninger 
(indbygget databeskyttelse).

Or. en

Ændringsforslag 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 601
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder
miljøegenskaber, såfremt parametrene er 
så præcise, at tilbudsgiverne kan 
identificere kontraktens genstand, og 
ordregiverne kan tildele kontrakten

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder
samfunds- og miljømæssige 
karakteristika, såfremt parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand, og ordregiverne kan 
tildele kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder
miljøegenskaber, såfremt parametrene er 
så præcise, at tilbudsgiverne kan 
identificere kontraktens genstand, og
ordregiverne kan tildele kontrakten

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder miljø- og 
samfundsmæssige karakteristika, såfremt 
parametrene er så præcise, at 
tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
genstand, og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten, 
herunder, i overensstemmelse med krav 
med hensyn til karakteristika vedrørende 
livscyklus for de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser.

Or. de
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Ændringsforslag 603
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder 
miljøegenskaber, såfremt parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand, og ordregiverne kan 
tildele kontrakten

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder 
miljøegenskaber og sikkerhedsmæssige 
egenskaber, såfremt parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand, og ordregiverne kan 
tildele kontrakten

Or. fr

Begrundelse

De tekniske specifikationer i tilbuddet skal ligeledes indeholde sikkerhedsmæssige egenskaber 
på grund af de involverede risici og det påtagne ansvar.

Ændringsforslag 604
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved henvisning til tekniske 
specifikationer og, i nævnte rækkefølge, 
ved henvisning til nationale standarder til 
gennemførelse af europæiske standarder, 
europæiske tekniske godkendelser, fælles 
tekniske specifikationer, internationale 
standarder, andre tekniske referencer 
udarbejdet af europæiske 
standardiseringsorganer eller – når 
sådanne ikke eksisterer – nationale 
standarder, nationale tekniske 
godkendelser eller nationale tekniske 
specifikationer for projektering, beregning 

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

og udførelse af arbejder og anvendelse af 
varerne; en sådan henvisning skal 
efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Ændringsforslag 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tekniske specifikationer bør være ikke-diskriminerende og teknologisk neutrale.  Disse 
grundlæggende principper bør gælde ligeligt for anvendelsen af standarder og specifikationer 
i udbud.  Ikke-diskriminerende, teknologisk neutrale specifikationer kræver, at økonomiske 
aktører konkurrerer om at frembringe de bedste løsninger, hvilket fremmer innovation og 
økonomisk vækst. Teknologineutralitet sikrer også, at myndighederne kan vælge mellem det 
bredeste udvalg af produkter og tjenesteydelser og fremme muligheden for at få værdi for 
pengene.
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Ændringsforslag 606
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis kontraktens genstand gør det 
berettiget, kan de tekniske specifikationer 
angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, som karakteriserer 
produktet eller tjenesteydelsen, og de må 
henvise til et bestemt mærke, et bestemt 
patent eller en bestemt type, til en bestemt 
oprindelse eller til en bestemt produktion.
En sådan henvisning skal efterfølges af 
udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Ændringsforslag 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medmindre kontraktens genstand gør det 
berettiget, må de tekniske specifikationer 
ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse, en bestemt fremstillingsproces
eller udviklings- eller forretningsmodel 
eller –metode, og de må ikke henvise til et 
bestemt mærke, et bestemt patent eller en 
bestemt type, til en bestemt oprindelse eller 
til en bestemt produktion eller et 
produktionssted, da enhver sådan 
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sådan henvisning er undtagelsesvis tilladt, 
hvis der ikke kan gives en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand efter stk. 3. En sådan 
henvisning skal efterfølges af udtrykket
"eller tilsvarende".

henvisning ville have det resultat, at visse 
virksomheder eller produkter favoriseres 
eller elimineres. En sådan henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis der ikke kan 
gives en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig 
beskrivelse af kontraktens genstand efter 
stk. 3. En sådan henvisning skal
systematisk efterfølges af udtrykket "eller 
tilsvarende".

Or. en

Begrundelse

For at fremme innovation og økonomisk vækst er det væsentligt, at alle tilbudsgivere 
konkurrerer på lige fod.  Forskelsbehandling, herunder på baggrund af teknologi eller 
produktionssted bør kun være tilladt under helt exceptionelle omstændigheder. Enhver 
præference, hvad enten det er for bestemte teknologier, forretningsmodeller, forhandlere eller 
produktoprindelse, kvæler innovation og konkurrence med den virkning, at offentlige organer 
ikke kan vælge de løsninger, der passer bedst til behovene i et givent udbud.

Ændringsforslag 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 609
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

En sådan henvisning er undtagelsesvis 
tilladt:
a) hvis der ikke kan gives en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand efter stk. 3. En 
sådan henvisning skal efterfølges af 
udtrykket "eller tilsvarende"
b) når kontrakten gør det berettiget, og 
angivelsen eller henvisningen gælder 
produktionens eller fremgangsmådens 
placering inden for EU.

Or. fr

Begrundelse

Det skal fortsat være muligt at præcisere produktionens eller fremgangsmådens placering 
inden for EU, hvis kontrakten gør det berettiget.
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Ændringsforslag 610
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når ordregiverne benytter muligheden 
for at henvise til de specifikationer, der er 
omhandlet i stk. 3, litra b), kan de ikke 
forkaste et tilbud med den begrundelse, at 
de tilbudte bygge- og anlægsarbejder, 
leverancer og tjenesteydelser ikke er i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
som de har henvist til, hvis tilbudsgiveren i 
sit tilbud på passende måde og til 
ordregiverens tilfredshed, herunder som 
omhandlet i artikel 56, godtgør, at de 
løsninger, han tilbyder, på tilsvarende 
måde opfylder de krav, der er fastsat i de 
pågældende tekniske specifikationer.

5. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 611
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud på en 
passende måde og til ordregiverens 
tilfredshed, herunder som omhandlet i 
artikel 56, godtgøre, at bygge- og 
anlægsarbejdet, varen eller tjenesteydelsen 
i overensstemmelse med standarden 
opfylder ordregiverens krav til 
funktionsdygtighed og funktionelle krav.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder skal kunne 
kontrollere og følge op på, at kravene 
opfyldes, såvel i tilbudsfasen som under 
udførelsen af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 613
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når ordregivere fastsætter specifikke
miljømæssige, sociale eller andre
egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser i form af 
funktionsdygtighed eller funktionelle krav 
som omhandlet i artikel 54, stk. 3, litra a),
kan de kræve, at disse bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
bærer et bestemt mærke, såfremt:

Når ordregivere i de tekniske 
specifikationer, tildelingskriterierne eller 
bestemmelserne om opfyldelse af 
kontrakter fastsætter miljømæssige, 
sociale eller andre krav eller kriterier, kan 
de kræve en særlig mærkning som bevis 
for, at disse bygge- og anlægsarbejder,
tjenesteydelser eller varer lever op til disse 
krav eller kriterier, såfremt:

Or. en

Ændringsforslag 614
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravene til mærket vedrører kontraktens 
genstand og er egnede til at definere 
egenskaberne ved de arbejder, varer eller 
ydelser, der er genstand for kontrakten

a) de krav, der skal overholdes for at få
mærket kun vedrører kriterier, der er 
forbundet med kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne ved de 
arbejder, varer eller ydelser, der er 
genstand for kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 615
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravene til mærket vedrører kontraktens 
genstand og er egnede til at definere 
egenskaberne ved de arbejder, varer eller 
ydelser, der er genstand for kontrakten

a) kravene til mærket er egnede til at 
definere egenskaberne ved de arbejder, 
varer eller ydelser, der er genstand for 
kontrakten

Or. fr

Ændringsforslag 616
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de krav, der skal overholdes for at få
mærket er baseret på andre objektivt 
verificerbare og ikkediskriminerende 
kriterier

Or. en
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Ændringsforslag 617
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) mærkerne er etableret gennem en åben 
og gennemsigtig proces, i hvilken alle
relevante interessenter, herunder 
forbrugere, fabrikanter, fagforeninger,
detailhandlere, miljøorganisationer og
sociale organisationer, har en vigtig rolle;
statslige institutioner kan deltage, men det 
er ikke obligatorisk

Or. en

Ændringsforslag 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 621
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 622
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det specifikke mærke, 
som ordregiverne angiver. Ordregivere 
skal acceptere anden passende 
dokumentation for sådanne krav, hvilket 
kan omfatte teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, hvis ikke den økonomiske 
aktør har adgang til mærket, eller ikke 
har mulighed for at få det inden for den 
fastsatte tidsfrist, forudsat at den 
økonomiske aktør ikke selv er skyld i den 
manglende adgang. For ikke at 
diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge i certifikater, skal 
bevisbyrden vedrørende ækvivalens med 
et specifikt mærke påhvile på den 
tilbudsgiver, der påstår, at der er tale om 
ækvivalens.

Or. en

Begrundelse

For ikke at diskriminere de tilbudsgivere, der investerer tid og penge i certifikater eller 
testrapporter, skal bevisbyrden vedrørende ækvivalens med et specifikt mærke påhvile den 
tilbudsgiver, der påstår, at der er tale om ækvivalens.

Ændringsforslag 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation. Der gives forrang for 
mærker, teknisk dokumentation eller 
anden dokumentation, som er udviklet, 
certificeret eller verificeret med 
inddragelse af statslige organer, 
miljøorganisationer eller sociale 
organisationer.

Or. es

Ændringsforslag 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver.

Or. en

Ændringsforslag 625
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, dvs. 
mærker, der er baseret på samme 
vurderingskriterier og målemetoder, og
som opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Or. it

Ændringsforslag 626
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

Ordregivere, der kræver et bestemt mærke, 
skal acceptere alle tilsvarende mærker, som 
opfylder kravene til det mærke, som 
ordregiverne angiver. For produkter, der 
ikke bærer mærket, skal ordregiverne 
acceptere teknisk dokumentation fra 
fabrikanten eller anden passende 
dokumentation.

En ordregivende myndigheds krav om et 
bestemt mærke må ikke forårsage 
forskelsbehandling af tilbudsgiverne i 
forbindelse med udbudsproceduren.

Or. fr

Begrundelse

Brugen af mærker i definitionen af tildelingskriterierne og anvendelsen af dem må ikke føre til 
forskelsbehandling med det formål at begunstige bestemte tilbudsgivere frem for andre.
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Ændringsforslag 627
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er tilbudsgiverens ansvar at bevise 
ækvivalensen med det efterspurgte 
mærke.

Or. fr

Ændringsforslag 628
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan kræve, at økonomiske 
aktører fremlægger en testrapport fra et 
anerkendt organ eller en certificering 
udstedt af et sådan organ som 
dokumentation for overensstemmelse med
de tekniske specifikationer.

Ordregivere kan kræve, at økonomiske 
aktører fremlægger en testrapport fra et 
anerkendt organ eller en certificering 
udstedt af et sådan organ som 
dokumentation for overensstemmelse krav 
eller kriterier i de tekniske specifikationer, 
tildelingskriterierne eller bestemmelserne 
om opfyldelse af kontrakterne.

Or. en

Ændringsforslag 629
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt ordregivere kræver, at der 
fremlægges certifikater udformet af

Såfremt ordregivere kræver, at der 
fremlægges certifikater udformet af
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anerkendte organer med henblik på at 
bekræfte overensstemmelse med en 
bestemt teknisk specifikation, skal 
certifikater fra tilsvarende andre 
anerkendte organer også accepteres af 
ordregiverne.

særlige vurderingsorganer, skal 
certifikater fra tilsvarende andre 
anerkendte organer også accepteres af 
ordregiverne.

Or. en

Ændringsforslag 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivere skal acceptere anden 
passende dokumentation end den, der er 
omhandlet i stk. 1, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, hvis den 
økonomiske aktør ikke har adgang til 
sådanne certifikater eller testrapporter 
som omhandlet i stk. 1 eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de gældende frister.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 631
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivere skal acceptere anden 
passende dokumentation end den, der er 
omhandlet i stk. 1, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, hvis den 
økonomiske aktør ikke har adgang til 
sådanne certifikater eller testrapporter som 
omhandlet i stk. 1 eller ikke har mulighed 

2. Ordregivere skal acceptere anden 
passende dokumentation end den, der er 
omhandlet i stk. 1, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, hvis den 
økonomiske aktør ikke har adgang til 
sådanne certifikater eller testrapporter som 
omhandlet i stk. 1 eller ikke har mulighed 
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for at fremskaffe dem inden for de 
gældende frister.

for at fremskaffe dem inden for de 
gældende frister, forudsat at den 
pågældende økonomiske aktør ikke selv er 
skyld i den manglende adgang. For ikke 
at diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge i certifikater eller 
testrapporter, skal bevisbyrden vedrørende 
ækvivalens med et specifikt mærke 
imidlertid påhvile den tilbudsgiver, der 
påstår, at der er tale om ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 632
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter fremlagt som dokumentation 
for overensstemmelse med tekniske krav 
omhandlet i artikel 54, stk. 6, artikel 55 og 
stk. 1, 2 og 3 i denne artikel til rådighed for 
andre medlemsstater. De kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 96.

4. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter fremlagt i overensstemmelse 
med artikel 54, stk. 6, artikel 55 og stk. 1, 2 
og 3 i denne artikel til rådighed for andre 
medlemsstater. De kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor den 
økonomiske aktør er etableret meddeler 
disse oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 96.

Or. en

Ændringsforslag 633
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra økonomiske 
aktører, der er interesseret i at opnå en 

1. Efter anmodning fra økonomiske 
aktører, der er interesseret i at opnå en 
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kontrakt, fremlægger ordregivere de 
tekniske specifikationer, de regelmæssigt 
benytter i deres indkøbs-, bygge- og 
anlægs- eller tjenesteydelseskontrakter, 
eller de tekniske specifikationer, som de 
agter at benytte i forbindelse med 
kontrakter, der er genstand for en 
vejledende periodisk bekendtgørelse. Disse 
specifikationer fremlægges elektronisk via
fri, direkte og fuld adgang uden vederlag.

kontrakt, fremlægger ordregivere de 
tekniske specifikationer, de
tildelingskriterier og de bestemmelser for 
kontraktens udførelse, som de
regelmæssigt benytter i deres indkøbs-, 
bygge- og anlægs- eller 
tjenesteydelseskontrakter, eller de tekniske 
specifikationer, som de agter at benytte i 
forbindelse med kontrakter, der er genstand 
for en vejledende periodisk bekendtgørelse.
Disse specifikationer fremlægges 
elektronisk via direkte og fuld adgang uden 
vederlag. Ordregivere kan under særlige 
omstændigheder anmode om navn, 
adresse og andre oplysninger til 
identifikation af tilbudsgivere.

Or. en

Ændringsforslag 634
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Findes disse tekniske specifikationer i 
dokumenter, der er elektronisk tilgængelige 
via fri, direkte og fuld adgang uden 
vederlag for interesserede økonomiske 
aktører, er det tilstrækkeligt at henvise til 
disse dokumenter.

2. Findes disse tekniske specifikationer i 
dokumenter, der er elektronisk tilgængelige 
via direkte og fuld adgang uden vederlag 
for interesserede økonomiske aktører, er 
det tilstrækkeligt at henvise til disse 
dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Der kan være behov for at efterprøve f.eks. en tilbudsgiverens oplysninger (navn, adresse 
osv.).

Ændringsforslag 635
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Ordregivere tager hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne, så længe de 
er forbundet med kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Tilbudsgivere kan fremsende alternative 
tilbud sammen med et grundtilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 637
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Ordregivere tillader i princippet 
tilbudsgivere at afgive alternative tilbud.
Hvis ikke ordregiverne ønsker at tillade 
afgivelse af alternative bud, angiver de 
dette i udbudsbekendtgørelsen eller – hvis 
der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse som udbudsmetode –
i opfordringen til at bekræfte 
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interessetilkendegivelsen. Hvis ikke andet 
er tilkendegivet, er alternative tilbud
tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 638
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til alternative 
tilbud fra tilbudsgiverne, når disse 
alternative tilbud opfylder de mindstekrav, 
der er fastsat af ordregiverne.

Ordregivere kan forbyde tilbudsgiverne at 
afgive alternative tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 639
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit -1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan tage hensyn til 
alternative tilbud fra tilbudsgiverne, når 
disse alternative tilbud opfylder de 
mindstekrav, der er fastsat af 
ordregiverne.

Et alternativt tilbud dækker over en 
alternativ udformning, udførelse eller 
finansiering af kontrakten.

Ordregivere kan tage hensyn til 
alternative tilbud fra tilbudsgiverne, når 
disse alternative tilbud opfylder de 
mindstekrav, der er fastsat af 
ordregiverne.

Or. fr
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Ændringsforslag 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem 
i betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Hvis alternative 
tilbud godtages, skal de også sikre, at de 
valgte tildelingskriterier reelt kan 
anvendes på alternative tilbud, der 
opfylder disse mindstekrav, og på 
overensstemmende tilbud, der ikke er 
alternative tilbud.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 641
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem i 
betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Hvis alternative tilbud
godtages, skal de også sikre, at de valgte 
tildelingskriterier reelt kan anvendes på 
alternative tilbud, der opfylder disse 
mindstekrav, og på overensstemmende 
tilbud, der ikke er alternative tilbud.

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem i 
betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Alternative tilbud
afvises ikke uden en sådan angivelse.

Or. en
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Ændringsforslag 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem 
i betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Hvis alternative 
tilbud godtages, skal de også sikre, at de 
valgte tildelingskriterier reelt kan anvendes 
på alternative tilbud, der opfylder disse 
mindstekrav, og på overensstemmende 
tilbud, der ikke er alternative tilbud.

Ordregiverne angiver i 
udbudsbetingelserne de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. De sikrer også, at de 
valgte tildelingskriterier reelt kan anvendes 
på alternative tilbud, der opfylder disse 
mindstekrav, og på overensstemmende 
tilbud, der ikke er alternative tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 643
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej, og når de tager dem i 
betragtning, angive de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. Hvis alternative tilbud
godtages, skal de også sikre, at de valgte 
tildelingskriterier reelt kan anvendes på 
alternative tilbud, der opfylder disse 
mindstekrav, og på overensstemmende 
tilbud, der ikke er alternative tilbud.

Ordregiverne skal i udbudsbetingelserne 
angive, om alternative tilbud vil blive taget 
i betragtning eller ej. Hvis ikke andet er 
anført, anses det for tilladt at afgive
alternative tilbud.
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Hvis alternative tilbud ikke forbydes 
angiver ordregiverne de mindstekrav, der 
skal opfyldes i de alternative tilbud, og 
hvilke særlige krav der stilles i forbindelse 
med deres afgivelse. De sikrer også, at de 
valgte tildelingskriterier reelt kan 
anvendes på alternative tilbud, der 
opfylder disse mindstekrav, og på 
overensstemmende tilbud, der ikke er 
alternative tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 645
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 
ordregivere, der har givet tilladelse til 

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 
ordregivere, ikke forkaste et alternativt 
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alternative tilbud, ikke forkaste et 
alternativt tilbud alene med den 
begrundelse, at der, såfremt det antages, 
enten vil blive tale om en 
tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
vareindkøbskontrakt eller omvendt.

tilbud alene med den begrundelse, at der, 
såfremt det antages, enten vil blive tale om 
en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
vareindkøbskontrakt eller omvendt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 647
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I udbudsprocedurerne for vareindkøbs-
eller tjenesteydelseskontrakter kan 

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

ordregivere, der ikke har forbudt
alternative tilbud, ikke forkaste et 
alternativt tilbud alene med den 
begrundelse, at der, såfremt det antages, 
enten vil blive tale om en 
tjenesteydelseskontrakt i stedet for en 
vareindkøbskontrakt eller omvendt.

Or. fr

Ændringsforslag 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter kan opdeles i homogene eller 
heterogene delkontrakter. Artikel 13, stk. 7, 
anvendes.

For at lette små og mellemstore 
virksomheders adgang til offentlige 
indkøb, kan offentlige indkøbskontrakter
opdeles i homogene eller heterogene 
delkontrakter. Artikel 13, stk. 7, anvendes.
For kontrakter med en værdi på mindst 
1 000 000 EUR fremlægger de
ordregivende myndigheder en 
begrundelse i udbudsbekendtgørelsen 
eller i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, hvis ikke de 
opdeler kontrakten i delkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 649
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter kan opdeles i homogene eller
heterogene delkontrakter. Artikel 13, stk. 
7, anvendes.

Med henblik på at sikre størst mulig 
konkurrence, og medmindre kontraktens 
genstand ikke giver mulighed for at 
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opdele den på grund af tjenesteydelsernes 
art, indgår den ordregivende myndighed 
kontrakten i form af delkontrakter. Hvis 
kontrakten ikke kan opdeles i
delkontrakter fordi dens genstand ikke 
giver mulighed for at opdele den på grund 
af tjenesteydelsernes art, fremlægger den 
ordregivende myndighed en specifik 
forklaring på sine bevæggrunde i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen.

Or. en

Ændringsforslag 650
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter kan opdeles i homogene eller 
heterogene delkontrakter. Artikel 13, stk. 
7, anvendes.

Kontrakter kan opdeles i delkontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter kan opdeles i homogene eller 
heterogene delkontrakter. Artikel 13, stk. 
7, anvendes.

Kontrakter kan opdeles i delkontrakter.
Artikel 13, stk. 7, anvendes.

Or. en
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Begrundelse

Det forekommer at være tilstrækkeligt at forpligte ordregivende myndigheder til at informere 
om deres beslutning om ikke at opsplitte kontrakten i delkontrakter i udbudsbekendtgørelsen 
eller i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen. Ordregivende myndigheder bør 
ikke afkræves en særlig forklaring af deres bevæggrunde. Det er uklart, hvad merværdien af 
et sådant krav ville være. Ordlyden af andet afsnit er ændret af klarhedshensyn.

Ændringsforslag 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter kan opdeles i homogene eller 
heterogene delkontrakter. Artikel 13, stk. 7, 
anvendes.

Kontrakter kan opdeles i homogene eller 
heterogene delkontrakter. For kontrakter, 
hvis værdi svarer til eller overskrider de i
artikel 12 fastsatte tærskler, anfører 
ordregiveren i udbudsbekendtgørelsen 
eller i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen en særlig 
præcisering af deres bevæggrunde bag 
beslutningen om at opdele eller ikke 
opdele kontrakten i delkontrakter. Artikel
13, stk. 7, anvendes.

Or. it

Ændringsforslag 653
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interesse eller, hvis 
bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen 

udgår



PE492.862v02-00 128/175 AM\909613DA.doc

DA

til forhandling angive, om tilbud skal 
være begrænset til én eller flere 
delkontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 654
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal i udbudsbekendtgørelsen,
i opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen 
til forhandling angive, om tilbud skal være 
begrænset til én eller flere delkontrakter.

Ordregivere angiver i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte
interessetilkendegivelsen om tilbud skal 
være begrænset til én eller flere 
delkontrakter. De vælger frit antallet af 
delkontrakter under hensyntagen til 
navnlig de tekniske kendetegn ved de 
ønskede tjenesteydelser, strukturen inden 
for den pågældende sektor og i givet fald 
de regler, der gælder inden for bestemte 
erhverv.

Or. fr

Ændringsforslag 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal i udbudsbekendtgørelsen, 
i opfordringen til at bekræfte interesse
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til 
forhandling angive, om tilbud skal være 

Hvis ordregiveren begrænser muligheden 
for at afgive bud til én eller flere 
delkontrakter, anfører den i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen eller
– hvis der er tale om en bekendtgørelse om 
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begrænset til én eller flere delkontrakter. anvendelse af en kvalifikationsordning – i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til 
forhandling eller i udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer at være tilstrækkeligt at forpligte ordregivende myndigheder til at informere 
om deres beslutning om ikke at opsplitte kontrakten i delkontrakter i udbudsbekendtgørelsen 
eller i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen. Ordregivende myndigheder bør 
ikke afkræves en særlig forklaring af deres bevæggrunde. Det er uklart, hvad merværdien af 
et sådant krav ville være. Ordlyden af andet afsnit er ændret af klarhedshensyn.

Ændringsforslag 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivere kan, selv om muligheden 
for at afgive tilbud på alle delkontrakter 
er blevet angivet, begrænse det antal 
delkontrakter, der kan tildeles en 
tilbudsgiver, såfremt det højeste antal er 
angivet i udbudsbekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte interesse.
Ordregivere fastlægger og angiver i 
udbudsdokumenterne de objektive og 
ikkediskriminerende kriterier eller regler 
for tildeling af de forskellige 
delkontrakter, hvis anvendelsen af de 
valgte tildelingskriterier bevirker, at en 
tilbudsgiver tildeles flere delkontrakter 
end det højeste antal.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forenkling af udbudsreglerne.
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Ændringsforslag 657
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ordregivere kan, selv om muligheden 
for at afgive tilbud på alle delkontrakter 
er blevet angivet, begrænse det antal 
delkontrakter, der kan tildeles en 
tilbudsgiver, såfremt det højeste antal er 
angivet i udbudsbekendtgørelsen eller 
opfordringen til at bekræfte interesse.
Ordregivere fastlægger og angiver i 
udbudsdokumenterne de objektive og 
ikkediskriminerende kriterier eller regler 
for tildeling af de forskellige delkontrakter, 
hvis anvendelsen af de valgte 
tildelingskriterier bevirker, at en 
tilbudsgiver tildeles flere delkontrakter 
end det højeste antal.

2. Ansøgere kan ikke afgive forskellige 
tilbud, afhængigt af hvilket antal 
delkontrakter de får tildelt. Ordregivere
begrænser det antal delkontrakter, der kan 
tildeles en tilbudsgiver, såfremt det højeste 
antal er angivet i udbudsbekendtgørelsen 
eller opfordringen til at bekræfte interesse.
Ordregivere fastlægger og angiver i 
udbudsdokumenterne de objektive og 
ikkediskriminerende kriterier eller regler 
for tildeling af de forskellige delkontrakter.

Or. fr

Ændringsforslag 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis mere end én delkontrakt tildeles 
den samme tilbudsgiver, kan ordregiverne 
fastsætte, at de vil tildele én kontrakt for 
hver enkelt delkontrakt eller en eller flere 
kontrakter, som omfatter flere eller alle 
delkontrakter.

udgår

Ordregivere angiver i 
udbudsdokumenterne, om de forbeholder 
sig ret til at træffe et sådant valg, og 
hvilke delkontrakter der kan samles under 
en kontrakt, hvis det er tilfældet.
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De kan tildele en kontrakt for mere end 
én delkontrakt til en tilbudsgiver, der ikke 
klarer sig bedst med hensyn til alle 
individuelle delkontrakter, der er omfattet 
af kontrakten, hvis de tildelingskriterier, 
der er fastsat i henhold til artikel 76, 
bedre opfyldes med hensyn til alle 
delkontrakter, der er omfattet af den 
pågældende kontrakt. Ordregivere 
angiver de metoder, de vil bruge til denne 
sammenligning, i udbudsdokumenterne.
Sådanne metoder skal være 
gennemsigtige, objektive og 
ikkediskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Forenkling af udbudsreglerne.

Ændringsforslag 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis mere end én delkontrakt tildeles 
den samme tilbudsgiver, kan ordregiverne 
fastsætte, at de vil tildele én kontrakt for 
hver enkelt delkontrakt eller en eller flere 
kontrakter, som omfatter flere eller alle 
delkontrakter.

udgår

Ordregivere angiver i 
udbudsdokumenterne, om de forbeholder 
sig ret til at træffe et sådant valg, og 
hvilke delkontrakter der kan samles under 
en kontrakt, hvis det er tilfældet.
De kan tildele en kontrakt for mere end 
én delkontrakt til en tilbudsgiver, der ikke 
klarer sig bedst med hensyn til alle 
individuelle delkontrakter, der er omfattet 
af kontrakten, hvis de tildelingskriterier, 
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der er fastsat i henhold til artikel 76, 
bedre opfyldes med hensyn til alle 
delkontrakter, der er omfattet af den 
pågældende kontrakt. Ordregivere 
angiver de metoder, de vil bruge til denne 
sammenligning, i udbudsdokumenterne.
Sådanne metoder skal være 
gennemsigtige, objektive og 
ikkediskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke kan medføre det modsatte af, hvad der er formålet med forslaget, nemlig at give 
SMV'er bedre adgang til offentlige kontrakter, da det kan føre til sammenlægning af indkøb 
og dermed udelukke SMV'er.

Ændringsforslag 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis mere end én delkontrakt tildeles den 
samme tilbudsgiver, kan ordregiverne 
fastsætte, at de vil tildele én kontrakt for 
hver enkelt delkontrakt eller en eller flere 
kontrakter, som omfatter flere eller alle 
delkontrakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere angiver i udgår
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udbudsdokumenterne, om de forbeholder 
sig ret til at træffe et sådant valg, og 
hvilke delkontrakter der kan samles under 
en kontrakt, hvis det er tilfældet.

Or. en

Ændringsforslag 662
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan tildele en kontrakt for mere end 
én delkontrakt til en tilbudsgiver, der ikke 
klarer sig bedst med hensyn til alle 
individuelle delkontrakter, der er omfattet 
af kontrakten, hvis de tildelingskriterier, 
der er fastsat i henhold til artikel 76, 
bedre opfyldes med hensyn til alle 
delkontrakter, der er omfattet af den 
pågældende kontrakt. Ordregivere
angiver de metoder, de vil bruge til denne 
sammenligning, i udbudsdokumenterne.
Sådanne metoder skal være 
gennemsigtige, objektive og 
ikkediskriminerende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan tildele en kontrakt for mere end 
én delkontrakt til en tilbudsgiver, der ikke 
klarer sig bedst med hensyn til alle 
individuelle delkontrakter, der er omfattet 

udgår
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af kontrakten, hvis de tildelingskriterier, 
der er fastsat i henhold til artikel 76, 
bedre opfyldes med hensyn til alle 
delkontrakter, der er omfattet af den 
pågældende kontrakt. Ordregivere 
angiver de metoder, de vil bruge til denne 
sammenligning, i udbudsdokumenterne.
Sådanne metoder skal være 
gennemsigtige, objektive og 
ikkediskriminerende.

Or. en

Ændringsforslag 664
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregivere kan kræve, at alle 
entreprenører koordinerer deres 
aktiviteter under den økonomiske aktør, 
som har fået tildelt den delkontrakt, der 
omhandler koordinering af hele projektet 
eller dets relevante dele.

udgår

Or. en

Begrundelse

En kontrakts værdi bestemmes ud fra arten og omfanget af varer, bygge- og anlægsarbejder 
eller tjenesteydelser, der leveres. Hvorfor en kontrakt værdisættes til over 500 000 EUR vil 
være åbenlyst i forhold til emnet. Det er derfor en unødig administrativ byrde og en 
overdreven forpligtelse for de ordregivende myndigheder ved enhver større kontrakt at skulle 
forklare og begrunde, hvorfor kontrakten har en værdi på over 500 000 EUR, og hvorfor den 
ikke er blevet splittet op.

Ændringsforslag 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregivere kan kræve, at alle 
entreprenører koordinerer deres 
aktiviteter under den økonomiske aktør, 
som har fået tildelt den delkontrakt, der 
omhandler koordinering af hele projektet 
eller dets relevante dele.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forenkling af udbudsreglerne.

Ændringsforslag 666
Cornelis de Jong

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) såfremt den økonomiske aktør 
optræder i et register over manglende 
overholdelse af forpligtelser som angivet i 
artikel 92 a.

Or. en

Ændringsforslag 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest to måneder efter indgåelsen af 
kontrakten eller rammeaftalen fremsender 
ordregivere en bekendtgørelse om 
resultaterne af udbudsproceduren.

Senest 14 dage efter indgåelsen af 
kontrakten eller rammeaftalen fremsender 
ordregivere en bekendtgørelse om
indgåede kontrakter vedrørende
resultaterne af udbudsproceduren.
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Or. en

Begrundelse

TED-data er ikke pålidelige, fordi ordregivende myndigheder ofte glemmer at fremsende 
bekendtgørelser om indgåede kontrakter. Ved at afkorte tidsfristen vil denne søjle af 
dataindsamling blive gjort mere effektiv. Desuden er bekendtgørelser om indgåede kontrakter 
ofte ufuldstændige og usammenhængende, og i praksis vender Kommissionen ikke tilbage til 
de ordregivende myndigheder for afklaring. Det ville derfor være en hjælp at indføre en klar 
forpligtelse for Kommissionen til at kontrollere oplysningernes komplethed og sammenhæng.

Ændringsforslag 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om offentlige 
tjenesteydelseskontrakter vedrørende de i 
bilag XVII B opførte tjenesteydelser, 
angiver de ordregivende myndigheder i 
meddelelsen, om de indvilliger i, at den 
offentliggøres. For disse 
tjenesteydelseskontrakter udfærdiger 
Kommissionen efter den i artikel 100 
nævnte procedure reglerne for 
udarbejdelse af statistiske opgørelser på 
grundlag af meddelelserne og for 
offentliggørelse af disse opgørelser.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med en genindførelse af en skelnen mellem A- og B-tjenesteydelser.

Ændringsforslag 669
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er tale om en fuldstændig eller 
usammenhængende bekendtgørelse om 
indgåelse af kontrakter, kontakter 
Kommissionen den ordregivende 
myndighed med det formål at få 
fuldstændiggjort eller præciseret 
bekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

TED-data er ikke pålidelige, fordi ordregivende myndigheder ofte glemmer at fremsende 
bekendtgørelser om indgåede kontrakter. Ved at afkorte tidsfristen vil denne søjle af 
dataindsamling blive gjort mere effektiv. Desuden er bekendtgørelser om indgåede kontrakter 
ofte ufuldstændige og usammenhængende, og i praksis vender Kommissionen ikke tilbage til 
de ordregivende myndigheder for afklaring. Det ville derfor være en hjælp at indføre en klar 
forpligtelse for Kommissionen til at kontrollere oplysningernes komplethed og sammenhæng.

Ændringsforslag 670
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. Et resumé af
hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på de øvrige officielle sprog.

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. Et resumé af 
hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på mindst ét af Den 
Europæiske Unions øvrige officielle 
sprog, der vælges af ordregiveren.

Or. it

Ændringsforslag 671
Raffaele Baldassarre
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Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. Et resumé af 
hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på de øvrige officielle sprog.

3. Udbudsbekendtgørelser som defineret i 
artikel 39, stk. 2, offentliggøres i deres 
helhed på et af EU's officielle sprog, som 
ordregiveren vælger. Kun denne udgave på 
originalsproget er autentisk. Et resumé af 
hver bekendtgørelses hovedpunkter 
offentliggøres på engelsk.

Or. it

Ændringsforslag 672
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bekendtgørelser, der er nævnt i 
artikel 61-64, og deres indhold må ikke 
offentliggøres på nationalt plan inden 
offentliggørelsen i henhold til artikel 65.

udgår

Or. en

Begrundelse

En bureaukratisk og unødig byrde og en kilde til fejl.

Ændringsforslag 673
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere giver vederlagsfrit fri, 1. Ordregivere giver vederlagsfrit direkte 
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direkte og fuld elektronisk adgang til 
udbudsdokumenterne fra datoen for 
offentliggørelsen af bekendtgørelsen i 
henhold til artikel 65 eller datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at bekræfte 
interesse. Hvis bekendtgørelse om 
anvendelse af en kvalifikationsordning 
bruges som udbudsbekendtgørelse, gives 
en sådan adgang så hurtigt som muligt og 
senest, når opfordringen sendes. Teksten i 
bekendtgørelsen eller opfordringerne skal 
indeholde den internetadresse, hvor disse 
dokumenter kan ses.

og fuld elektronisk adgang til 
udbudsdokumenterne fra datoen for 
offentliggørelsen af bekendtgørelsen i 
henhold til artikel 65 eller datoen for 
afsendelsen af opfordringen til at bekræfte 
interesse. Ordregivere kan under særlige 
omstændigheder anmode om navn, 
adresse og andre oplysninger til 
identifikation af tilbudsgivere. Hvis 
bekendtgørelse om anvendelse af en 
kvalifikationsordning bruges som 
udbudsbekendtgørelse, gives en sådan 
adgang så hurtigt som muligt og senest, når 
opfordringen sendes. Teksten i 
bekendtgørelsen eller opfordringerne skal 
indeholde den internetadresse, hvor disse 
dokumenter kan ses.

Or. en

Begrundelse

Der kan være behov for at efterprøve f.eks. en tilbudsgiverens oplysninger (navn, adresse 
osv.).

Ændringsforslag 674
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I begrænsede udbud, 
innovationspartnerskaber og udbud med 
forhandling med forudgående 
udbudsbekendtgørelse opfordrer 
ordregiverne samtidig og skriftligt de 
udvalgte ansøgere til at afgive tilbud eller 
til at forhandle.

I begrænsede udbud og udbud med 
forhandling med forudgående 
udbudsbekendtgørelse opfordrer 
ordregiverne samtidig og skriftligt de 
udvalgte ansøgere til at afgive tilbud eller 
til at forhandle.

Or. fr
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Ændringsforslag 675
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På anmodning af den berørte part
meddeler ordregiveren hurtigst muligt og 
senest 15 dage efter modtagelsen af en 
skriftlig anmodning:

2. Ordregiveren meddeler hurtigst muligt
efter datoen for tildeling af koncessionen, 
afslaget på en anmodning om at deltage 
eller afslaget på et tilbud, og senest 15 
dage efter modtagelsen af en skriftlig 
anmodning:

Or. es

Ændringsforslag 676
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle tilbudsgivere, der har afgivet et 
antageligt tilbud, om gennemførelsen og 
forløbet af forhandlinger og dialog med 
tilbudsgivere.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 677
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når ordregiverne i forbindelse med 
udvælgelsen af deltagere ved begrænsede 
udbud, udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber afgør, om en 

3. Når ordregiverne i forbindelse med 
udvælgelsen af deltagere ved begrænsede 
udbud eller udbud med forhandling afgør, 
om en ansøger er kvalificeret, eller når 
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ansøger er kvalificeret, eller når 
kvalifikationskriterierne eller -reglerne 
ajourføres, må de ikke:

kvalifikationskriterierne eller -reglerne 
ajourføres, må de ikke:

Or. fr

Ændringsforslag 678
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne i 
EU-lovgivningen eller national lovgivning
på social-, arbejdsmarkeds- eller 
miljøområdet, kollektive aftaler, som 
gælder på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller
varerne skal leveres, eller i de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, forudsat at de har tilknytning til 
kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-



PE492.862v02-00 142/175 AM\909613DA.doc

DA

lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet, 
databeskyttelseslovgivningen eller i de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Ændringsforslag 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis det er 
blevet fastslået, at tilbuddet ikke opfylder 
forpligtelserne i EU-lovgivningen eller 
national lovgivning på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Ændringsforslag 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
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eller miljøområdet eller i de internationale
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

eller miljøområdet eller forpligtelserne 
vedrørende arbejdsvilkår igennem 
forsyningskæden som fastsat i national 
arbejdsret og i forordninger, som 
omhandler produktionsprocesser, samt i
internationale konventioner som anført i 
bilag XIV, afhængigt af, hvad der er mest 
gunstigt for arbejdstagerne.

Disse forpligtelser omfatter:
a) forpligtelser i henhold til ILO's otte 
grundlæggende konventioner 
(foreningsfrihed og den kollektive 
forhandlingsret, tvangs- eller obligatorisk 
arbejde, diskriminering i forbindelse med 
ansættelse og beskæftigelse, 
børnearbejde)
b) sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen
c) arbejdstider
d) lønninger
e) social sikring

Or. en

Ændringsforslag 682
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ordregivere kan vælge ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

5. De ordregivende myndigheder tildeler
ikke en kontrakt til den tilbudsgiver, der 
har indgivet det bedste tilbud, hvis der 
foreligger klart og tilstrækkeligt bevis for,
at tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne, i 
det mindste på ækvivalent vis, i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.
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Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, at ordregivende myndigheder ikke tildeler kontrakter til en kandidat, som 
viser sig at overtræde social-, arbejdsmarkeds- eller miljølovgivningen.

Ændringsforslag 683
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I offentlige udbud kan ordregivere 
afgøre, at tilbud undersøges, inden 
tilbuddenes egnethed bekræftes, såfremt 
de relevante bestemmelser i artikel 70-79 
overholdes, herunder reglen om, at 
kontrakten ikke må tildeles en 
tilbudsgiver, der er udelukket i henhold til 
artikel 74, eller som ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, ordregiverne har 
fastsat i henhold til artikel 72, stk. 1, og 
artikel 74.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 684
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I offentlige udbud kan ordregivere 
afgøre, at tilbud undersøges, inden 
tilbuddenes egnethed bekræftes, såfremt 
de relevante bestemmelser i artikel 70-79 
overholdes, herunder reglen om, at 
kontrakten ikke må tildeles en 
tilbudsgiver, der er udelukket i henhold til 
artikel 74, eller som ikke opfylder de 

udgår
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udvælgelseskriterier, ordregiverne har 
fastsat i henhold til artikel 72, stk. 1, og 
artikel 74.

Or. fr

Ændringsforslag 685
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I offentlige udbud kan ordregivere 
afgøre, at tilbud undersøges, inden 
tilbuddenes egnethed bekræftes, såfremt 
de relevante bestemmelser i artikel 70-79 
overholdes, herunder reglen om, at 
kontrakten ikke må tildeles en 
tilbudsgiver, der er udelukket i henhold til 
artikel 74, eller som ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, ordregiverne har 
fastsat i henhold til artikel 72, stk. 1, og 
artikel 74.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 om 
ændring af listen i bilag XIV, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
indgåelse af nye internationale aftaler 
eller ændring af eksisterende aftaler.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 687
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 om 
ændring af listen i bilag XIV, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
indgåelse af nye internationale aftaler 
eller ændring af eksisterende aftaler.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 688
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ordregivere skal sikre en passende 
afvejning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende i forbindelse med 
udbudsproceduren, og de midler, der 
kræves til dens gennemførelse, kan de ved 
begrænsede udbud, udbud med forhandling 
eller innovationspartnerskaber fastsætte 
objektive regler og kriterier, der afspejler 
dette behov og sætter ordregiverne i stand 
til at reducere antallet af ansøgere, der 
opfordres til at afgive tilbud eller 
forhandle. Antallet af udvalgte ansøgere 
skal dog stå i forhold til kravet om 
tilstrækkelig konkurrence.

2. Hvis ordregivere skal sikre en passende 
afvejning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende i forbindelse med 
udbudsproceduren, og de midler, der 
kræves til dens gennemførelse, kan de ved 
begrænsede udbud, udbud med forhandling 
eller innovationspartnerskaber fastsætte 
objektive regler og kriterier, der afspejler 
dette behov og sætter ordregiverne i stand 
til at reducere antallet af ansøgere, der 
opfordres til at afgive tilbud eller
forhandle.

Or. en
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Ændringsforslag 689
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, omfatter krav til den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle kapacitet eller dens tekniske og 
faglige formåen, kan den økonomiske aktør 
om nødvendigt basere sig på andre 
enheders kapacitet uanset den juridiske 
karakter af forbindelserne mellem den selv 
og disse enheder. Den økonomiske aktør 
skal i så fald godtgøre over for 
ordregiveren, at den råder over disse 
ressourcer i hele kvalitetsordningens 
gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge 
dokumentation for disse enheders tilsagn i 
denne forbindelse. Med hensyn til 
økonomisk og finansiel formåen kan 
ordregiverne kræve, at den økonomiske 
aktør og disse enheder i fællesskab bærer 
ansvaret for kontraktens udførelse.

Hvis de objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, omfatter krav til den 
økonomiske aktørs økonomiske og 
finansielle kapacitet eller dens tekniske og 
faglige formåen, kan den økonomiske aktør 
om nødvendigt basere sig på andre 
enheders kapacitet uanset den juridiske 
karakter af forbindelserne mellem den selv 
og disse enheder. Den økonomiske aktør 
skal i så fald godtgøre over for 
ordregiveren, at den råder over disse 
ressourcer i hele kvalitetsordningens 
gyldighedsperiode, f.eks. ved at fremlægge 
dokumentation for disse enheders tilsagn i 
denne forbindelse. Ordregiverne kan
kræve, at den økonomiske aktør og disse 
enheder i fællesskab bærer ansvaret for 
kontraktens udførelse.

Or. it

Ændringsforslag 690
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
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kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber kan omfatte 
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri.

kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber kan omfatte 
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri, herunder 
artikel 55, stk. 4, og 5, om 
selvrensningsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 691
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud,
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber kan omfatte 
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri.

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud eller
udbud med forhandling kan omfatte 
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri.

Or. fr

Ændringsforslag 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber kan omfatte
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EF på de vilkår og 
betingelser, som er fastsat deri.

De objektive kriterier og regler for 
udelukkelse og udvælgelse af økonomiske 
aktører, der anmoder om kvalifikation i en 
kvalifikationsordning, og de objektive 
kriterier og regler for udelukkelse og 
udvælgelse af ansøgere og tilbudsgivere i 
offentlige udbud, begrænsede udbud, 
udbud med forhandling eller 
innovationspartnerskaber omfatter
udelukkelseskriterierne i artikel 55 i 
direktiv [.../.../EU][som erstatter direktiv
2004/18/EF om offentlige indkøb] på de 
vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

Or. en

Ændringsforslag 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ordregiveren er en ordregivende 
myndighed, omfatter disse kriterier og 
regler udelukkelseskriterierne i artikel 55, 
stk. 1 og 2, i direktiv 2004/18/EF på de 
vilkår og betingelser, som er fastsat deri.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 694
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kriterier og regler, der er omhandlet i 2. De kriterier og regler, der er omhandlet i 
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stk. 1, kan omfatte de udvælgelseskriterier, 
der er fastsat i artikel 56 i direktiv 
2004/18/EF på de vilkår og betingelser, 
som er fastsat deri, navnlig med hensyn til 
grænser for krav til årlig omsætning, som 
omhandlet i artiklens stk. 3, andet afsnit.

stk. 1, kan omfatte de udvælgelseskriterier, 
der er fastsat i artikel 56 i direktiv 
2004/18/EF på de vilkår og betingelser, 
som er fastsat deri, navnlig med hensyn til 
grænser for krav til årlig omsætning,
accept af egenerklæringer samt det 
europæiske udbudspas som omhandlet i 
artiklens stk. 3, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 695
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved anvendelse af stk. 1 og 2 i denne 
artikel finder artikel 57-60 i direktiv 
2004/18/EF anvendelse.

3. Ved anvendelse af stk. 1 og 2 i denne 
artikel finder artikel 55-60 i direktiv 
2004/18/EF anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 696
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ordregivere kræver, at der fremlægges 
attester udstedt af uafhængige organer til 
attestering af den økonomiske aktørs 
overholdelse af bestemte 
kvalitetsstandarder, herunder adgang for 
handicappede, henviser de til 
kvalitetssikringssystemer, der bygger på 
relevante europæiske standarder og er 
certificeret af organer, som opfylder de 
europæiske standarder for certificering.

Hvis ordregivere kræver, at der fremlægges 
attester udstedt af uafhængige organer til 
attestering af den økonomiske aktørs 
overholdelse af bestemte 
kvalitetsstandarder, herunder adgang for 
handicappede, henviser de til 
kvalitetssikringssystemer, der bygger på 
relevante europæiske standarder og er 
certificeret af særlige 
overensstemmelsesvurderingsorganer.
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Or. en

Ændringsforslag 697
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne anerkender tilsvarende 
attester udstedt af organer, som er etableret 
i andre medlemsstater. De accepterer 
ligeledes anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne attester eller ikke har 
mulighed for at få dem udstedt inden for 
den gældende frist.

Ordregiverne anerkender tilsvarende 
attester udstedt af organer, som er etableret 
i andre medlemsstater. De accepterer 
ligeledes anden form for dokumentation for 
tilsvarende 
kvalitetssikringsforanstaltninger fra 
økonomiske aktører, der ikke har adgang til 
at få udstedt sådanne attester eller ikke har 
mulighed for at få dem udstedt inden for 
den gældende frist, forudsat at den 
pågældende økonomiske aktør ikke selv er 
skyld i den manglende adgang. For ikke 
at diskriminere de tilbudsgivere, der 
investerer tid og penge i certifikater, skal 
bevisbyrden vedrørende ækvivalens med 
et specifikt mærke imidlertid påhvile den 
tilbudsgiver, der påstår, at der er tale om 
ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 698
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne anerkender tilsvarende 
attester udstedt af organer, som er etableret 
i andre medlemsstater. De accepterer 
ligeledes anden form for dokumentation for 
tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger 

Ordregiverne anerkender tilsvarende 
attester udstedt af organer, som er etableret 
i andre medlemsstater. De accepterer 
ligeledes anden form for dokumentation for 
tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger 
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fra økonomiske aktører, der ikke har 
adgang til at få udstedt sådanne attester 
eller ikke har mulighed for at få dem 
udstedt inden for den gældende frist.

fra økonomiske aktører, der ikke har 
adgang til at få udstedt sådanne attester 
eller ikke har mulighed for at få dem 
udstedt inden for den gældende frist, 
forudsat at den pågældende økonomiske 
aktør ikke selv er skyld i den manglende 
adgang. For ikke at diskriminere de 
tilbudsgivere, der investerer tid og penge i 
certifikater, skal bevisbyrden vedrørende 
ækvivalens med et specifikt mærke 
imidlertid påhvile den tilbudsgiver, der 
påstår, at der er tale om ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 699
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger 
ordregiverne følgende kriterier til grund for 
tildelingen af offentlige kontrakter:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger
ordregiverne følgende kriterier til grund 
for tildelingen af offentlige kontrakter:

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

Or. fr

Ændringsforslag 701
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger
ordregiverne følgende kriterier til grund 
for tildelingen af offentlige kontrakter:

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser er det kriterium, 
de ordregivende myndigheder lægger til 
grund for tildelingen af offentlige 
kontrakter, det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. Hvis den offentlige 
kontrakt vedrører levering af varer, 
navnlig standardiserede varer, kan de 
ordregivende myndigheder basere 
tildelingen af kontrakten på kriteriet om 
den laveste pris.

Or. fr

Ændringsforslag 702
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger 
ordregiverne følgende kriterier til grund for 
tildelingen af offentlige kontrakter:

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger 
ordregiverne en række kriterier til
bestemmelse af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud til grund for tildelingen 
af offentlige kontrakter.
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Or. fr

Ændringsforslag 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger
ordregiverne følgende kriterier til grund 
for tildelingen af offentlige kontrakter:

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

Or. de

Ændringsforslag 704
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale love eller 
administrative bestemmelser om vederlag 
for visse tjenesteydelser lægger
ordregiverne følgende kriterier til grund 
for tildelingen af offentlige kontrakter:

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

Or. de

Ændringsforslag 705
Robert Rochefort
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. fr

Ændringsforslag 706
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. de

Ændringsforslag 707
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud udgår

Or. fr

Ændringsforslag 708
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår
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Or. en

Ændringsforslag 709
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 710
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 711
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 712
Barbara Weiler
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. de

Ændringsforslag 713
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 714
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) den laveste pris, dog kun hvis der ikke 
findes andre tildelingskriterier set ud fra 
et objektivt synspunkt, navnlig for 
standardiserede varer som defineret i 
artikel 2, stk. 22 a (nyt).

Or. en

Begrundelse

Mens det økonomisk mest fordelagtige tilbud bør anvendes som afgørende tildelingskriterium 
i de fleste tilfælde, bør kriteriet om den laveste pris opretholdes for standardiserede 
produkter. Standardiserede produkter defineres som produkter, der ikke adskiller sig 
betydeligt hvad angår sammensætning eller karakteristika.
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Ændringsforslag 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger kan efter ordregiverens 
valg vurderes udelukkende på grundlag af
pris eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 716
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger kan efter ordregiverens 
valg vurderes udelukkende på grundlag af
pris eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 717
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger kan efter ordregiverens valg 
vurderes udelukkende på grundlag af pris 
eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

Omkostninger kan efter ordregiverens valg 
vurderes på baggrund af en tilgang baseret 
på omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

Or. en

Ændringsforslag 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger kan efter ordregiverens 
valg vurderes udelukkende på grundlag af
pris eller en tilgang baseret på 
omkostningseffektivitet, som f.eks. 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
som er anført i artikel 77.

Omkostninger vurderes på grundlag af en 
tilgang baseret på omkostningseffektivitet, 
som f.eks. livscyklusomkostninger på de 
betingelser, som er anført i artikel 77.

Or. de

Ændringsforslag 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra 
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, set ud fra ordregiverens 
synspunkt bestemmes ud fra kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende kontrakt. Disse kriterier kan 
ud over pris eller omkostninger omfatte 
andre kriterier i forbindelse med 
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genstanden for den pågældende kontrakt.
Omkostninger vurderes gennem en 
tilgang baseret på omkostningseffektivitet, 
som f.eks. livscyklusomkostninger på de 
betingelser, som er anført i artikel 77.
Ved højt standardiserede produkter og 
tjenesteydelser er prisen det afgørende 
tildelingskriterium.
Andre kriterier kan omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra 
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra 
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt, og –
hvor dette er muligt – på baggrund af en 
værdiansættelse af livscyklussen som 
omtalt i artikel 2, stk. 22.

Or. en

Ændringsforslag 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
bestemmes ud fra kriterier i forbindelse 
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den pågældende kontrakt. med genstanden for den pågældende 
kontrakt. Disse kriterier omfatter ud over 
pris eller omkostninger også andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt.

Or. fr

Ændringsforslag 722
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
bestemmes ud fra kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende
offentlige kontrakt.

Or. de

Ændringsforslag 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt, 
som f.eks.:

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt, 
som f.eks.:

Disse kriterier kan ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), omfatte andre kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende 
kontrakt, som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt,
som f.eks.:

Omkostninger vurderes gennem en tilgang 
baseret på omkostningseffektivitet, som 
f.eks. livscyklusomkostninger på de 
betingelser, som er anført i artikel 77. Ved 
højt standardiserede produkter og 
tjenesteydelser er prisen det afgørende 
tildelingskriterium. Andre kriterier kan 
omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 726
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller Disse kriterier omfatter andre kriterier i 
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omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt,
som f.eks.:

forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. de

Ændringsforslag 727
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt,
som f.eks.:

Disse kriterier omfatter, ud over pris, andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt som 
f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 728
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter,
tilgængelighed, design for samtlige 
brugere, miljømæssige, sociale og 
arbejdsmæssige samt innovative 
egenskaber

Or. en

Ændringsforslag 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og
innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter,
tilgængelighed, design for samtlige 
brugere, miljøegenskaber og innovative 
aspekter, eftersalgsservice, og teknisk 
bistand, leveringsbetingelser 
(leveringsdato, leveringsproces og 
leveringsperiode eller udførelsesperiode)

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter,
tilgængelighed, design for samtlige 
brugere, miljøegenskaber sociale forhold
og innovativ karakter

Or. en

Ændringsforslag 731
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) omkostninger i løbet af livscyklussen i 
overensstemmelse med artikel 67.

Or. en

Begrundelse

Omkostninger i løbet af livscyklussen bør være en af den muligheder, der kan anvendes til at 
udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og ikke et alternativ til dette kriterium.

Ændringsforslag 732
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) rimelige arbejdsforhold, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen samt 
overholdelse af kollektive 
overenskomstforhandlinger
(Denne ændring sættes ind foran litra a) i 
dette afsnit).

Or. it

Ændringsforslag 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, 
organisationens kvalitet og erfaringen hos 
det personale, der er udpeget til at 
gennemføre kontrakten, hvilket bevirker, 

udgår
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at sådant personale efter tildeling af 
kontrakten, kun må udskiftes efter 
samtykke fra ordregiver, som skal 
bekræfte, at tilsvarende organisation og 
kvalitet sikres efter udskiftningen

Or. de

Begrundelse

Reglen om, at personale, der arbejder for en entreprenør, efter tildelingen af en kontrakt kun 
kan udskiftes efter samtykke fra den ordregivende myndighed, og at sidstnævnte skal bekræfte, 
at der efter udskiftningen sikres tilsvarende organisation og kvalitet, vil skabe en urimelig 
stor administrativ arbejdsbyrde og kan forårsage problemer i relation til arbejdsretten, 
navnlig for SMV'er. Hvad mere er, vil denne regel være i modstrid med princippet om 
adskillelse af deltagelses- og tildelingskriterierne.

Ændringsforslag 734
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende 
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer bygge- og 
anlægsarbejder, og navnlig projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun 
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende 
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

Or. en

Begrundelse

Dette bør være op til den ordregivende myndighed. F.eks. er kriterierne ved restaurering af 
gamle bygninger ligeså vigtige som de er i tilfælde af projektering af bygge- og 
anlægsarbejder.
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Ændringsforslag 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, 
organisationens kvalitet og erfaringen hos 
det personale, der er udpeget til at 
gennemføre kontrakten, hvilket bevirker, at 
sådant personale efter tildeling af 
kontrakten, kun må udskiftes efter 
samtykke fra ordregiver, som skal 
bekræfte, at tilsvarende organisation og 
kvalitet sikres efter udskiftningen

b) hvis personalets kvaliteter er af 
væsentlig betydning for udførelsen af 
kontrakten, organiseringen af og 
erfaringen hos det personale, der er 
udpeget til at gennemføre kontrakten, 
hvilket bevirker, at sådant personale efter 
tildeling af kontrakten, kun må udskiftes 
efter samtykke fra ordregiver

Or. en

Begrundelse

Kriteriet om personalets kvalifikationer og erfaring bør kun tages med i betragtning ved 
tjenesteydelser af f.eks. intellektuel art, hvis bestemte personers kvalifikationer og erfaring 
har afgørende betydning for at der kan opnås en tjenesteydelse af høj kvalitet. Hvis det 
alligevel forudses for alle typer tjenesteydelser, bør det i det mindste præciseres, at kriteriet 
kan anvendes, hvis personalets kvalifikationer og erfaring har afgørende betydning for at der 
kan opnås en tjenesteydelse af høj kvalitet.

Ændringsforslag 736
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, kvalifikationer
og erfaringen hos det personale, der er 
udpeget til at gennemføre kontrakten, 
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kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun 
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

hvilket bevirker, at sådant personale efter 
tildeling af kontrakten, kun må udskiftes 
efter samtykke fra den ordregivende 
myndighed, som skal bekræfte, at 
tilsvarende kvalifikationer og erfaring
sikres efter udskiftningen

Or. en

Ændringsforslag 737
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret 
i disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer.

udgår

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med udbudsprocedurer bør ikke-udbudsrelaterede kriterier kun anvendes, hvis 
de har en tæt forbindelse med kontraktens genstand. Kravet om at tage produktionsprocesser 
med i betragtning, når det afgøres, hvilket tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige, er 
uforeneligt med dette princip.

Ændringsforslag 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret 
i disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 739
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret 
i disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 740
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den specifikke proces for produktion 
eller levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus 
som omhandlet i artikel 2, stk. 22, for så 
vidt disse kriterier er specificeret i 
overensstemmelse med stk. 4, og de 
vedrører faktorer, der er direkte involveret 
i disse processer og kendetegner den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de pågældende bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
varer.

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

Or. en

Begrundelse

Ekstremt indviklet formulering – unødvendigt.

Ændringsforslag 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sociale kriterier som f.eks. 
overholdelse af retten til rimelige 
arbejdsforhold, overholdelse af sundheds-
og sikkerhedsbestemmelser, 
overenskomstforhandlinger, lighed 
mellem kønnene (f.eks. lige løn, balance 
mellem arbejdsliv og familieliv), social 
integration, herunder 
beskæftigelsesmuligheder for 
handicappede, dårligt stillede eller 
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sårbare arbejdstagere (f.eks. 
langtidsarbejdsløse, romaer, migranter 
eller unge og gamle arbejdstagere), 
adgang til erhvervsuddannelse på 
arbejdspladsen samt inddragelse og 
høring af brugere, prismæssig 
overkommelighed, menneskerettigheder 
og etisk handel.

Or. de

Ændringsforslag 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) egenskaber i relation til 
arbejdsforhold, som sigter mod at beskytte 
arbejdstagernes helbred eller fremme den 
sociale integration af ugunstigt stillede 
personer eller personer med handicap 
blandt de personer, der er udpeget til at 
udføre kontrakten.

Or. es

Ændringsforslag 743
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 744
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, 
at bestemte kontrakttyper tildeles på 
grundlag af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud som anført i stk. 1, litra 
a), og stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, 
at bestemte kontrakttyper tildeles på 
grundlag af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud som anført i stk. 1, litra 
a), og stk. 2.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier må ikke give 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
skal sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. Ordregivere
kontrollerer effektivt på grundlag af 
oplysninger og dokumentation indgivet af 
tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier er forbundet med 
kontraktens genstand (dette udelukker
ikke usynlige produkt- eller 
tjenesteydelsesegenskaber, såsom 
livscyklusegenskaber). De skal sikre 
muligheden for effektiv og fair
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. Ordregivende 
myndigheder kontrollerer effektivt på 
grundlag af oplysninger og dokumentation 
indgivet af tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne 
opfylder tildelingskriterierne.

Or. de

Ændringsforslag 747
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier må ikke give 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De
skal sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. Ordregivere 
kontrollerer effektivt på grundlag af 
oplysninger og dokumentation indgivet af 
tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier skal være ledsaget af 
krav, der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Begrundelse

redundant
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Ændringsforslag 748
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Livscyklusomkostninger omfatter i 
relevant omfang følgende omkostninger i 
livscyklussen for varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder som 
defineret i artikel 2, stk. 22:

1. Livscyklusomkostninger omfatter i 
relevant omfang dele af eller alle følgende 
omkostninger, som oppebæres af den 
ordregivende myndighed eller andre 
brugere i løbet af livscyklussen for varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og
anlægsarbejder som defineret i artikel 2, 
stk. 22:

Or. en

Begrundelse

Livscyklusomkostninger bør starte ved købstidspunktet og begrænses til interne omkostninger.
Eksterne omkostninger er vanskelige at opgøre, og samtidig bør livscyklusomkostninger ikke 
medføre nye barrierer for den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre 
marked. Eksterne omkostninger bør derfor ikke inkluderes i livscyklusomkostningerne.

Ændringsforslag 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger vedrørende anskaffelse, 
f.eks. produktionsomkostninger, 
anvendelse, f.eks. energiforbrug og 
vedligeholdelsesomkostninger og 
bortskaffelse, f.eks. indsamlings- og 
genanvendelsesomkostninger og

a) interne omkostninger i forbindelse med 
anvendelsen, såsom omkostninger til 
vedligeholdelse og ressourceeffektivitet 
(herunder energieffektivitet), 
genanvendelse, når produktet er udtjent, 
og indsamlingsomkostninger samt
omkostninger forbundet med sociale 
virkninger, når disse vedrører opfyldelse 
af kontrakten. Interne omkostninger 
omfatter også overvejelser om effektiv 
udformning, projekterings- og 
procesomkostninger, såsom anvendelse af 
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elektroniske hjælpemidler.

Or. en


