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Ændringsforslag 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, herunder 
omkostninger vedrørende anskaffelse,
anvendelsesomkostninger, f.eks. 
energiforbrug og anvendelse af andre 
ressourcer og
vedligeholdelsesomkostninger og 
bortskaffelse, f.eks. indsamlings- og 
genanvendelsesomkostninger og

Or. en

Begrundelse

Det bør bemærkes, at der bør være særlig opmærksomhed omkring livscyklusomkostninger. 
Dette kriterium bør ikke blive en byrde for SMV, som kan imødese omkostninger og 
administrative byrder i forbindelse med oplysninger om livscyklusomkostninger for et 
produkt. I praksis vil det også kunne medføre komplikationer, da der er tilladt forskellige 
metoder til beregning af omkostningerne.

Ændringsforslag 751
Jürgen Creutzmann

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) omkostninger vedrørende anskaffelse,

aa) omkostninger i forbindelse med brug, 
f.eks. omkostninger til energiforbrug og 
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brug af andre ressourcer,
ab) vedligeholdelsesomkostninger,
ac) omkostninger til bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og 
genvinding;

Or. en

Ændringsforslag 752
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med livscyklussen, 
såfremt de kan udtrykkes i beløb og 
verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af 
drivhusgasser og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger til 
modvirkning af klimaændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eksterne omkostninger er vanskelige at opgøre, og samtidig bør livscyklusomkostninger ikke 
medføre nye barrierer for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre 
marked. Eksterne omkostninger bør derfor ikke inkluderes i livscyklusomkostningerne.

Ændringsforslag 753
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med livscyklussen, 

b) eksterne omkostninger, f.eks. sociale 
omkostninger og/eller miljøomkostninger, 
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såfremt de kan udtrykkes i beløb og 
verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af drivhusgasser 
og andre forurenende emissioner samt 
andre omkostninger til modvirkning af 
klimaændringer.

som er direkte forbundet med 
livscyklussen, såfremt de kan udtrykkes i 
beløb og verificeres, herunder 
omkostninger i forbindelse med emission 
af drivhusgasser og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger til 
modvirkning af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 754
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med livscyklussen, 
såfremt de kan udtrykkes i beløb og 
verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af drivhusgasser 
og andre forurenende emissioner samt 
andre omkostninger til modvirkning af 
klimaændringer.

b) eksterne miljøomkostninger, inklusive 
afgifter, som er direkte forbundet med
produktets livscyklus, såfremt de kan 
udtrykkes i beløb og verificeres, herunder 
omkostninger i forbindelse med emission 
af drivhusgasser og andre forurenende 
emissioner samt andre omkostninger til 
modvirkning af klimaændringer.

Or. es

Ændringsforslag 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med livscyklussen, 
såfremt de kan udtrykkes i beløb og 
verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af drivhusgasser 
og andre forurenende emissioner samt 
andre omkostninger til modvirkning af 

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte forbundet med produktets 
livcyklus, såfremt de kan udtrykkes i beløb 
og verificeres, herunder omkostninger i 
forbindelse med emission af drivhusgasser 
og andre forurenende emissioner samt 
andre omkostninger til modvirkning af 
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klimaændringer. klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Det bør bemærkes, at der bør være særlig opmærksomhed omkring livscyklusomkostninger. 
Dette kriterium bør ikke blive en byrde for SMV'er, som kan imødese omkostninger og 
administrative byrder i forbindelse med oplysninger om livscyklusomkostninger for et 
produkt. I praksis vil det også kunne medføre komplikationer, da der er tilladt forskellige 
metoder til beregning af omkostningerne.

Ændringsforslag 756
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ordregivere vurderer 
omkostningerne ved hjælp af en tilgang 
baseret på livscyklusomkostninger, skal de 
i udbudsdokumenterne angive den metode,
der anvendes til beregning af
livscyklusomkostningerne. Metoden skal
mindst opfylde følgende betingelser:

2. Hvis ordregivere vurderer 
omkostningerne ved hjælp af en tilgang 
baseret på livscyklusomkostninger, skal de 
i udbudsdokumenterne angive de data, 
tilbudsgiverne skal levere, og den metode,
den ordregivende myndighed agter at 
anvende med henblik på at bestemme 
livscyklusomkostningerne. Den metode, 
som anvendes til at fastslå
livscyklusomkostningerne, skal opfylde
alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 757
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ordregivere vurderer 
omkostningerne ved hjælp af en tilgang 

2. Hvis ordregivende myndigheder 
anvender en tilgang baseret på 
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baseret på livscyklusomkostninger, skal de 
i udbudsdokumenterne angive den metode,
der anvendes til beregning af 
livscyklusomkostningerne. Metoden skal 
mindst opfylde følgende betingelser:

livscyklusomkostninger, skal de i 
udbudsdokumenterne angive de data, som 
tilbudsgiverne skal oplyse, og den metode,
som den ordregivende myndighed vil 
anvende til at fastlægge 
livscyklusomkostningerne på grundlag af 
disse data.

a) den skal være udformet på grundlag af 
videnskabelige oplysninger eller være 
baseret på andre objektivt verificerbare og 
ikke-diskriminerende kriterier
b) den skal være udarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse
c) den skal være tilgængelig for alle 
interessenter.

Or. en

Begrundelse

Det vil være ude af proportioner at fastsætte detaljerede bestemmelser om metoden for 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis livscyklusomkostningerne begrænses 
til de interne omkostninger, der begynder på anskaffelsestidspunktet, som krævet ovenfor. Da 
de interne omkostninger kan beregnes relativ let på grundlag af faktuelle data, bør de 
ordregivende myndigheder have ret til at anvende deres egen metode (som stadig skal 
meddeles offentligt).

Ændringsforslag 758
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den skal være udformet på grundlag af 
videnskabelige oplysninger eller være
baseret på andre objektivt verificerbare og 
ikke-diskriminerende kriterier

a) den skal være baseret på objektivt 
verificerbare og ikke-diskriminerende 
kriterier

Or. en
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Ændringsforslag 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den skal være udformet på grundlag af 
videnskabelige oplysninger eller være
baseret på andre objektivt verificerbare og
ikke-diskriminerende kriterier

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

Or. en

Ændringsforslag 760
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal være udarbejdet til gentagen 
eller konstant anvendelse

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 761
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det bør bemærkes, at der bør være særlig opmærksomhed omkring livscyklusomkostninger. 
Dette kriterium bør ikke blive en byrde for SMV'er, som kan imødese omkostninger og 
administrative byrder i forbindelse med oplysninger om livscyklusomkostninger for et 
produkt. I praksis vil det også kunne medføre komplikationer, da der er tilladt forskellige 
metoder til beregning af omkostningerne.

Ændringsforslag 763
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal tillade økonomiske 
operatører, herunder økonomiske 
operatører fra tredjelande, at anvende en 
anden metode til fastlæggelse af deres 
tilbuds livscyklusomkostninger, hvis de 
påviser, at denne metode opfylder kravene 
i litra a), b) og c) og er ækvivalent med 

udgår



PE492.870v02-00 10/179 AM\909614DA.doc

DA

den metode, der angivet af ordregiveren.

Or. en

Ændringsforslag 764
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det vil være ude af proportioner at fastsætte detaljerede bestemmelser om metoden for 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis livscyklusomkostningerne begrænses 
til de interne omkostninger, der begynder på anskaffelsestidspunktet, som krævet ovenfor. Da 
de interne omkostninger kan beregnes relativ let på grundlag af faktuelle data, bør de 
ordregivende myndigheder have ret til at anvende deres egen metode (som stadig skal 
meddeles offentligt).

Ændringsforslag 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en 
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 

udgår
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sektorspecifik lovgivning, anvendes den, 
når en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger er omfattet af 
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 76, stk. 1.
Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser, der opmuntrer ordregivende myndigheder til at anvende 
livscyklusomkostninger som et tildelingskriterium, er velkomne. Dette retskrav henviser 
imidlertid til en fremtidig og endnu ikke fastlagt beregningsmetode og bør på grund af den 
uforudselighed, der råder på dette tidspunkt, forkastes.

Ændringsforslag 766
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en 
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes den, 
når en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger er omfattet af 
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 76, stk. 1.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det vil være ude af proportioner at fastsætte detaljerede bestemmelser om metoden for 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis livscyklusomkostningerne begrænses 
til de interne omkostninger, der begynder på anskaffelsestidspunktet, som krævet ovenfor. Da 
de interne omkostninger kan beregnes relativt let på grundlag af faktuelle data, bør de 
ordregivende myndigheder have ret til at anvende deres egen metode (som stadig skal 
meddeles offentligt).

Ændringsforslag 767
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes den,
når en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger er omfattet af 
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 76, stk. 1.

3. Enhver fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, der vedtages som 
led i en EU-retsakt i henhold til 
sektorspecifik lovgivning eller som led i en 
europæisk teknisk specifikation, anses for 
at opfylde kriterierne i stk. 2 og kan indgå 
i de i artikel 76, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
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Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger indføres som en 
del af en EU-retsakt, herunder ved 
delegerede retsakter i henhold til 
sektorspecifik lovgivning, anvendes den, 
når en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger er omfattet af 
tildelingskriterierne som omhandlet i 
artikel 76, stk. 1.

3. Når en fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, der bl.a. omfatter 
miljømæssige eksternaliteter, er gjort 
obligatorisk som følge af en EU-retsakt,
anvendes denne, hvis beregning af 
livscyklusomkostninger indgår i de i 
artikel 76, stk. 1, omhandlede 
tildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at en fælles metode til beregning af livscyklusomkostninger indføres ved 
hjælp af en EU-retsakt, og at Kommissionen kun kan ajourføre bilag XV. Det bør klart fremgå 
af ordlyden af artikel 67, stk. 3, andet afsnit, at Kommissionen alene tildeles ret til at vedtage 
delegerede retsakter med det formål at ajourføre bilag XV. Bestemmelsen må under ingen 
omstændigheder give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der kan 
gøre en metode til beregning af livscyklusomkostninger obligatorisk.

Ændringsforslag 769
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det vil være ude af proportioner at fastsætte detaljerede bestemmelser om metoden for 
beregning af livscyklusomkostninger i dette direktiv, hvis livscyklusomkostningerne begrænses 
til de interne omkostninger, der begynder på anskaffelsestidspunktet, som krævet ovenfor. Da 
de interne omkostninger kan beregnes relativ let på grundlag af faktuelle data, bør de 
ordregivende myndigheder have ret til at anvende deres egen metode (som stadig skal 
meddeles offentligt).

Ændringsforslag 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter og delegerede retsakter. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 98 
vedrørende ajourføring af denne liste, når 
sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.

Bilag XV indeholder en liste over sådanne 
retsakter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
98 vedrørende ajourføring af denne liste, 
når sådanne ændringer er nødvendige efter 
vedtagelse af ny lovgivning eller 
ophævelse eller ændring af sådan 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at en fælles metode til beregning af livscyklusomkostninger indføres ved 
hjælp af en EU-retsakt, og at Kommissionen kun kan ajourføre bilag XV. Det bør klart fremgå 
af ordlyden af artikel 67, stk. 3, andet afsnit, at Kommissionen alene tildeles ret til at vedtage 
delegerede retsakter med det formål at ajourføre bilag XV. Bestemmelsen må under ingen 
omstændigheder give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der kan 
gøre en metode til beregning af livscyklusomkostninger obligatorisk.

Ændringsforslag 771
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 78 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hindringer for tildeling Afkald på indgåelse af kontrakt

Or. fr

Ændringsforslag 772
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere indgår ikke kontrakt med en 
valgt tilbudsgiver, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:

Ordregivere kan frit give undlade at indgå 
en kontrakt efter en udbudsprocedure. En 
beslutning om at undlade at indgå 
kontrakten skal begrundes og meddeles 
ansøgerne og tilbudsgiverne. Ordregivere
indgår ikke kontrakt, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 773
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78a
Unormalt lave tilbud

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

Or. en
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Begrundelse

Dette er artikel 57 fra det nuværende direktiv 2004/17/EF - der er ingen grund til at ændre 
den.

Ændringsforslag 774
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 78 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 b
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

i tredjelande
1. Denne artikel gælder, så længe der ikke 
er vedtaget nogen andre retsbestemmelser, 
for bud, der omfatter varer med 
oprindelse i tredjelande, med hvilke 
Unionen ikke har indgået en multilateral 
eller bilateral aftale, der reelt sikrer 
fællesskabsvirksomheder en tilsvarende 
adgang til de pågældende tredjelandes 
markeder. Den berører ikke Unionens 
eller dets medlemsstaters forpligtelser 
over for tredjelandene.
2. Tilbud med henblik på tildeling af en 
indkøbskontrakt kan afvises, hvis andelen 
af varer med oprindelse i tredjelande, 
fastlagt i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks, udgør mere end 50 % af den 
samlede værdi af de varer, som tilbuddet 
omfatter. I denne artikel betragtes 
software, der benyttes i udstyr til 
telekommunikationsnet, som varer.
3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden 
efter de kontrakttildelingskriterier, der er 
fastlagt i artikel 72, foretrækkes tilbud, 
der ikke kan afvises efter andet afsnit, dog 
under hensyntagen til stk. 2. Ved 
anvendelsen af denne artikel betragtes 
sådanne tilbud som svarende til hinanden, 
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hvis deres indbyrdes prisforskel ikke 
overstiger 3 %.
Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem 
for et andet efter første afsnit, hvis dets 
godkendelse ville medføre, at ordregiveren 
skulle erhverve materiel med tekniske 
egenskaber, der afviger fra det bestående 
materiels karakteristika, og dette fører til 
uforenelighed eller tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt
store omkostninger.
4. Ved beregningen af værdien af varer 
med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, 
medregnes ved anvendelsen af denne 
artikel ikke tredjelande, som er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser i kraft af en 
rådsafgørelse truffet i overensstemmelse 
med stk. 1.
5. Kommissionen forelægger hvert år, 
første gang i løbet af andet halvår i året 
efter dette direktivs ikrafttræden, Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort i 
multilaterale og bilaterale forhandlinger 
om EU-virksomheders adgang til 
tredjelandes markeder på de områder, der 
er omfattet af dette direktiv, hvilke 
resultater der er opnået under disse 
forhandlinger, samt hvordan de indgåede 
aftaler gennemføres i praksis. Europa-
Parlamentet og Rådet kan efter den 
almindelige lovgivningsprocedure ændre 
bestemmelserne i denne artikel på 
baggrund af denne udvikling.

Or. en

Begrundelse

Så længe der ikke er vedtaget nogen nye bestemmelser, er det nødvendigt og berettiget at 
holde sig til den nuværende lovgivning.

Ændringsforslag 775
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 78 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 c
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

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

Or. en

Begrundelse

Så længe der ikke er vedtaget nogen nye bestemmelser, er det nødvendigt og berettiget at 
holde sig til den nuværende lovgivning.

Ændringsforslag 776
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 udgår
Unormalt lave tilbud
1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:
a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for 
de øvrige tilbudsgivere
b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud
c) der er indgivet mindst fem tilbud.
2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregiverne også anmode om en sådan 
forklaring.
3. Forklaringerne i stk. 1 og 2 kan 
navnlig vedrøre følgende:
a) besparelser i forbindelse med 
produktionsmetoden for varerne, med 
udførelsen af tjenesteydelserne og med 
byggemetoden
b) de anvendte tekniske løsninger eller 
tilbudsgiverens usædvanligt gunstige 
betingelser for at levere varerne eller 
tjenesteydelserne eller for at udføre 
arbejdet
c) tilbudsgiverens leverancers, 
tjenesteydelsers eller arbejders originalitet
d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
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relevant
e) evt. statsstøtte til tilbudsgiveren.
4. Ordregiveren kontrollerer oplysninger 
ved at høre tilbudsgiveren.
Ordregiveren må kun forkaste tilbuddet, 
hvis dokumentationen ikke begrunder det 
lave pris- eller omkostningsniveau, under 
hensyntagen til de elementer, der er 
nævnt i stk. 3.
Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.
5. Hvis ordregiveren fastslår, at et tilbud 
er unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har 
modtaget statsstøtte, kan tilbuddet kun 
forkastes med den begrundelse alene efter 
konsultation af tilbudsgiveren, og hvis 
sidstnævnte inden for en tilstrækkelig 
frist, som fastsættes af ordregiveren, ikke 
kan godtgøre, at den pågældende støtte er 
forenelig med det indre marked som 
defineret i artikel 107 i traktaten. Hvis 
ordregiveren afviser et tilbud under disse 
omstændigheder, underretter den 
Kommissionen herom.
6. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter fremlagt om de elementer, 
der er nævnt i stk. 3, til rådighed for 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med artikel 97.

Or. en

Ændringsforslag 777
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:

udgår

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for 
de øvrige tilbudsgivere
b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud
c) der er indgivet mindst fem tilbud.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.

Ændringsforslag 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis mindst en af
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det forekommer ikke rimeligt, at alle betingelserne skal være opfyldt, før det kan fastslås, at 
en pris er unormalt lav. Det er ofte tilstrækkeligt, at blot en af disse situationer foreligger, for 
at prisen er unormalt lav.



PE492.870v02-00 24/179 AM\909614DA.doc

DA

Ændringsforslag 779
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Ordregiveren anmoder økonomiske 
aktører om at forklare de opgivne priser 
eller omkostninger, hvis der er afgivet 
mindst fem tilbud, og alternativt:

Or. it

Ændringsforslag 780
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 30 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

Or. fr

Ændringsforslag 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

a) den opgivne pris eller omkostning i et 
tilbud er mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

Or. en
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Ændringsforslag 782
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den opgivne pris eller omkostning er
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

a) den opgivne pris eller omkostning er 
50 % lavere end den gennemsnitlige pris 
eller omkostning for de øvrige 
tilbudsgivere

Or. it

Ændringsforslag 783
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 50 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

a) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 30 % lavere end den 
gennemsnitlige pris eller omkostning for de 
øvrige tilbudsgivere

Or. it

Ændringsforslag 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Der er behov for endnu en situation, hvor prisen kan betragtes som unormalt lav.

Ændringsforslag 785
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud

udgår

Or. it

Ændringsforslag 786
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud

b) den opgivne pris eller omkostning er 
mere end 10 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud

Or. fr

Ændringsforslag 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den opgivne pris eller omkostning er
mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningen for det næstlaveste tilbud

b) den opgivne pris eller omkostning i et 
tilbud er mindst 20 % lavere end prisen 
eller omkostningen for det næstlaveste 
tilbud

Or. en

Ændringsforslag 788
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den opgivne pris er lavere end 
medlemsstaternes lovbestemte eller 
overenskomstmæssige mindstelønninger 
plus tillæg og socialsikringsbidrag.

Or. de

Ændringsforslag 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er indgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Begrundelse

Det forekommer ikke formålstjenligt at kræve, at der skal være fem tilbud for at kunne fastslå, 
at en pris er unormalt lav.
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Ændringsforslag 790
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er indgivet mindst fem tilbud. c) der er indgivet mindst tre tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan 
ordregiverne også anmode om en sådan
forklaring.

2. Ordregivere kan også anmode om en 
forklaring for den opgivne pris eller 
omkostning, hvis andre betingelser end de 
i stk. 1 anførte er opfyldt, f.eks. hvis den 
opgivne pris eller omkostning er 
væsentligt lavere end den pris eller 
omkostning, der er anført i andre tilbud, 
eller end den pris eller omkostning, som 
den ordregivende myndighed har anslået, 
og der er meget stor sandsynlighed for, at 
prisen eller omkostningen er unormalt 
lav.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at give de ordregivende myndigheder tilladelse til at 
anmode om redegørelser med henblik på at fastslå, om en pris er unormalt lav, i andre 
situationer end de fastsatte i punkt 1. Det er ligeledes tilrådeligt at anføre nogle eksempler på 
sådanne andre tilfælde.
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Ændringsforslag 792
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, kan
ordregiverne også anmode om en sådan 
forklaring.

2. Hvis tilbud forekommer at være 
unormalt lave af andre årsager, er
ordregiverne også forpligtet til at anmode 
om en sådan forklaring.

Or. de

Ændringsforslag 793
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ordregivende myndigheder skal tage 
højde for overholdelse af 
arbejdsmarkedslovgivningen ved udbud 
vedrørende tjenesteydelser, hvor der 
forekommer udskiftning af personale, og 
som er rettet mod virksomheder inden for 
økonomiske sektorer, der anses for 
arbejdskraftstunge og med en begrænset 
merværdi, idet alle tilbud, hvor 
tilbudsprisen er lavere end 
arbejdskraftsomkostningerne og de 
dermed forbundne omkostninger, som er 
fastsat i de kollektive overenskomster eller 
i påkommende tilfælde i den relevante 
arbejdsmarkedslovgivning, skal anses for 
unormale eller urimelige.

Or. es

Ændringsforslag 794
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forklaringerne i stk. 1 og 2 kan navnlig 
vedrøre følgende:

3. Hvis tilbud vedrørende en bestemt 
kontrakt forekommer at være unormalt 
lave i forhold til ydelsen, skal den 
ordregivende myndighed, inden den kan 
afvise sådanne tilbud, skriftligt anmode 
om sådanne forklaringer om de 
pågældende tilbuds sammensætning, som 
den anser for relevante.
De pågældende forklaringer kan navnlig 
vedrøre følgende:

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.

Ændringsforslag 795
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.
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Ændringsforslag 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller andre 
bestemmelser, der sikrer tilsvarende 
beskyttelse, hvis dette ikke er relevant

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-, 
databeskyttelses- eller miljøområdet eller 
af de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 797
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
relevant

d) overholdelse af bestemmelser 
vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på 
det sted, hvor ydelsen skal præsteres

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.
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Ændringsforslag 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de internationale
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV, eller andre
bestemmelser, der sikrer tilsvarende 
beskyttelse, hvis dette ikke er relevant

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af forpligtelserne 
vedrørende arbejdsforhold i 
forsyningskæden, således som de fremgår 
af den nationale lovgivning og de 
nationale bestemmelserne på 
arbejdsmarkedsområdet der, hvor 
produktionsprocesserne finder sted, og af
internationale konventioner som anført i 
bilag XIV, alt efter hvilke der er mest 
gunstige for arbejdstagerne. I disse
bestemmelser indgår:
i) de fastsatte i ILO's otte centrale 
konventioner (om foreningsfriheden og 
retten til at føre kollektive forhandlinger, 
om tvunget eller pligtmæssigt arbejde, om 
forskelsbehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv)
ii) sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen
iii) arbejdstid
iv) lønninger
v) social sikring

Or. en

Ændringsforslag 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 79 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overholdelse, i det mindste på 
ækvivalent vis, af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af de
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
relevant

d) overholdelse af forpligtelserne i EU-
lovgivningen på miljøområdet eller af
forpligtelser med hensyn til de sociale 
vilkår og beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning,
der er anført i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne skal erlægges 
(disse forpligtelser finder også anvendelse 
i grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra én medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat),
eller andre bestemmelser, der sikrer 
tilsvarende beskyttelse, hvis dette ikke er 
relevant

Or. de

Ændringsforslag 800
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregiveren kontrollerer oplysninger 
ved at høre tilbudsgiveren.

udgår

Ordregiveren må kun forkaste tilbuddet, 
hvis dokumentationen ikke begrunder det 
lave pris- eller omkostningsniveau, under 
hensyntagen til de elementer, der er 
nævnt i stk. 3.
Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
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lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.

Ændringsforslag 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-, 
databeskyttelses- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Ændringsforslag 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi
den opgivne pris eller omkostning ikke 
dækker omkostningen ved fremstillingen 
af et produkt, leveringen af tjenester eller 
udførelsen af arbejder, som er genstand 



AM\909614DA.doc 35/179 PE492.870v02-00

DA

der er anført i bilag XIV. for den offentlige kontrakt, under 
hensyntagen til de økonomiske vilkår, og 
især hvis det ikke opfylder forpligtelserne i 
EU-lovgivningen på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Ordregivere skal forkaste et tilbud, hvis de 
afgør, at tilbuddet er unormalt lavt, fordi 
det ikke opfylder forpligtelserne i EU-
lovgivningen på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af forpligtelserne 
vedrørende arbejdsforhold i
forsyningskæden, således som de fremgår 
af den nationale lovgivning og de 
nationale bestemmelserne på 
arbejdsmarkedsområdet der, hvor 
produktionsprocesserne finder sted, og af
internationale konventioner som anført i 
bilag XIV, alt efter hvilke der er mest 
gunstige for arbejdstagerne.

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

Or. en

Ændringsforslag 804
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis ordregiveren fastslår, at et tilbud er 
unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har 
modtaget statsstøtte, kan tilbuddet kun 
forkastes med den begrundelse alene efter 
konsultation af tilbudsgiveren, og hvis 
sidstnævnte inden for en tilstrækkelig frist, 
som fastsættes af ordregiveren, ikke kan 
godtgøre, at den pågældende støtte er
tildelt på lovlig vis. Hvis ordregiveren 
afviser et tilbud under disse 
omstændigheder, underretter den 
Kommissionen herom.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.
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Ændringsforslag 805
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Tilbudsgiverne skal ved indgivelse af 
deres tilbud levere en erklæring på tro og 
love om, at tilbuddet ikke er begunstiget af 
statsstøtte, som er uforenelig med artikel 
107 i Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, eller som ikke 
ville være forenelig med traktatens artikel 
107, såfremt den stat, der ydede denne 
støtte, var medlem af EU, og på 
ordregiverens anmodning levere al 
nødvendig dokumentation herfor.
Hvis ordregiveren fastslår, at et tilbud er 
unormalt lavt, fordi tilbudsgiveren har 
modtaget statsstøtte, kan tilbuddet kun 
forkastes med den begrundelse alene efter 
konsultation af tilbudsgiveren, og hvis 
sidstnævnte inden for en tilstrækkelig frist, 
som fastsættes af ordregiveren, ikke kan 
godtgøre, at den pågældende støtte er 
forenelig med det indre marked som 
defineret i artikel 107 i traktaten. Hvis 
ordregiveren afviser et tilbud under disse 
omstændigheder, underretter den
pågældende ordregiver Kommissionen 
herom.

Hvis det fastslås, at et valgt tilbud er 
begunstiget af ulovlig statsstøtte, skal 
udbudsproceduren annulleres.

Or. fr

Begrundelse

Da de europæiske virksomheder i stigende grad konkurrerer med virksomheder i tredjelande, 
som modtager betydelig offentlig støtte, er det afgørende at skabe et fair konkurrenceklima 
for alle tilbud, der indgives til EU, og pålægge ordregiver at afvise et tilbud, som 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte til, som ikke er i overensstemmelse med traktaten.
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Ændringsforslag 806
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 807
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumentation og 
dokumenter fremlagt om de elementer, 
der er nævnt i stk. 3, til rådighed for 
andre medlemsstater i overensstemmelse 
med artikel 97.

udgår

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det nuværende direktiv.

Ændringsforslag 808
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
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Artikel 79 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis den ordregivende myndighed 
efter at have kontrolleret tilbudsgiverens 
forklaring agter at acceptere et unormalt 
lavt tilbud, hvori indgår leverancer 
og/eller tjenesteydelser fra lande uden for 
Unionen, for hvilke værdien af leverancer 
eller tjenesteydelser, der ikke er dækket, 
er mere end 50 % af den samlede værdi af 
de leverancer eller tjenesteydelser, som 
tilbuddet omfatter, underretter den i 
overensstemmelse med artikel 37a de 
øvrige tilbudsgivere herom i en skrivelse, 
hvori den også anfører årsagen til, at den 
opgivne pris eller omkostning er unormalt 
lav.
En ordregivende myndighed kan beslutte 
ikke at meddele sådanne oplysninger, hvis 
dette vil hindre retshåndhævelsen eller på 
anden måde være i strid med offentlige 
interesser eller til skade for bestemte 
offentlige eller private økonomiske 
aktørers legitime økonomiske interesser 
eller for den loyale konkurrence mellem 
disse.

Or. en

Ændringsforslag 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

i tredjelande
1. Denne artikel gælder for bud, der 
omfatter varer med oprindelse i 
tredjelande, med hvilke Unionen ikke har 
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indgået en multilateral eller bilateral 
aftale, der reelt sikrer EU-virksomheder 
en tilsvarende adgang til de pågældende 
tredjelandes markeder. Den berører ikke 
Unionens eller dets medlemsstaters 
forpligtelser over for tredjelandene.
2. Tilbud med henblik på tildeling af en 
indkøbskontrakt kan afvises, hvis andelen 
af varer med oprindelse i tredjelande, 
fastlagt i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (1), udgør mere end 50 % af 
den samlede værdi af de varer, som 
tilbuddet omfatter. I denne artikel 
betragtes software, der benyttes i udstyr til 
telekommunikationsnet, som varer.
3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden 
efter de kontrakttildelingskriterier, der er 
fastlagt i artikel 76, foretrækkes tilbud, 
der ikke kan afvises efter andet afsnit, dog 
under hensyntagen til stk. 2. Ved 
anvendelsen af denne artikel betragtes 
sådanne tilbud som svarende til hinanden, 
hvis deres indbyrdes prisforskel ikke 
overstiger 3 %.
Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem 
for et andet efter første afsnit, hvis dets 
godkendelse ville medføre, at ordregiveren 
skulle erhverve materiel med tekniske 
egenskaber, der afviger fra det bestående 
materiels karakteristika, og dette fører til 
uforenelighed eller tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt 
store omkostninger.
4. Ved beregningen af værdien af varer 
med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, 
medregnes ved anvendelsen af denne 
artikel ikke tredjelande, som er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser i kraft af en 
rådsafgørelse truffet i overensstemmelse 
med stk. 1.
5. Kommissionen forelægger hvert år, 
første gang i løbet af andet halvår i året 
efter dette direktivs ikrafttræden, Europa-
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Parlamentet og Rådet en rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort i 
multilaterale og bilaterale forhandlinger 
om EU-virksomheders adgang til 
tredjelandes markeder på de områder, der 
er omfattet af dette direktiv, hvilke 
resultater der er opnået under disse 
forhandlinger, samt hvordan de indgåede 
aftaler gennemføres i praksis.
Europa-Parlamentet og Rådet kan efter 
den almindelige lovgivningsprocedure 
ændre bestemmelserne i denne artikel på 
baggrund af denne udvikling.
[1] EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Indtil forordning [COD 2012/0060] træder i kraft, bør artikel 58 i direktiv 2004/17/EF finde 
anvendelse for at undgå huller i lovgivningen.

Ændringsforslag 810
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

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

Or. en

Ændringsforslag 811
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 

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

Or. fr

Begrundelse

Indtil der bliver vedtaget en forordning om gensidighed, bør de aktuelle bestemmelser i 
lovgivningen om offentlige indkøb bevares i en overgangsfase.

Ændringsforslag 812
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 a
Tilbud, der forekommer at være unormalt 
lave, som hidrører fra lande uden for EU

Når en ordregiver agter at acceptere et 
tilbud, der forekommer at være unormalt 
lavt, og som omfatter bygge- og 
anlægsarbejder, vareleverancer eller 
tjenesteydelser, som ikke hidrører fra EU, 
hvor værdien af de produkter, bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, som ikke er omfattet, 
overstiger 50 % af den samlede værdi af 
disse bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser, i overensstemmelse 
med artikel 37 a, oplyser ordregiveren 
skriftligt de øvrige tilbudsgivere herom og 
forklarer, hvorfor tilbuddet forekommer 
unormalt lavt med hensyn til pris eller 
omkostninger.
Et tilbud, der stammer fra et tredjeland, 
som ikke er bundet af en international 
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aftale, afvises automatisk, hvis prisen eller 
den fakturerede omkostning er over 50 % 
lavere end de andre tilbudsgiveres 
gennemsnitspris.

Or. fr

Ændringsforslag 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 79 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 b
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

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

Or. en

Begrundelse

Indtil forordning [COD 2012/0060] træder i kraft, bør artikel 59 i direktiv 2004/17/EF finde 
anvendelse for at undgå huller i lovgivningen.

Ændringsforslag 814
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 79 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 b
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

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

Or. fr

Begrundelse

Indtil der bliver vedtaget en forordning om gensidighed, bør de aktuelle bestemmelser i 
lovgivningen om offentlige indkøb bevares i en overgangsfase.

Ændringsforslag 815
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Afsnit II – kapitel III – afdeling 3 – underafdeling 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underafdeling 2 a
Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 
i tredjelande, og forbindelserne med disse 

lande
Artikel 79 a

Tilbud, der omfatter varer med oprindelse 
i tredjelande

1. Denne artikel gælder for tilbud, der 
omfatter varer med oprindelse i 
tredjelande, med hvilke Unionen ikke har 
indgået en multilateral eller bilateral 
aftale, der reelt sikrer 
fællesskabsvirksomheder en tilsvarende 
adgang til de pågældende tredjelandes 
markeder. Den berører ikke Unionens 
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eller medlemsstaternes forpligtelser over 
for tredjelandene.
2. Tilbud med henblik på tildeling af en 
indkøbskontrakt kan afvises under 
følgende betingelser, hvis værdien af 
varer med oprindelse i tredjelande, 
fastlagt i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. 
oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks(1), udgør mere end 50 % af den 
samlede værdi af de varer eller 
tjenesteydelser, som tilbuddet omfatter. I 
denne artikel betragtes programmel, der 
benyttes i udstyr til 
telekommunikationsnet, som varer.
3. Svarer to eller flere tilbud til hinanden 
efter de tildelingskriterier, der er fastlagt i 
artikel 72, foretrækkes tilbud, der ikke 
kan afvises efter andet afsnit, dog under 
hensyntagen til stk. 2. Ved anvendelsen af 
denne artikel betragtes sådanne tilbud 
som svarende til hinanden, hvis deres 
indbyrdes prisforskel ikke overstiger 3 %.
Et tilbud skal dog ikke foretrækkes frem 
for et andet efter første afsnit, hvis dets 
godkendelse ville medføre, at ordregiveren 
skulle erhverve materiel med tekniske 
egenskaber, der afviger fra det bestående 
materiels karakteristika, og dette fører til 
uforenelighed eller tekniske
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt 
store omkostninger.
4. Ved beregningen af værdien af varer 
med oprindelse i tredjelande, jf. stk. 2, 
medregnes ved anvendelsen af denne 
artikel ikke tredjelande, som er omfattet af 
dette direktivs bestemmelser i kraft af en 
rådsafgørelse truffet i overensstemmelse 
med stk. 1.
5. Kommissionen forelægger hvert år, 
første gang i løbet af andet halvår i året 
efter dette direktivs ikrafttræden, Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort i 
multilaterale og bilaterale forhandlinger 
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om EU-virksomheders adgang til 
tredjelandes markeder på de områder, der 
er omfattet af dette direktiv, hvilke 
resultater der er opnået under disse 
forhandlinger, samt hvordan de indgåede 
aftaler gennemføres i praksis.
Europa-Parlamentet og Rådet kan efter 
den almindelige lovgivningsprocedure og 
i lyset af den nævnte udvikling ændre 
bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 79 b
Forbindelserne med tredjelande med 

hensyn til bygge- og anlægskontrakter, 
indkøbskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter
1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og rapporterer generelle 
vanskeligheder af retlig eller faktisk art i 
forbindelse med at få tildelt 
tjenesteydelseskontrakter i tredjelande.
2. Kommissionen aflægger regelmæssigt 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvilke fremskridt der gøres med 
liberaliseringen af tjenesteydelsesaftaler i 
tredjelande, og hvordan det går med 
forhandlingerne med disse lande om dette 
spørgsmål, bl.a. i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO).
3. Hvis Kommissionen enten på grundlag 
af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, 
eller på grundlag af oplysninger fra andre 
kilder konstaterer, at tredjelande ved 
indgåelsen af tjenesteydelseskontrakter:
a) ikke giver EU-virksomheder samme 
faktiske adgang til sådanne aftaler, som 
Fællesskabet giver virksomheder fra det 
pågældende land
b) ikke giver EU-virksomheder national 
behandling eller de samme 
konkurrencemæssige muligheder som 
nationale virksomheder, eller
c) giver virksomheder fra andre 
tredjelande en gunstigere behandling end 
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EU-virksomheder, skal Kommissionen 
søge at rette op på forholdet ved at rette 
henvendelse til det pågældende tredjeland.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen, hvis deres virksomheder 
støder på og rapporterer vanskeligheder 
af retlig eller faktisk art, der skyldes 
manglende overholdelse af de 
internationale arbejdsstandarder som 
fastsat i bilag XIV i forbindelse med 
virksomhedernes forsøg på at opnå 
kontrakter i tredjelande.
5. I de i stk. 3 og 4 anførte tilfælde kan 
Kommissionen til enhver tid foreslå Rådet 
at træffe afgørelse om i en periode, der 
fastsættes i afgørelsen, at suspendere eller 
begrænse tildelingen af 
tjenesteydelseskontrakter til:
a) virksomheder, der er underlagt det 
pågældende tredjelands lovgivning
b) virksomheder, der er tilknyttet de i 
litra a) anførte virksomheder, og som har 
deres hjemsted i EU, men ikke har nogen 
reel og løbende forbindelse med en 
medlemsstats økonomi
c) virksomheder, der afgiver tilbud, hvis 
genstand er tjenesteydelser, der har deres 
oprindelse i det pågældende tredjeland.
Rådet træffer snarest muligt afgørelse 
med kvalificeret flertal.
Kommissionen kan foreslå disse 
foranstaltninger på eget initiativ eller på 
anmodning af en medlemsstat.
6. Denne artikel berører ikke 
Fællesskabets forpligtelser over for 
tredjelande i henhold til internationale 
aftaler om offentlige indkøb, navnlig 
inden for rammerne af WTO.
__________________
1 ΕUT L 302 af 19.10.1992, s. 1. 

Or. fr
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Begrundelse

Kommissionen har udeladet disse bestemmelser i lyset af vedtagelsen af et 
gensidighedsinstrument. I betragtning af forsinkelsen af denne tekst og for at undgå et 
juridisk tomrum genindsættes disse artikler midlertidigt. De forældes ved ikrafttrædelsen af 
forordningen om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre 
marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for 
Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb.

Ændringsforslag 816
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 udgår
Betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse 
Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser 
kan især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav 
om, at økonomiske operatører tager højde 
for risici for prisstigninger, som er et 
resultat af prissvingninger (hedging), og 
som i betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. de

Begrundelse

Ved offentlige indkøb bør kriterier uden betydning for ydelsen kun inddrages, hvis de er tæt 
forbundet med kontraktens genstand. Muligheden for at fastsætte særlige betingelser for 
udførelsen af en kontrakt, især vedrørende sociale og miljømæssige hensyn, kan føre til, at 
ordregiveren via fastsættelsen af sociale og miljømæssige betingelser afviger fra artikel 66 og 
de deri omhandlede tildelingskriterier.
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Ændringsforslag 817
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens
genstand og udførelse, hvis disse er nævnt 
i udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
især vedrøre sociale og miljømæssige
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
omfatte økonomiske, innovative, 
miljømæssige eller sociale aspekter. De 
kan også omfatte et krav om, at 
økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse. Ingen af disse 
særlige betingelser må dog medføre, at 
forbindelsen med kontraktens genstand 
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forsvinder.

Or. en

Ændringsforslag 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
omfatte sociale og miljømæssige aspekter
og kan også omfatte social beskyttelse og 
beskyttelse på arbejdspladsen samt 
arbejdsvilkår, der gælder på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
vil blive udført, som fastsat i national 
lovgivning og/eller kollektive aftaler eller 
de internationale arbejdsretlige 
bestemmelser, der er anført i bilag XIV. 
De kan også omfatte et krav om, at 
økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 820
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 1. Ordregivere kan fastsætte særlige 
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betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter.

2. Medlemsstaterne kan tage højde for 
kompensation til økonomiske operatører i 
tilfælde af prisstigninger, der ikke kunne 
forudsiges i det øjeblik, tilbuddet blev 
indgivet.

Or. it

Ændringsforslag 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivende myndigheder kan fastsætte 
særlige betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser
omfatter overholdelse af forpligtelser med 
hensyn til sociale vilkår og
beskæftigelsesvilkår, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning, 
der er anført i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne erlægges. Disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
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grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra én medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.
De kan også omfatte et krav om, at 
økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. de

Ændringsforslag 822
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte krav om, at
medlemsstaterne tager højde for
kompensation for risikoen for
prisstigninger, der ikke kunne forudsiges i 
det øjeblik, tilbuddet blev indgivet, og som 
i betydeligt omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. it

Ændringsforslag 823
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
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Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre sociale og miljømæssige 
aspekter. De kan også omfatte en krav om, 
at økonomiske operatører tager højde for 
risici for prisstigninger, som er et resultat 
af prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Ordregivere kan fastsætte særlige 
betingelser vedrørende kontraktens 
udførelse, hvis disse er nævnt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
især vedrøre uddannelsesforanstaltninger 
for arbejdsløse og unge. De kan også 
omfatte et krav om, at økonomiske 
operatører tager højde for risici for 
prisstigninger, som er et resultat af 
prissvingninger (hedging), og som i 
betydelig omfang vil kunne påvirke 
kontraktens udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 824
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan ordregiveren
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 
denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvor stor en del af kontrakten denne har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
denne foreslår. Hvis der er behov for en 
særlig knowhow og/eller særligt udstyr, 
bør underentreprenørerne nævnes i 
indkøbskontrakten af 
hovedentreprenøren.

Or. en

Ændringsforslag 825
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan ordregiveren 
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 
denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

1. I udbudsdokumenterne skal ordregiveren 
anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at 
angive, hvor stor en del af kontrakten
denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår, samt 
give oplysninger om underentreprenøren, 
herunder navn, kontaktoplysninger og 
juridiske repræsentanter.

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

Or. en

Ændringsforslag 826
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan ordregiveren 
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 

1. I udbudsdokumenterne skal ordregiveren 
anmode eller af en medlemsstat forpligtes 
til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet 
at angive, hvor stor en del af kontrakten 
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denne har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, og hvilke 
underentreprenører denne foreslår.

denne vil give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
denne foreslår, idet tilbudsgiver giver 
oplysninger om underleverandøren, 
herunder navn, kontaktoplysninger og 
juridiske repræsentanter. Alle ændringer i 
underentreprenørkæden skal straks 
oplysninger over for ordregiveren.

Or. fr

Ændringsforslag 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan 
ordregiveren anmode eller af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvor stor en del af kontrakten denne har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
denne foreslår.

1. I udbudsdokumenterne anmoder den 
ordregivende myndighed eller forpligtes af 
en medlemsstat til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvor stor en del af kontrakten denne har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
denne foreslår og give oplysninger om 
underentreprenørerne, herunder deres 
navn, adresse og retlige repræsentant.
Enhver ændring i kæden af 
underentrepriser og enhver ny 
underentreprenør skal meddeles til den 
ordregivende myndighed med angivelse af 
deres navn, adresse og retlige 
repræsentant.

Or. de

Ændringsforslag 828
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
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Artikel 81 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne begrænser i 
forbindelse med en offentlig indkøbsaftale 
tilbudsgiveres mulighed for at benytte 
underleverandører til højst tre successive 
underleverandører. Ordregivere kan 
anføre yderligere begrænsninger om 
brugen af underleverandører, herunder 
antallet af underleverandører eller 
følgende underleverandører eller om 
muligheden for ændringer i 
underentreprenørkæden eller anføre, at 
ingen del af kontrakterne må gives i 
underentreprise til tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Årsagen til anvendelse af 
underentreprenører angives i 
udbudsdokumenterne og skal være 
begrundet i tekniske overvejelser og ikke 
med hensigt på at reducere 
lønomkostningerne.

Or. de

Ændringsforslag 830
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
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Artikel 81 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Begrundelsen for anvendelse af 
underentreprenører skal anføres i 
udbudsdokumenterne og være nøje 
baseret på tekniske betragtninger og må 
ikke omgå relevant lovgivning og 
forpligtelser, som gælder på det sted, hvor 
udførelsen af arbejderne, leverancerne og 
tjenesteydelserne finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 831
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 

udgår
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ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Direkte betaling fra ordregivende myndigheder til underentreprenører er i strid med 
princippet om aftalefrihed og svækker hovedentreprenørernes kontrol over deres 
forsyningskæde med hensyn til at sikre rettidig og kvalitativ levering af den vare eller tjeneste, 
der er overdraget til underentreprenøren.

Ændringsforslag 834
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter 
hovedentreprenøren i stand til at bestride 
uretmæssige betalinger. Ordningerne 
vedrørende denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 835
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
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Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

2. Medlemsstaterne begrænser en 
tilbudsgivendes mulighed for at give dele 
af en offentlig kontrakt i underentreprise 
til højst tre niveauer af underentreprise. 
Medlemsstaterne foreskriver, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, og når kontraktens 
karakter tillader det, skal overføre
retmæssige betalinger direkte til 
underentreprenøren for tjenesteydelser, 
varer og bygge- og anlægsarbejder, der 
leveres til hovedentreprenøren. I så fald
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform skal være fastlagt i 
udbudsdokumenterne.

Or. fr

Ændringsforslag 836
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 

2. Medlemsstaterne foreskriver, at 
ordregiveren med hovedentreprenørens 
samtykke og såfremt kontraktens karakter 
tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 
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udbudsdokumenterne. udbudsdokumenterne.

Or. it

Ændringsforslag 837
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren. I dette tilfælde 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at den 
ordregivende myndighed på anmodning 
fra underentreprenøren, såfremt 
kontraktens karakter tillader det, overfører 
retmæssige betalinger direkte til 
underentreprenøren for tjenesteydelser, 
varer og bygge- og anlægsarbejder, der 
leveres til hovedentreprenøren. I dette 
tilfælde indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, som sætter hovedentreprenøren i 
stand til at bestride uretmæssige betalinger. 
Ordningerne vedrørende denne 
betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

Or. de

Ændringsforslag 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
ordregiveren kan udelukke en 
underentreprenør, der er anført i 
tilbuddet, hvis:
i) underleverandøren ikke opfylder de 
udvælgelseskriterier, der er fastsat for 
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tilbuddet
ii) underleverandøren ikke er i stand til at 
opfylde sin del af kontrakten på 
tilstrækkelig vis.
Betingelserne for at deltage i en 
procedure og en underleverandørs evne til 
at opfylde sin del af kontrakten 
tilfredsstillende vurderes i forhold til den 
del af kontrakten, der er tildelt 
underleverandøren, på grundlag af de i 
artikel 76 fastlagte 
kontrakttildelingskriterier.

Or. en

Begrundelse

Ordregivende myndigheder bør have flere muligheder for at øve indflydelse på den valgte 
tilbudsgivers brug af underentreprenører. De bør især have beføjelse til at vurdere, om de 
foreslåede underentreprenører er egnede og har de rette kvalifikationer. Alle krav i denne 
retning skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes hermed.

Ændringsforslag 840
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør kan 
foruden eller i stedet for en 
underleverandør holdes direkte ansvarlig 
som garant af arbejdstageren og/eller 
fælles fonde eller organisationer af 
sociale partnere for ethvert 
erstatningsansvar, der måtte opstå som 
følge af underentreprenørens manglende 
overholdelse af forpligtelser med hensyn 
til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikring og arbejdsvilkår som fastsat 
i EU-lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter samt 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne erlægges. Disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra en medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat. 
Dette gælder uden yderligere betingelser, 
navnlig også i tilfælde af, at 
arbejdsgiveren ikke direkte har begået 
nogen fejl.
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Or. de

Ændringsforslag 842
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 844
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Årsagen til anvendelse af 
underentreprenører angives i 
udbudsdokumenterne og skal være 
begrundet i tekniske overvejelser.
Anvendelse af underentreprenører kan 
ikke have til formål at omgå relevant 
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lovgivning og de forpligtelser, som gælder 
ved levering af bygge- og anlægsarbejder, 
varer og tjenesteydelser.
Stk. 1 og 2 berører ikke
hovedentreprenørens og 
underentreprenørens ansvar.

Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk og fælles ansvar i 
underentreprenørkæden.

Or. fr

Ændringsforslag 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Stk. 1 og 2 berører ikke
hovedentreprenørens og 
underentreprenørens ansvar.

Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden.
Hovedmanden og enhver entreprenør, der 
er involveret i udførelsen af en offentlig 
kontrakt hæfter solidarisk for ethvert 
erstatningsansvar, der måtte opstå som 
følge af underentreprenørens manglende 
overholdelse af forpligtelser med hensyn 
til grundlæggende rettigheder, sundheds-
og sikkerhedskrav, bestemmelser og 
standarder på det sociale område, 
beskæftigelses- og arbejdsvilkår, sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen samt 
social sikring som fastsat i EU-lovgivning 
og national lovgivning, forordninger og 
administrative bestemmelser, kollektive 
aftaler og kontrakter samt international 
arbejdsmarkedslovgivning som angivet i 
bilag XIV, som gælder på det sted, hvor 
bygge- og anlægsarbejderne, 
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vareleverancerne eller tjenesteydelserne 
erlægges.
Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ordregivende myndigheder skal sikre, 
at de valgte tilbudsgivere kontraktligt er 
forpligtet til under udførelsen af 
kontrakten at efterleve bindende 
lovmæssige og administrative 
bestemmelser, der gælder i den 
medlemsstat, hvor kontrakten udføres.
Hvis den valgte tilbudsgiver giver en del 
af arbejderne, leverancerne eller 
tjenesteydelserne i underentreprise, og 
hvis bestemmelserne i stk. 1 ifølge en 
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domstol eller anden kompetent myndighed 
er blevet overtrådt af en 
underentreprenør, skal den valgte 
tilbudsgiver tage effektive, proportionelle 
og afskrækkende kontraktlige sanktioner 
mod den pågældende underentreprenør.
Hvis den valgte tilbudsgiver ikke har 
efterlevet kravene i stk. 1 og/eller 2 senest 
tre måneder efter en domstols eller anden 
kompetent myndigheds første afgørelse, 
skal den ordregivende myndighed henvise 
sagen til domstolen eller en anden 
kompetent myndighed med henblik på en 
afgørelse om passende sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag tilstræber at tage højde for ordførerens bekymringer med hensyn til 
overholdelsen af gældende love, der har betydning for hovedentreprenørens forpligtelser, og 
disse forpligtelser videre gennem forsyningskæden, og at sikre, at de nye regler er i 
overensstemmelse med de grundlæggende principper om aftalefrihed og ikke bliver misbrugt.

Ændringsforslag 848
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Den primære økonomiske aktør og 
enhver underentreprenør, der er 
involveret i udførelsen af en offentlig 
kontrakt, hæfter solidarisk og fælles for 
ethvert erstatningsansvar, der måtte opstå 
som følge af underentreprenørens 
manglende overholdelse af bestemmelser 
med hensyn til grundlæggende 
rettigheder, sundheds- og sikkerhedskrav, 
bestemmelser og standarder på det sociale 
område, beskæftigelses- og arbejdsvilkår, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
social sikring samt manglende 
overholdelse af relevante bestemmelser i 
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EU-lovgivningen, administrative 
bestemmelser eller love i den nationale 
lovgivning, kollektive aftaler og 
kontrakter samt internationale 
konventioner som angivet i bilag XIV, 
som gælder på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejderne, vareleverancerne eller 
tjenesteydelserne finder sted. 
Disse forpligtelser finder også anvendelse 
i grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra én medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat. 
Ordregiver anfører i sin kontrakt med 
hovedentreprenøren, og 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør anfører 
i deres kontrakter med deres 
underentreprenører, at hvis de har grund 
til at tro, at deres mellemliggende 
underentreprenør overtræder de i pkt. 1 
omhandlede regler, skal den 
mellemliggende underentreprenør straks 
træffe foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, og at den pågældende 
kontrakt i modsat fald ophæves. 
Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i medfør af deres 
nationale lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 849
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en kontrakt i dens løbetid 
betragtes som væsentlig som defineret i 
stk. 1, hvis ændringen bevirker, at 
kontrakten er væsentligt forskellig fra den 
oprindelige kontrakt. Uanset stk. 3 og 4, 
betragtes en ændring som væsentlig, hvis 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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en af følgende betingelser er opfyldt:

Or. es

Ændringsforslag 850
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en kontrakt i dens 
løbetid betragtes som væsentlig som 
defineret i stk. 1, hvis ændringen bevirker, 
at kontrakten er væsentligt forskellig fra 
den oprindelige kontrakt. Uanset stk. 3 og 
4, betragtes en ændring som væsentlig, 
hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

2. Uanset stk. 3 og 4, betragtes en ændring 
som væsentlig, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 851
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En ændring af en kontrakt i dens løbetid 
betragtes som væsentlig som defineret i 
stk. 1, hvis ændringen bevirker, at 
kontrakten er væsentligt forskellig fra den 
oprindelige kontrakt. Uanset stk. 3 og 4, 
betragtes en ændring som væsentlig, hvis 
en af følgende betingelser er opfyldt:

2. En ændring af en kontrakt i dens løbetid 
betragtes som væsentlig som defineret i 
stk. 1, hvis ændringen bevirker, at 
kontrakten er væsentligt forskellig fra den 
oprindelige kontrakt. Uanset stk. 3 og 4, 
betragtes en ændring som væsentlig, hvis 
en af følgende betingelser er opfyldt:

-aa nyt) ændringen ændrer kontraktens 
karakter
-ab nyt) ændringen indebærer en 

udskiftning af kontraktpartneren
a) ændringen indfører betingelser, der 
ville have resulteret i udvælgelse af andre 
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ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller 
ville have tildelt kontrakten til en anden 
tilbudsgiver, hvis de havde været en del af 
den oprindelige udbudsprocedure
b) ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til fordel for 
entreprenøren
c) ændringen udvider kontraktens 
anvendelsesområde betydeligt til at 
omfatte bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer, der oprindeligt 
ikke var omfattet.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 852
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringen indfører betingelser, der 
ville have resulteret i udvælgelse af andre 
ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller 
ville have tildelt kontrakten til en anden 
tilbudsgiver, hvis de havde været en del af 
den oprindelige udbudsprocedure

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 82, stk. 2. Denne bestemmelse er omfattet af 
ændringsforslaget..
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Ændringsforslag 853
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til fordel for 
entreprenøren

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 82, stk. 2. Denne bestemmelse er omfattet af 
ændringsforslaget..

Ændringsforslag 854
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til fordel for 
entreprenøren

b) ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til fordel for 
entreprenøren, således som det blev 
defineret på tidspunktet for tildeling af 
kontrakten

Or. es

Ændringsforslag 855
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringen udvider kontraktens udgår
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anvendelsesområde betydeligt til at 
omfatte bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser eller varer, der oprindeligt 
ikke var omfattet.

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 82, stk. 2. Denne bestemmelse er omfattet af 
ændringsforslaget.

Ændringsforslag 856
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringen udvider kontraktens 
anvendelsesområde betydeligt til at omfatte 
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser 
eller varer, der oprindeligt ikke var 
omfattet.

c) ændringen udvider kontraktens 
anvendelsesområde betydeligt til at omfatte 
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser 
eller varer, der oprindeligt ikke var 
omfattet. Kontrakten kan imidlertid også 
blive udvidet, hvis der på forhånd 
foreligger en tilstrækkelig teknisk 
begrundelse, til at dække leverancer, 
tjenester eller arbejder, der er tæt 
forbundet med dens oprindelige genstand.

Or. es

Ændringsforslag 857
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændringen udvider kontraktens
anvendelsesområde betydeligt til at 
omfatte bygge- og anlægsarbejder, 

c) ændringen udvider kontraktens genstand
betydeligt til at omfatte bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, 
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tjenesteydelser eller varer, der oprindeligt 
ikke var omfattet.

der oprindeligt ikke var omfattet.

Or. fr

Ændringsforslag 858
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udskiftning af en kontraktpartner 
udgør en væsentlig ændring som defineret 
i stk. 1.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 82, stk. 2. Denne bestemmelse er omfattet af 
ændringsforslaget.

Ændringsforslag 859
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå dette 
direktiv.

Stk. 2, litra -a b), gælder dog ikke, hvis 
den oprindelige entreprenør helt eller 
delvist efterfølges af en anden økonomisk 
aktør, der opfylder de kriterier for 
kvalitativ udvælgelse, der var gældende for 
den oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed, 
overdragelse af formue eller aktiver 
mellem virksomheder eller overtagelse af 
medkontrahenten efter insolvens, såfremt 
dette ikke medfører andre væsentlige 
ændringer af kontrakten og ikke har til 
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formål at omgå dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Overdragelse af formue eller aktiver mellem virksomheder medtages i dokumentationen for, 
at den ændring, som en udskiftning af kontraktpartneren indebærer, ikke er en væsentlig 
ændring.

Ændringsforslag 860
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå dette 
direktiv.

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå dette 
direktiv eller i tilfælde af den 
ordregivende myndigheds overtagelse af 
hovedentreprenørens signaturstatus i 
henhold til medlemsstatens bestemmelser 
i overensstemmelse med artikel 81.

Or. en

Ændringsforslag 861
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
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Artikel 82 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, såfremt dette ikke medfører 
andre væsentlige ændringer af kontrakten 
og ikke har til formål at omgå dette 
direktiv.

Første afsnit gælder dog ikke, hvis den 
oprindelige entreprenør helt eller delvist 
efterfølges af en anden økonomisk aktør, 
der opfylder de kriterier for kvalitativ 
udvælgelse, der var gældende for den 
oprindelige entreprenør, efter 
omorganisering af virksomhed eller 
insolvens, eller på basis af en 
kontraktmæssig klausul, såfremt dette 
ikke medfører andre væsentlige ændringer 
af kontrakten og ikke har til formål at 
omgå dette direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 862
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, 
og, hvis den er højere, er under 20 % af 
prisen på den oprindelige kontrakt, såfremt 
ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 863
Frank Engel, Constance Le Grip
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Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 15 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 20 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 865
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer. Når værdien 
af ændringen ikke overstiger halvdelen af 
de tærskelværdier, der er anført i artikel 
12, og er mindst 5 % af prisen på den 
oprindelige kontrakt, finder 
bestemmelserne i stk. 2 anvendelse på 
afgørelsen af, hvorvidt ændringen er 
væsentlig eller ikke.

Or. fr

Ændringsforslag 866
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 15 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.
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Or. en

Begrundelse

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Ændringsforslag 867
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, 
og er under 5 % af prisen på den 
oprindelige kontrakt, såfremt ændringen 
ikke ændrer indkøbets overordnede 
karakter. I tilfælde af flere efterfølgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulative værdi af de efterfølgende
ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi er under 10 % af prisen på 
den oprindelige kontrakt, såfremt 
ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

Or. es
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Ændringsforslag 868
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12,
eller er under 10 % af prisen på den 
oprindelige kontrakt, såfremt ændringen 
ikke ændrer indkøbets overordnede 
karakter. I tilfælde af flere efterfølgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulative værdi af de efterfølgende 
ændringer.

Or. fr

Ændringsforslag 869
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12,
eller, hvis den overstiger dem, er under
20 % af prisen på den oprindelige kontrakt, 
såfremt ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

Or. it
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Ændringsforslag 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 15 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Or. en

Begrundelse

Set i lyset af retspraksis og doktrinen er denne tærskelværdi alt for lav. Supplerende tjenester, 
der beløber sig til 5-10 % af prisen på den oprindelige kontrakt, er almindelige for 
arbejdskontrakter vedrørende forsyningsvirksomheders indkøb, og 5 % -tærskelen 
forekommer derfor urimelig.

Ændringsforslag 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 15 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
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indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Or. en

Begrundelse

Domstolen anerkendte i 2000, at en stigning på 10 % ikke krævede en ny udbudsprocedure 
(5/10/2000, sag C-337/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske 
Republik). Hvis grænsen sættes til 5 %, ville det forhindre enhver tilpasning af kontrakter i 
løbetiden. Det ville føre til problematiske konsekvenser i udførelsen af kontrakter. En grænse 
på 15 % bygger på de løsninger, der er udviklet i national og europæisk retspraksis, og sigter 
mod at undgå misbrug i anvendelsen af udbudsreglerne.

Ændringsforslag 872
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 15 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdien bør forhøjes til 15 %, hvilket er på linje med den aktuelle retspraksis, for at 
give den ordregivende myndighed og entreprenøren tilstrækkelige manøvremarginer til at 
kunne reagere på skiftende omstændigheder.
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Ændringsforslag 873
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af prisen på den oprindelige 
kontrakt, såfremt ændringen ikke ændrer 
indkøbets overordnede karakter. I tilfælde 
af flere efterfølgende ændringer vurderes 
de på grundlag af den kumulative værdi af 
de efterfølgende ændringer.

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi ikke overstiger de 
tærskelværdier, der er anført i artikel 12, og 
er under 5 % af den indeksregulerede pris
på den oprindelige kontrakt, såfremt 
ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter. I tilfælde af flere 
efterfølgende ændringer vurderes de på 
grundlag af den kumulative værdi af de 
efterfølgende ændringer.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis kontraktens anvendelsesområde 
ændres som følge af:
- betydelige innovationer eller 
teknologiske forandringer,
- et teknisk problem med drift eller 
vedligeholdelse, som kræver indgriben fra 
hovedentreprenørens side,
- den nødvendige gennemførelse af 
nødarbejde og uforudsete arbejder, 
tjenester eller leverancer, som ikke 
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teknisk og økonomisk kan udskilles fra 
hovedkontrakten uden at afstedkomme en 
alvorlig afbrydelse for den ordregivende 
myndighed,
betragtes ændringen ikke som en 
væsentlig ændring som defineret i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 875
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kontraktændringer betragtes ikke som 
væsentlige som defineret i stk. 1, hvis de er 
omhandlet i udbudsdokumenterne i form af 
klare, præcise og utvetydige 
revisionsklausuler eller -muligheder. 
Sådanne klausuler skal angive omfang og 
karakter af mulige ændringer eller 
muligheder samt de betingelser, hvorunder 
de kan anvendes. De omfatter ikke 
ændringer eller muligheder, der kan ændre 
kontraktens overordnede karakter.

5. Kontraktændringer betragtes ikke som 
væsentlige som defineret i stk. 1, hvis de er 
omhandlet i udbudsdokumenterne i form af 
klare, præcise og utvetydige 
revisionsklausuler eller -muligheder, eller 
hvis de skyldes fejl eller forsømmelser i 
udbudsdokumenterne fra den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren. Sådanne klausuler skal 
angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre kontraktens 
overordnede karakter.

Or. es

Ændringsforslag 876
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kontraktændringer betragtes ikke som 5. Kontraktændringer betragtes ikke som 
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væsentlige som defineret i stk. 1, hvis de er 
omhandlet i udbudsdokumenterne i form af 
klare, præcise og utvetydige 
revisionsklausuler eller -muligheder. 
Sådanne klausuler skal angive omfang og 
karakter af mulige ændringer eller 
muligheder samt de betingelser, hvorunder 
de kan anvendes. De omfatter ikke 
ændringer eller muligheder, der kan ændre 
kontraktens overordnede karakter.

væsentlige som defineret i stk. 1, hvis de er 
omhandlet i udbudsdokumenterne i form af 
klare, præcise og utvetydige 
revisionsklausuler eller -muligheder samt 
klausuler om revision af priserne eller om 
prisfastsættelsesvilkår. Sådanne klausuler 
skal angive omfang og karakter af mulige 
ændringer eller muligheder samt de 
betingelser, hvorunder de kan anvendes. 
De omfatter ikke ændringer eller 
muligheder, der kan ændre kontraktens 
overordnede karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 877
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivere offentliggør sådanne 
ændringer i Den Europæiske Unions 
Tidende. Denne bekendtgørelse skal 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag XVI, og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 65.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 878
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Ordregiveren kan i følgende tilfælde
ikke ændre kontrakten:

7. Ordregiveren kan ikke ændre kontrakten, 
hvis ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som 
entreprenøren har taget højde for 
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(hedging),

Or. en

Ændringsforslag 879
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Ordregiveren kan i følgende tilfælde 
ikke ændre kontrakten:

7. Ordregiveren kan i følgende tilfælde 
ikke påberåbe sig bestemmelserne i denne 
artikel med hensyn til ændring af
kontrakten:

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 880
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis ændringen har til formål at 
afhjælpe mangler i entreprenørens 
udførelse af kontrakten eller 
konsekvenserne heraf, som kan afhjælpes 
gennem håndhævelse af de kontraktlige 
forpligtelser

udgår

Or. en

Begrundelse

Problematisk, ingen ordregiver kan uden videre give afkald på krav, der skyldes mangler i 
entreprenørens udførelse, for at undgå en ny udbudsprocedure.
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Ændringsforslag 881
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis ændringen har til formål at 
afhjælpe mangler i entreprenørens 
udførelse af kontrakten eller 
konsekvenserne heraf, som kan afhjælpes 
gennem håndhævelse af de kontraktlige 
forpligtelser

udgår

Or. de

Begrundelse

Ved komplekse projekter ville dette forhindre, at man ændrer kontrakten af pragmatiske 
grunde for at kunne udføre ordren. Den ordregivende myndighed vil være tvunget til at gå 
rettens vej for at kræve, at leverandøren opfylder sine kontraktlige forpligtelser, selv om disse 
i det givne tilfælde er uhensigtsmæssige eller endda teknisk umulige og kun af den 
ordregivende myndighed opfattes som en mangel (men bestrides af leverandøren). Dette ville 
medføre retsusikkerhed og forsinke kontraktens udførelse.

Ændringsforslag 882
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som 
entreprenøren har taget højde for 
(hedging).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 883
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som 
entreprenøren har taget højde for
(hedging).

b) hvis ændringen har til formål at 
kompensere for prisstigninger, som 
entreprenøren har taget højde for (hedging)
med forbehold for tilfælde, hvor den 
uanset bestemmelserne i denne artikel 
genskaber den økonomiske balance i 
kontrakten.

Or. es

Ændringsforslag 884
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83 udgår
Ophævelse af kontrakter
Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
under de betingelser, der er fastlagt ved 
gældende nationale lovgivning, kan 
ophæve en bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt 
under dens løbetid, hvis en af følgende 
betingelser er opfyldt:
a) undtagelserne, jf. artikel 21, gælder 
ikke længere efter privat deltagelse i den 
juridiske person, kontrakten er tildelt i 
henhold til artikel 21, stk. 4 
b) en ændring af kontrakten udgør en ny 
tildeling som defineret i artikel 82
c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
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forpligtelser i henhold til traktaterne, 
fordi en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er ikke nødvendig i EU-lovgivningen om offentlige indkøb. Den kan 
reguleres tilstrækkeligt i national lovgivning.

Ændringsforslag 885
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undtagelserne, jf. artikel 21, gælder ikke 
længere efter privat deltagelse i den 
juridiske person, kontrakten er tildelt i 
henhold til artikel 21, stk. 4

a) undtagelserne, jf. artikel 21, gælder ikke 
længere efter privat deltagelse i den 
juridiske person, kontrakten er tildelt i 
henhold til artikel 21

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke grund til at begrænse bestemmelsen om opsigelse af offentlige kontrakter til 
aftaler om horisontalt samarbejde (artikel 21, stk. 4). Den bør finde anvendelse på samtlige 
de tilfælde, der er nævnt i artikel 21 (in-house, in-house-fællesindkøb).

Ændringsforslag 886
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en ændring af kontrakten udgør en ny udgår
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tildeling som defineret i artikel 82

Or. es

Ændringsforslag 887
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, 
fordi en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 888
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, 
fordi en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi 
en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv.

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i 
medfør af artikel 258 i traktaten, at en 
medlemsstat ikke har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi 
en ordregiver fra den pågældende 
medlemsstat har tildelt den pågældende 
kontrakt uden at overholde sine 
forpligtelser i henhold til traktaterne og 
dette direktiv. En leverandør, der ikke har 
kendskab til ordregiverens overtrædelse, 
kan kræve erstatning for det tab, han har 
lidt på grund af ophævelsen.

Or. de

Begrundelse

En leverandør, der ikke har haft kendskab til ordregiverens overtrædelse, bør kunne kræve 
erstatning for de udgifter, han har afholdt i tillid til kontraktens beståen, eller det tab, han har 
lidt.

Ændringsforslag 890
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne har vide skønsbeføjelser 
til at organisere valget af tjenesteudbydere 
på den måde, som de finder passende, og 
de kan fortsat frit selv yde sociale 
tjenesteydelser eller andre specifikke 
tjenesteydelser eller organisere 
udbydelsen af disse på en sådan måde, at 
det ikke omfatter indgåelse af offentlige 
kontrakter, forudsat at systemet sikrer 
overholdelse af de grundlæggende 
principper om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 892
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83 a
Overvågning af kontraktopfyldelse og 
register over manglende overholdelse

1. De ordregivende myndigheder kan 
overvåge udførelsen ved den entreprenør, 
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som har fået tildelt kontrakten, og på 
passende trin i kontraktens løbetid 
gennemføre en vurdering af udførelsen 
efter en metode, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for inden for en rimelig frist at 
gøre indsigelse mod resultatet og få 
retsbeskyttelse.
2. Hvis der gennemføres en vurdering i 
henhold til stk. 1, og det konstateres, at en 
økonomisk aktør eller en 
underentreprenør, som er udpeget til 
kontrakten af den økonomiske aktør, har 
udvist alvorlige eller vedvarende svigt i 
udførelsen af et væsentligt krav i henhold 
til kontrakten, og den økonomiske aktør 
ikke har gjort indsigelse mod resultaterne, 
eller den økonomiske aktørs indsigelser 
ikke er blevet underbygget ved retslige 
skridt, giver den ordregivende myndighed 
de i artikel 93 og 97 omhandlede tilsyns-
og forvaltningsmyndigheder meddelelse 
om sagen og de nødvendige enkeltheder i 
vurderingen.
3. I så fald registreres den økonomiske 
aktør i et officielt register over manglende 
overholdelse, som forvaltes af de 
tilsynsførende og administrative 
myndigheder anført i artikel 93 og 97.
4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder nemt kan 
konsultere de officielle registre over 
manglende overholdelse af kravene og 
har nem adgang til oplysninger og bistand 
i forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel via den bistand, som ydes af 
tilsyns- og forvaltningsmyndighederne 
som omhandlet i artikel 93, 96 og 97.

Or. en
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Ændringsforslag 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84 udgår
Tildeling af kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser
Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser anført i bilag XVII tildeles 
i overensstemmelse med dette kapitel, hvis 
værdien af kontrakten overstiger de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra c).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 894
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser anført i bilag XVII tildeles i 
overensstemmelse med dette kapitel, hvis 
værdien af kontrakten overstiger de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra c).

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser anført i bilag XVIIa B
tildeles i overensstemmelse med dette 
kapitel, hvis værdien af kontrakten 
overstiger de tærskelværdier, der er fastsat 
i artikel 12, litra c).

Or. fr
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Ændringsforslag 895
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser anført i bilag XVII tildeles i 
overensstemmelse med dette kapitel, hvis 
værdien af kontrakten overstiger de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra c).

Uden at det berører medlemsstaternes 
og/eller ordregivernes frihed til at 
udveksle sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser samt at 
tilrettelægge dem på en måde, som ikke 
indebærer en offentlig udbudsprocedurer, 
tildeles kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser anført i bilag XVII i 
overensstemmelse med dette kapitel, hvis 
værdien af kontrakten overstiger de 
tærskelværdier, der er fastsat i artikel 12, 
litra c).

Or. fr

Ændringsforslag 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 85 udgår
Offentliggørelse af bekendtgørelser
1. Ordregivere, som agter at tildele en 
kontrakt vedrørende de tjenesteydelser, 
der er nævnt i artikel 84, tilkendegiver 
deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.
2. Ordregivere, som har tildelt en kontrakt 
vedrørende de tjenesteydelser, der er 
nævnt i artikel 84, offentliggør 
resultaterne ved en bekendtgørelse om 
indgåede kontrakter.
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3. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, skal indeholde de oplysninger, 
der er nævnt i bilag XVIII i 
overensstemmelse med 
standardformularerne. Kommissionen 
udformer disse standardformularer. 
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.
4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 65.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 897
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere, som agter at tildele en 
kontrakt vedrørende de tjenesteydelser, 
der er nævnt i artikel 84, tilkendegiver 
deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 898
Peter Simon
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Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere, som agter at tildele en 
kontrakt vedrørende de tjenesteydelser, 
der er nævnt i artikel 84, tilkendegiver 
deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 899
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, skal indeholde de oplysninger, 
der er nævnt i bilag XVIII i 
overensstemmelse med 
standardformularerne. Kommissionen 
udformer disse standardformularer. 
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 900
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, skal indeholde de oplysninger, 
der er nævnt i bilag XVIII i 

3. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag XVIII i overensstemmelse 
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overensstemmelse med 
standardformularerne. Kommissionen 
udformer disse standardformularer. 
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

med standardformularerne.

Or. de

Ændringsforslag 901
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, skal indeholde de oplysninger, 
der er nævnt i bilag XVIII i 
overensstemmelse med 
standardformularerne. Kommissionen 
udformer disse standardformularer. 
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 
i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

3. Den bekendtgørelse, der er omhandlet i 
stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der er 
nævnt i bilag XVIII i overensstemmelse 
med standardformularerne. Kommissionen 
udformer denne standardformular. 
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 
i overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

Or. en

Ændringsforslag 902
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 65.

4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 65.

Or. de
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Ændringsforslag 903
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 65.

4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 65.

Or. en

Ændringsforslag 904
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 65.

4. Den bekendtgørelse, der er omhandlet i 
stk. 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 65.

Or. en

Ændringsforslag 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86 udgår
Principper for tildeling af kontrakter
1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at 
sikre fuld overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
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ligebehandling af alle økonomiske aktører 
og give ordregiverne mulighed for at tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i 
forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser.
2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation. 
Medlemsstaterne kan også fastlægge, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 906
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at 
sikre fuld overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af alle økonomiske aktører 
og give ordregiverne mulighed for at tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i 
forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 907
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at 
sikre fuld overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af alle økonomiske aktører 
og give ordregiverne mulighed for at tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i 
forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
procedurer for tildeling af kontrakter i 
henhold til dette kapitel med henblik på at
sikre fuld overensstemmelse med
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af alle økonomiske aktører
og give ordregiverne mulighed for at tage 
hensyn til de særlige omstændigheder i 
forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne indfører regler for 
tildeling af kontrakter i henhold til dette 
kapitel med henblik på at tage højde for
principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af alle økonomiske aktører. 
Reglerne skal tage hensyn til de særlige 
omstændigheder i forbindelse med de 
pågældende tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 909
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation.
Medlemsstaterne kan også fastlægge, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere 
kan tage hensyn til behovet for at sikre
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at ordregivere
kan tage hensyn til behovet for at sikre 
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder, 
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, inddragelse og 
bemyndigelse af brugere og innovation. 
Medlemsstaterne kan også fastlægge, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder kan tage 
hensyn til behovet for at sikre en høj
kvalitet, kontinuitet, adgangsmuligheder,
prismæssig overkommelighed,
tilgængelighed og omfang for 
tjenesteydelserne, de specifikke behov for 
forskellige brugergrupper, herunder 
dårligt stillede og udsatte grupper,
inddragelse og bemyndigelse af brugere og 
innovation. Medlemsstaterne fastlægger, at 
valget af tjenesteyder ikke alene sker på 
grundlag af prisen for leveringen af 
tjenesteydelsen, men under hensyntagen 
til de ovennævnte kvalitets- og 
bæredygtighedskriterier for sociale 
tjenesteydelser.



AM\909614DA.doc 109/179 PE492.870v02-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og/eller de 
ordregivende myndigheder skal sikre, at 
de økonomiske aktører overholder deres 
forpligtelser med hensyn til sociale vilkår 
og beskæftigelsesvilkår, såsom sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, social 
sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-
lovgivning og national lovgivning, 
forordninger og administrative 
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bestemmelser, voldgiftskendelser, 
kollektive aftaler og kontrakter og 
international arbejdsmarkedslovgivning 
som angivet i bilag XIV, som gælder på 
det sted, hvor ydelserne erlægges. Disse 
forpligtelser finder også anvendelse i 
grænseoverskridende situationer, hvor 
arbejdstagere fra én medlemsstat leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 913
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne vedrørende 
underentreprise som fastlagt i artikel 81 
overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 914
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Ved valg af serviceudbyder kan 
medlemsstaterne overveje at anvende 
reserverede kontrakter som omhandlet i 
artikel 31.

Or. de
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Ændringsforslag 915
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 916
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Medlemsstaterne sikrer korrekt 
anvendelse af udelukkelsesgrundene i 
henhold til artikel 55 i direktiv 
2004/18/EF.

Or. de

Ændringsforslag 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 89 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentliggørelse af oplysninger om
resultaterne af en projektkonkurrence 

Oplysninger om tildelingen af projektet 
offentliggøres, med mindre 
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kan undlades, hvis videregivelse heraf
ville hindre retshåndhævelsen eller på 
anden måde være i strid med offentlige 
interesser eller til skade for bestemte 
offentlige eller private økonomiske 
aktørers legitime økonomiske interesser, 
herunder den økonomiske aktør, som 
kontrakten er blevet tildelt, eller for den 
loyale konkurrence mellem økonomiske 
aktører.

offentliggørelsen ville hindre 
retshåndhævelsen eller være i strid med 
offentlige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
AFSNIT IV – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORVALTNING HÅNDHÆVELSE, INDBERETNING 
OG FORVALTNINGSMÆSSIGT 
SAMARBEJDE

Or. en

Ændringsforslag 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med Rådets direktiv 
92/13/EØF sikrer medlemsstaterne korrekt 
anvendelse af dette direktiv ved hjælp af 
effektive, tilgængelige og gennemskuelige 
mekanismer, der supplerer 
klageprocedurerne i forbindelse med 
ordregiveres beslutninger.

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

Ændringsforslag 920
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har nem 
adgang til oplysninger og bistand i 
forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel gennem de tilsynsførende og 
administrative myndigheder i henhold til 
artikel 93 og 97.

Or. de

Ændringsforslag 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver person og ethvert organ, som 
ikke har adgang til klageprocedurer i 
henhold til Rådets direktiv 92/13/EØF, 
skal have mulighed for at indberette 
eventuelle overtrædelser af dette direktiv 
til en kompetent myndighed eller struktur, 
som skal behandle enhver tilstrækkeligt 
underbygget klage og træffe passende 
foranstaltninger i henhold til de i national 
lovgivning fastsatte beføjelser og 
kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 92 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder skal som 
minimum i kontraktens løbetid opbevare 
kopier af alle indgåede kontrakter, der 
har en værdi på mindst:
a) 1 000 000 EUR for offentlige 
indkøbskontrakter eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR for offentlige bygge-
og anlægskontrakter.
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De skal give indsigt i disse kontrakter i 
henhold til eventuelle gældende regler om 
aktindsigt og databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92a
Hvis en økonomisk aktør eller en 
underentreprenør, der er tildelt en 
kontrakt, skønnes at have udvist 
betydelige eller vedvarende mangler i 
gennemførelsen af et væsentligt krav i 
henhold til kontrakten, skal den 
ordregivende myndighed underrette den 
tilsynsførende og den administrative 
myndighed som fastlagt i artikel 93 og 97 
om situationen og de nødvendige 
oplysninger.

Or. {DE}de

Ændringsforslag 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92 a
Register over manglende overholdelse af 

kravene
1. Hvis en økonomisk aktør overtræder de 
i kontrakten fastsatte betingelser, navnlig 
vedrørende social og 
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beskæftigelsesmæssig beskyttelse, 
arbejdsvilkår og underentreprise, 
indberettes vedkommende til et register 
over manglende overholdelse af reglerne 
om offentlige indkøb.
2. Registret over manglende overholdelse 
forvaltes og opdateres jævnligt af de 
tilsynsførende og administrative 
myndigheder anført i artikel 93. De 
ordregivende myndigheder har ret og pligt 
til at rådføre sig med registeret, før de 
tildeler en offentlig kontrakt. 

Or. en

Ændringsforslag 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 92 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92b
Register over manglende overholdelse af 

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

Or. de

Ændringsforslag 930
Forslag til direktiv
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Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår

Or. nl

Ændringsforslag 931
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger ét 
uafhængigt organ med ansvar for tilsyn 
med og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivere er underlagt et sådant 
tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der er 
involveret i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. Til 
det formål offentliggøres alle 
vejledningsdokumenter og henstillinger 
samt en årlig rapport om gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktivs regler.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af succesraten for små og 
mellemstore virksomheder i forbindelse 
med offentlige indkøb, hvis denne 
procentdel er lavere end 50 % målt i værdi 
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af kontrakter tildelt små og mellemstore 
virksomheder, gives der i rapporten en 
analyse af årsagerne hertil
b) en overordnet oversigt over 
gennemførelsen af bæredygtige 
indkøbspolitikker, herunder over 
procedurer, der omfatter hensyn til 
beskyttelse af miljøet, social integration, 
herunder adgangsmuligheder for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) centraliserede data om rapporterede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter eller andre alvorlige 
uregelmæssigheder på området for 
offentlige indkøb, herunder vedrørende 
projekter samfinansieret over EU's 
budget.
3. Tilsynsorganet skal:
a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især 
ordregiveres og indkøbscentralers 
relaterede praksis
b) yde juridisk rådgivning til ordregivere 
om fortolkningen af regler om og 
principper vedrørende offentlige indkøb 
og om anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb i særlige tilfælde
c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens retspraksis
d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af 
svig, korruption, interessekonflikter og 
andre alvorlige uregelmæssigheder
e) gøre nationale kompetente 
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institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksomme på 
specifikke afslørede overtrædelser og 
systemiske problemer
f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal 
inddrage denne i deres beslutninger eller 
forklare, hvorfor den tilsidesættes, hvis 
analysen ikke følges
g) overvåge afgørelser, der træffes af 
nationale domstole og myndigheder efter 
EU-Domstolens dom på grundlag af 
artikel 267 i traktaten eller 
Revisionsrettens årsberetning vedrørende 
overtrædelser af de europæiske regler om 
offentlige indkøb i forbindelse med EU-
støttede projekter; tilsynsorganet 
indberetter ethvert tilfælde af 
overtrædelse af EU's udbudsprocedurer i 
forbindelse med kontrakter direkte eller 
indirekte finansieret af Den Europæiske 
Union til Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig.
De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder 
under national lovgivning eller det 
system, der er indført på grundlag af 
direktiv 92/13/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.
4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger 
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anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.
Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 
er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's regler for offentlige indkøb, som 
påvirker projekter samfinansieret over 
EU's budget. Kommissionen kan overlade 
det til tilsynsorganet at opfølge visse sager 
og at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's regler for offentlige 
indkøb, der berører samfinansierede 
projekter, træffes af de kompetente 
nationale myndigheder, som vil være 
forpligtede til at følge dets anvisninger.
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet 
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
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foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller 
hvis der ikke iværksættes foranstaltninger 
for at afhjælpe overtrædelsen.
6. Ordregivende myndigheder fremsender 
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end
a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet gratis 
efter skriftlig anmodning give ubegrænset 
og fuld direkte adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
privates - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Et resumé af alle aktiviteter, der 
udføres af tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1-7, medtages i 
den årlige rapport nævnt i stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger ét 
uafhængigt organ med ansvar for tilsyn 
med og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivere er underlagt et sådant 
tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der er 
involveret i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. Til 
det formål offentliggøres alle 
vejledningsdokumenter og henstillinger 
samt en årlig rapport om gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktivs regler.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af succesraten for små og 
mellemstore virksomheder i forbindelse 
med offentlige indkøb, hvis denne 
procentdel er lavere end 50 % målt i værdi 
af kontrakter tildelt små og mellemstore 
virksomheder, gives der i rapporten en 
analyse af årsagerne hertil
b) en overordnet oversigt over 
gennemførelsen af bæredygtige 
indkøbspolitikker, herunder over 
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procedurer, der omfatter hensyn til 
beskyttelse af miljøet, social integration, 
herunder adgangsmuligheder for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) centraliserede data om rapporterede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter eller andre alvorlige 
uregelmæssigheder på området for 
offentlige indkøb, herunder vedrørende 
projekter samfinansieret over EU's 
budget.
3. Tilsynsorganet skal:
a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især 
ordregiveres og indkøbscentralers 
relaterede praksis
b) yde juridisk rådgivning til ordregivere 
om fortolkningen af regler om og 
principper vedrørende offentlige indkøb 
og om anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb i særlige tilfælde
c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens retspraksis
d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af 
svig, korruption, interessekonflikter og 
andre alvorlige uregelmæssigheder
e) gøre nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksomme på 
specifikke afslørede overtrædelser og 
systemiske problemer
f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
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regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal 
inddrage denne i deres beslutninger eller 
forklare, hvorfor den tilsidesættes, hvis 
analysen ikke følges
g) overvåge afgørelser, der træffes af 
nationale domstole og myndigheder efter 
EU-Domstolens dom på grundlag af 
artikel 267 i traktaten eller 
Revisionsrettens årsberetning vedrørende 
overtrædelser af de europæiske regler om 
offentlige indkøb i forbindelse med EU-
støttede projekter; tilsynsorganet 
indberetter ethvert tilfælde af 
overtrædelse af EU's udbudsprocedurer i 
forbindelse med kontrakter direkte eller 
indirekte finansieret af Den Europæiske 
Union til Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig.
De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder 
under national lovgivning eller det 
system, der er indført på grundlag af 
direktiv 92/13/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.
4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
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Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.
Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 
er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's regler for offentlige indkøb, som 
påvirker projekter samfinansieret over 
EU's budget. Kommissionen kan overlade 
det til tilsynsorganet at opfølge visse sager 
og at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's regler for offentlige 
indkøb, der berører samfinansierede 
projekter, træffes af de kompetente 
nationale myndigheder, som vil være 
forpligtede til at følge dets anvisninger.
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet 
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller 
hvis der ikke iværksættes foranstaltninger 
for at afhjælpe overtrædelsen.
6. Ordregivende myndigheder fremsender 
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tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end
a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet gratis 
efter skriftlig anmodning give ubegrænset 
og fuld direkte adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
privates - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Et resumé af alle aktiviteter, der 
udføres af tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1-7, medtages i 
den årlige rapport nævnt i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de alternative forslag om forvaltning, der er indgivet i separate 
ændringsforslag. Dette ændringsforslag lader artikel 93 om offentligt tilsyn udgå 
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fuldstændigt. Det ville være i strid med nærhedsprincippet at udpege et enkelt nationalt 
tilsynsorgan i hver medlemsstat, og det ville være umuligt at gennemføre for de 
medlemsstater, der har decentrale forvaltninger eller føderale strukturer.

Ændringsforslag 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger ét 
uafhængigt organ med ansvar for tilsyn 
med og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivere er underlagt et sådant 
tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der er 
involveret i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
tilsynssystem skal være gennemsigtigt. Til 
det formål offentliggøres alle 
vejledningsdokumenter og henstillinger 
samt en årlig rapport om gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktivs regler.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af succesraten for små og 
mellemstore virksomheder i forbindelse 
med offentlige indkøb, hvis denne 
procentdel er lavere end 50 % målt i værdi 
af kontrakter tildelt små og mellemstore 
virksomheder, gives der i rapporten en 
analyse af årsagerne hertil
b) en overordnet oversigt over 
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gennemførelsen af bæredygtige 
indkøbspolitikker, herunder over 
procedurer, der omfatter hensyn til 
beskyttelse af miljøet, social integration, 
herunder adgangsmuligheder for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) centraliserede data om rapporterede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter eller andre alvorlige 
uregelmæssigheder på området for 
offentlige indkøb, herunder vedrørende 
projekter samfinansieret over EU's 
budget.
3. Tilsynsorganet skal:
a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især 
ordregiveres og indkøbscentralers 
relaterede praksis
b) yde juridisk rådgivning til ordregivere 
om fortolkningen af regler om og 
principper vedrørende offentlige indkøb 
og om anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb i særlige tilfælde
c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens retspraksis
d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af 
svig, korruption, interessekonflikter og 
andre alvorlige uregelmæssigheder
e) gøre nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksomme på 
specifikke afslørede overtrædelser og 
systemiske problemer
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f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal 
inddrage denne i deres beslutninger eller 
forklare, hvorfor den tilsidesættes, hvis 
analysen ikke følges
g) overvåge afgørelser, der træffes af 
nationale domstole og myndigheder efter 
EU-Domstolens dom på grundlag af 
artikel 267 i traktaten eller 
Revisionsrettens årsberetning vedrørende 
overtrædelser af de europæiske regler om 
offentlige indkøb i forbindelse med EU-
støttede projekter; tilsynsorganet 
indberetter ethvert tilfælde af 
overtrædelse af EU's udbudsprocedurer i 
forbindelse med kontrakter direkte eller 
indirekte finansieret af Den Europæiske 
Union til Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig.
De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder 
under national lovgivning eller det 
system, der er indført på grundlag af 
direktiv 92/13/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.
4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
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traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.
Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 
er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's regler for offentlige indkøb, som 
påvirker projekter samfinansieret over 
EU's budget. Kommissionen kan overlade 
det til tilsynsorganet at opfølge visse sager 
og at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's regler for offentlige 
indkøb, der berører samfinansierede 
projekter, træffes af de kompetente 
nationale myndigheder, som vil være 
forpligtede til at følge dets anvisninger.
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet 
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller 
hvis der ikke iværksættes foranstaltninger 
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for at afhjælpe overtrædelsen.
6. Ordregivende myndigheder fremsender 
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end
a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet gratis 
efter skriftlig anmodning give ubegrænset 
og fuld direkte adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
privates - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Et resumé af alle aktiviteter, der 
udføres af tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1-7, medtages i 
den årlige rapport nævnt i stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 934
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår

Or. de

Ændringsforslag 935
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Offentligt tilsyn
1. Medlemsstaterne udpeger ét 
uafhængigt organ med ansvar for tilsyn 
med og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.
Alle ordregivere er underlagt et sådant 
tilsyn.
2. De kompetente myndigheder, der er 
involveret i 
gennemførelsesforanstaltningerne, 
sammensættes på en sådan måde, at 
interessekonflikter undgås. Det offentlige 
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tilsynssystem skal være gennemsigtigt. Til 
det formål offentliggøres alle 
vejledningsdokumenter og henstillinger 
samt en årlig rapport om gennemførelsen 
og anvendelsen af dette direktivs regler.
Den årlige rapport skal indeholde 
følgende:
a) en angivelse af succesraten for små og 
mellemstore virksomheder i forbindelse 
med offentlige indkøb, hvis denne 
procentdel er lavere end 50 % målt i værdi 
af kontrakter tildelt små og mellemstore 
virksomheder, gives der i rapporten en 
analyse af årsagerne hertil
b) en overordnet oversigt over 
gennemførelsen af bæredygtige 
indkøbspolitikker, herunder over 
procedurer, der omfatter hensyn til 
beskyttelse af miljøet, social integration, 
herunder adgangsmuligheder for 
handicappede, eller fremme af innovation
c) centraliserede data om rapporterede 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter eller andre alvorlige 
uregelmæssigheder på området for 
offentlige indkøb, herunder vedrørende 
projekter samfinansieret over EU's 
budget.
3. Tilsynsorganet skal:
a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især 
ordregiveres og indkøbscentralers 
relaterede praksis
b) yde juridisk rådgivning til ordregivere 
om fortolkningen af regler om og 
principper vedrørende offentlige indkøb 
og om anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb i særlige tilfælde
c) udstede initiativhenstillinger og 
vejledninger om spørgsmål af almen 
interesse vedrørende fortolkningen og 
anvendelsen af regler om offentlige 
indkøb, om tilbagevendende spørgsmål og 
om systemiske vanskeligheder i 
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forbindelse med anvendelsen af reglerne 
om offentlige indkøb, i lyset af 
bestemmelserne i dette direktiv og EU-
Domstolens retspraksis
d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer til at forebygge, afsløre 
og på egnet måde rapportere tilfælde af 
svig, korruption, interessekonflikter og 
andre alvorlige uregelmæssigheder
e) gøre nationale kompetente 
institutioner, herunder 
kontrolmyndigheder, opmærksomme på 
specifikke afslørede overtrædelser og 
systemiske problemer
f) undersøge klager fra borgere og 
virksomheder vedrørende anvendelsen af 
regler om offentlige indkøb i specifikke 
tilfælde og videresende analysen til de 
kompetente ordregivere, som skal 
inddrage denne i deres beslutninger eller 
forklare, hvorfor den tilsidesættes, hvis 
analysen ikke følges
g) overvåge afgørelser, der træffes af 
nationale domstole og myndigheder efter 
EU-Domstolens dom på grundlag af 
artikel 267 i traktaten eller 
Revisionsrettens årsberetning vedrørende 
overtrædelser af de europæiske regler om 
offentlige indkøb i forbindelse med EU-
støttede projekter; tilsynsorganet 
indberetter ethvert tilfælde af 
overtrædelse af EU's udbudsprocedurer i 
forbindelse med kontrakter direkte eller 
indirekte finansieret af Den Europæiske 
Union til Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig.
De opgaver, der er omhandlet i litra e), 
berører ikke udøvelsen af rettigheder 
under national lovgivning eller det 
system, der er indført på grundlag af 
direktiv 92/13/EØF.
Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
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lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.
4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet 
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.
Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 
er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.
Kommissionen kan anmode tilsynsorganet 
om at analysere påståede overtrædelser af 
EU's regler for offentlige indkøb, som 
påvirker projekter samfinansieret over 
EU's budget. Kommissionen kan overlade 
det til tilsynsorganet at opfølge visse sager 
og at sikre, at passende konsekvenser for 
overtrædelser af EU's regler for offentlige 
indkøb, der berører samfinansierede 
projekter, træffes af de kompetente 
nationale myndigheder, som vil være 
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forpligtede til at følge dets anvisninger.
5. De undersøgelses- og 
håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet 
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller 
hvis der ikke iværksættes foranstaltninger 
for at afhjælpe overtrædelsen.
6. Ordregivende myndigheder fremsender 
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end
a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.
7. Med forbehold af national ret med 
hensyn til adgang til oplysninger og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning om 
databeskyttelse skal tilsynsorganet gratis 
efter skriftlig anmodning give ubegrænset 
og fuld direkte adgang til de indgåede 
kontrakter, der er omhandlet i stk. 6. 
Adgang til vise dele af kontrakterne kan 
afvises, hvis deres offentliggørelse ville 
være til hinder for retshåndhævelse eller 
på anden måde i modstrid med 
offentlighedens interesser, ville skade 
økonomiske operatørers – offentlige eller 
privates - legitime kommercielle interesser 
eller ville hindre en fair konkurrence 
mellem operatørerne.
Adgang til de dele, der kan frigives, skal 
gives inden for en rimelig frist og senest 
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45 dage efter datoen for anmodningen.
Den ansøger, der indgiver en anmodning 
om adgang til en kontrakt behøver ikke 
påvise nogen direkte eller indirekte 
interesse i den pågældende kontrakt. 
Modtageren af oplysninger bør have ret til 
at offentliggøre disse.
8. Et resumé af alle aktiviteter, der 
udføres af tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1-7, medtages i 
den årlige rapport nævnt i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger ét uafhængigt 
organ med ansvar for tilsyn med og 
koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

1. Medlemsstaterne varetager tilsyn med 
og koordinering af 
gennemførelsesforanstaltningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet skal: 3. De kompetente myndigheder skal:

Or. fr
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Ændringsforslag 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb, herunder især og
indkøbscentralers relaterede praksis

a) overvåge anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb og den måde, hvorpå 
den økonomiske aktør, der blev tildelt 
kontrakten, og dennes underleverandører 
anvender reglerne om social og 
beskæftigelsesmæssig beskyttelse og 
arbejdsvilkår, herunder ordregivende 
myndigheders og især indkøbscentralers 
relaterede praksis

Or. de

Ændringsforslag 939
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) undersøge de rapporter, som den er 
blevet tilsendt af ordregivere, der har til 
hensigt at anvende udbud efter 
forhandling uden forudgående 
offentliggørelse

Or. it

Ændringsforslag 940
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
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Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) forvaltning af det officielle register 
over manglende overholdelse som fastsat i 
artikel 83a

Or. en

Ændringsforslag 941
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 
overtrædelser.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bemyndiger 
tilsynsorganet til at henvende sig til den 
kompetente ret i henhold til den nationale 
lovgivning vedrørende klager over 
ordregiveres beslutninger, hvis det i 
forbindelse med dets overvågning og 
juridiske rådgivning har konstateret 

De kompetente myndigheder kan
henvende sig til den kompetente ret i 
henhold til den nationale lovgivning 
vedrørende klager over ordregiveres 
beslutninger, hvis det i forbindelse med 
dets overvågning og juridiske rådgivning 
har konstateret overtrædelser.
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overtrædelser.

Or. fr

Ændringsforslag 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer tilsynsorganet
som specifikt kontaktpunkt for 
Kommissionen, når denne overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.

4. Med forbehold af de almindelige 
procedurer og arbejdsmetoder, som 
Kommissionen har fastlagt for sine 
meddelelser til og kontakter med 
medlemsstaterne, fungerer de kompetente 
myndigheder som specifikt kontaktpunkt 
for Kommissionen, når denne overvåger 
anvendelsen af EU-lovgivningen og 
gennemførelsen af EU's budget på 
grundlag af artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 317 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det indberetter til 
Kommissionen enhver overtrædelse af 
dette direktiv vedrørende 
udbudsprocedurer for tildeling af 
kontrakter, der direkte eller indirekte 
støttes af EU.

Or. fr

Ændringsforslag 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan navnlig overdrage 
behandlingen af individuelle sager til 
tilsynsorganet, når kontrakten endnu ikke 

udgår
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er indgået, eller en klageprocedure stadig 
kan gennemføres. Den kan også pålægge 
tilsynsorganet overvågningsopgaver med 
henblik på at sikre gennemførelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har forpligtet sig til, med det formål at 
afhjælpe en overtrædelse af EU's regler 
om og principper for offentlige indkøb 
som fastsat af Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De undersøgelses- og 5. De undersøgelses- og 
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håndhævelsesaktiviteter, tilsynsorganet
gennemfører for at sikre, at ordregivernes 
beslutninger er i overensstemmelse med 
dette direktiv og de generelle principper i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, må ikke erstatte eller 
berøre Kommissionens institutionelle rolle 
som traktatens vogter. Når Kommissionen 
beslutter at overdrage behandlingen af en 
individuel sag, bevarer den retten til at 
gribe ind, hvis den iværksatte 
foranstaltning ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv eller traktaten, eller hvis 
der ikke iværksættes foranstaltninger for at 
afhjælpe overtrædelsen.

håndhævelsesaktiviteter, de kompetente 
myndigheder gennemfører for at sikre, at 
ordregivernes beslutninger er i 
overensstemmelse med dette direktiv og de 
generelle principper i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, må 
ikke erstatte eller berøre Kommissionens 
institutionelle rolle som traktatens vogter. 
Når Kommissionen beslutter at overdrage 
behandlingen af en individuel sag, bevarer 
den retten til at gribe ind, hvis den 
iværksatte foranstaltning ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv eller 
traktaten, eller hvis der ikke iværksættes 
foranstaltninger for at afhjælpe 
overtrædelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordregivende myndigheder fremsender 
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig
med eller større end

udgår

a) 1 000 000 EUR, hvis der er tale om 
vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter
b) 10 000 000 EUR, hvis der er tale om 
bygge- og anlægskontrakter.

Or. de

Begrundelse

En omfattende offentliggørelsespligt ville medføre, at visse kontrakter skulle offentliggøres 
indtil mindste forretningsmæssige detalje, således at knowhow og forretningshemmeligheder, 
som er indeholdt heri, skulle stilles til rådighed for tredjemand, også selv om man derved evt. 
ville overtræde bestemmelser om tavshedspligt. Dette ville dog ikke give større 
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gennemsigtighed, fordi udbudsproceduren jo er afsluttet, når kontrakten er tildelt.

Ændringsforslag 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ordregivende myndigheder fremsender
tilsynsorganet den fuldstændige tekst til 
alle indgåede kontrakter for en værdi lig 
med eller større end

6. Ordregivende myndigheder fremsender
til de kompetente myndigheder den 
fuldstændige tekst til alle indgåede 
kontrakter for en værdi lig med eller større 
end

Or. fr

Ændringsforslag 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Den eksisterende ret til aktindsigt i tvister om udbudsprocedurer og andre eksisterende 
rettigheder i henhold til den allerede meget vidtgående lovgivning om informationsfrihed er 
fuldstændig tilstrækkelige.

Ændringsforslag 950
Frank Engel, Philippe Juvin
Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 94 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Individuelle rapporter om procedurer for 
tildeling af kontrakter

Individuel indberetning

Or. en

Ændringsforslag 952
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivere opbevarer formålstjenlige 
oplysninger om alle kontrakter, 
rammeaftaler og dynamiske 
indkøbssystemer, der iværksættes. Disse 
oplysninger skal være tilstrækkelige til at 
de senere kan begrunde beslutningerne om:

1. Ordregivere opbevarer formålstjenlige 
oplysninger om alle kontrakter over 
tærskelværdien, rammeaftaler og 
dynamiske indkøbssystemer, der 
iværksættes. Disse oplysninger skal være 
tilstrækkelige til at de senere kan begrunde 
beslutningerne om:

Or. en

Ændringsforslag 953
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal dokumentere
afviklingen af alle udbudsprocedurer, 
uanset om dette er foregået elektronisk 
eller ej. De skal i den forbindelse 
dokumentere alle faser af 

Ordregiverne skal træffe passende 
foranstaltninger til at dokumentere 
udbudsprocedurer, uanset om dette er 
foregået elektronisk eller ej.
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udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske aktører 
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al
kommunikation med økonomiske aktører
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. I denne 
forbindelse sikrer de, at de har 
tilstrækkelig dokumentation til at 
begrunde beslutninger i alle faser af 
udbudsproceduren, som for eksempel 
dokumentation af kommunikation med 
økonomiske operatører og interne 
overvejelser, udformning af tilbud, dialog 
eller forhandling samt udvælgelse og 
tildeling af kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 955
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
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kommunikation med økonomiske aktører 
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

kommunikation med økonomiske aktører 
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten, 
navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er 
antaget, og begrundelsen for, at den 
pågældendes tilbud er valgt, samt, hvis 
dette vides, oplysning om, hvor stor en del 
af kontrakten eller rammeaftalen 
tilbudsgiveren har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand samt 
information om deres 
underentreprenører, herunder deres 
navne, kontaktoplysninger og juridiske 
repræsentanter.

Or. de

Ændringsforslag 956
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske aktører
og interne overvejelser, udformning af 
tilbud, dialog eller forhandling samt 
udvælgelse og tildeling af kontrakten.

Ordregiverne skal dokumentere afviklingen 
af alle udbudsprocedurer, uanset om dette 
er foregået elektronisk eller ej. De skal i 
den forbindelse dokumentere alle faser af 
udbudsproceduren, herunder al 
kommunikation med økonomiske aktører, 
udformning af tilbud, dialog eller 
forhandling samt udvælgelse og tildeling af 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at dokumentere "alle interne overvejelser" er unødvendigt og ude af proportioner. 
Bestemmelsen skaber desuden retlig usikkerhed, eftersom udtrykket "interne overvejelser" 
ikke er defineret i direktivet.
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Ændringsforslag 957
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til efter 
anmodning at give de nødvendige 
oplysninger til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan.

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til efter 
anmodning at give de nødvendige 
oplysninger til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til efter 
anmodning at give de nødvendige 
oplysninger til Kommissionen eller det
nationale tilsynsorgan.

2. Oplysningerne skal opbevares i mindst 
fire år fra tidspunktet for indgåelsen af 
kontrakten, således at ordregiveren inden 
for dette tidsrum vil være i stand til efter 
anmodning at give de nødvendige 
oplysninger til Kommissionen eller til de
nationale myndigheder eller strukturer 
omhandlet i artikel 92.

Or. en

Ændringsforslag 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Forslag til direktiv
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Artikel 95

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 95 udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes indsamling af statistiske oplysninger med rapporter er upålidelig og 
medfører bureaukrati og omkostninger. Formålet med artikel 95 er at krydstjekke oplysninger 
indsamlet i TED-databasen i henhold til forslagets artikel 64. Både TED-oplysningerne og de 
nationale rapporteringsoplysninger er imidlertid ofte meget ufuldstændige. I stedet for at 
krydstjekke bør man styrke indsamlingen af statiske oplysninger fra TED-delen, og den 
nationale rapporteringsdel bør fuldstændigt opgives.

Ændringsforslag 960
Heide Rühle
Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er oprettet eller 
udnævnt i medfør af artikel 93, 
fremsender senest den 31. oktober hvert år
en gennemførelsesrapport og statistisk 
rapport baseret på en standardformular til 
Kommissionen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionen hvert år senest den 31. 
oktober modtager en 
gennemførelsesrapport og statistisk 
rapport.

Or. en

Ændringsforslag 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De organer, der er oprettet eller 
udnævnt i medfør af artikel 93,
fremsender senest den 31. oktober hvert år

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 
31. oktober det følgende år til 
Kommissionen en statistisk opgørelse for
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en gennemførelsesrapport og statistisk 
rapport baseret på en standardformular til 
Kommissionen.

hvert år baseret på en standardformular.

Or. en

Ændringsforslag 962
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, 
skal mindst indeholde den samlede værdi 
fordelt på de aktiviteter, der er omhandlet 
i artikel 5-11, af de kontrakter, der er 
tildelt under tærskelværdierne i artikel 12, 
men som var omfattet af dette direktiv, 
hvis deres værdi oversteg 
tærskelværdierne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, 
skal mindst indeholde den samlede værdi 
fordelt på de aktiviteter, der er omhandlet 
i artikel 5-11, af de kontrakter, der er 
tildelt under tærskelværdierne i artikel 12, 
men som var omfattet af dette direktiv, 
hvis deres værdi oversteg 
tærskelværdierne.

2. Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, 
skal for kontrakter, der er tildelt under 
tærskelværdierne i artikel 12 i dette 
direktiv, men som ville være omfattet af
dette direktiv, hvis deres værdi oversteg 
tærskelværdierne, indeholde en vurdering 
af den aggregerede samlede værdi af 
indkøbet i de pågældende år. Denne 
vurdering kan særligt støttes på 
tilgængelige oplysninger fra de nationale 
offentliggørelseskrav.
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Or. en

Ændringsforslag 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at denne rapport 
indeholder mindst antallet og værdien af 
tildelte kontrakter fordelt på de aktiviteter, 
der er omhandlet i artikel 5-11, og andre 
oplysninger, der kræves for at kontrollere
aftalens korrekte anvendelse. Dette 
omfatter antallet og værdien af kontrakter 
tildelt ved udbud med forhandling uden 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse fordelt som anført i 
artikel 44 og på de aktiviteter, der er 
omhandlet i artikel 5-11. Den angiver 
også medlemsstaten eller tredjelandet for 
den valgte entreprenør.

3. For alle kontrakter, hvis værdi er 
højere en tærskelværdierne i dette 
direktiv, sikrer medlemsstaterne, at denne 
rapport indeholder det anslåede antal og 
den anslåede værdi af tildelte kontrakter i 
det pågældende år, fordelt på de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5-11, 
og andre oplysninger, der kræves for at 
kontrollere den korrekte anvendelse af 
WTO-aftalen om offentlige indkøb. Dette 
omfatter det anslåede antal og den 
anslåede værdi af kontrakter tildelt ved 
udbud med forhandling uden 
offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 965
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 3 – litra a(ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at statistiske data kan indsamles ved 
hjælp af stikprøver ud fra et ønske om 
administrativ forenkling, for så vidt som 
dette ikke bringer statistikkernes 
anvendelighed i fare

Or. en
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Ændringsforslag 966
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 3 – litra b(ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremsendte oplysninger behandles 
fortroligt.

Or. en

Ændringsforslag 967
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen fastsætter 
standardformularen for udformning af 
den årlige gennemførelsesrapport og 
statistiske rapport omhandlet i stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen fastsætter 
standardformularen for udformning af den 
årlige gennemførelsesrapport og statistiske 

5. Kommissionen fastsætter 
standardformularen for den årlige 
statistiske rapport omhandlet i stk. 1. Disse 
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rapport omhandlet i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 100.

Or. en

Ændringsforslag 969
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Retsakterne i stk. 5 skal sikre: udgår
a) at statistiske data kan indsamles ved 
hjælp af stikprøver ud fra et ønske om 
administrativ forenkling kan udelukkes, 
for så vidt som dette ikke bringer 
statistikkernes anvendelighed i fare
b) at fremsendte oplysninger behandles 
fortroligt.

Or. en

Ændringsforslag 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96 udgår

Or. en

Begrundelse

Som led i de alternative forslag vedrørende forvaltning (assistance til ordregivere og 
virksomheder) lader dette ændringsforslag artikel 97 udgå. Kommissionens forslag skal 
støttes af et klart tilfælde, som beviser omkostningseffektiviteten, og disse detaljerede forslag 
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er også i strid med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Der er imidlertid en klart 
behov for, at medlemsstaterne overtager SMV/Tænk småt først-principperne i forbindelse med 
offentlige indkøb, således som foreslået i en betragtning.

Ændringsforslag 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Forslag til direktiv
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96 udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 972
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer 
støttestrukturer med henblik på at yde 
juridisk og økonomisk rådgivning, 
vejledning, uddannelse og assistance til 
ordregivere i forbindelse med udarbejdelse 
og gennemførelse af udbudsprocedurer. 
Medlemsstaterne sikrer også, at hver 
ordregiver kan få kompetent assistance og
rådgivning om individuelle spørgsmål.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer 
støttestrukturer med henblik på at yde 
juridisk og økonomisk oplysning, 
vejledning, uddannelse og assistance til 
ordregivere i forbindelse med udarbejdelse 
og gennemførelse af udbudsprocedurer. 
Medlemsstaterne sikrer også, at hver 
ordregiver kan få kompetent assistance og
oplysning om individuelle spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 973
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår stk. 1, 2 og 3, kan 
medlemsstaterne udpege et eller flere 
organer eller en eller flere 
forvaltningsstrukturer. Medlemsstaterne 
sikrer koordineringen mellem disse 
organer og strukturer.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 974
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder hinanden bistand 
og træffer foranstaltninger med henblik på 
et effektivt samarbejde for at sikre 
udveksling af oplysninger om forhold 
omhandlet i artikel 56, 75 og 79. De sørger 
for, at de oplysninger, de udveksler, 
behandles fortroligt.

1. Medlemsstaterne yder hinanden bistand 
og træffer foranstaltninger med henblik på 
et effektivt samarbejde for at sikre 
udveksling af oplysninger om forhold 
omhandlet i artikel 56, 75, 79 og 83a. De 
sørger for, at de oplysninger, de udveksler, 
behandles fortroligt.

Or. en
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Ændringsforslag 975
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelsen af denne 
artikel udpeger medlemsstaterne et eller 
flere forbindelsespunkter, hvis 
kontaktoplysninger de meddeler de øvrige 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør listen over 
forbindelsespunkter og ajourfører den 
jævnligt. Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordineringen af sådanne 
forbindelsespunkter.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelsen af denne 
artikel udpeger medlemsstaterne et eller 
flere forbindelsespunkter, hvis 
kontaktoplysninger de meddeler de øvrige 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør listen over 

udgår
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forbindelsespunkter og ajourfører den 
jævnligt. Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordineringen af sådanne 
forbindelsespunkter.

Or. en

Ændringsforslag 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelsen af denne 
artikel udpeger medlemsstaterne et eller 
flere forbindelsespunkter, hvis 
kontaktoplysninger de meddeler de øvrige 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør listen over 
forbindelsespunkter og ajourfører den 
jævnligt. Tilsynsorganet er ansvarligt for 
koordineringen af sådanne 
forbindelsespunkter.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 978
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelsen af denne 3. Med henblik på anvendelsen af denne 
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artikel udpeger medlemsstaterne et eller 
flere forbindelsespunkter, hvis 
kontaktoplysninger de meddeler de øvrige 
medlemsstater, tilsynsorganerne og 
Kommissionen. Medlemsstaterne 
offentliggør listen over forbindelsespunkter 
og ajourfører den jævnligt. Tilsynsorganet 
er ansvarligt for koordineringen af 
sådanne forbindelsespunkter.

artikel udpeger medlemsstaterne et eller 
flere forbindelsespunkter, hvis 
kontaktoplysninger de meddeler de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen. 
Medlemsstaterne offentliggør listen over 
forbindelsespunkter og ajourfører den 
jævnligt.

Or. en

Ændringsforslag 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udvekslingen af oplysninger finder sted 
via informationssystemet for det indre 
marked (IMI) oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets1

forordning om administrativt samarbejde 
i informationssystemet for det indre 
marked ("IMI-forordningen") 
KOM(2011) 522]. Medlemsstaterne 
afgiver hurtigst muligt og ad elektronisk 
vej de oplysninger, som andre 
medlemsstater anmoder om.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke en proportionel foranstaltning at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at 
oprette yderligere organer. Endvidere kan flere af de kompetencer et sådant organ gives, som 
for eksempel tilsyn, koordinering og rapportering, medføre en interessekonflikt
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Ændringsforslag 980
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 og 
95 tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode fra [dato for dette 
direktivs ikrafttræden].

2. Delegationen af beføjelser omhandlet i 
artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70 tillægges 
Kommissionen for en ubestemt periode fra 
[dato for dette direktivs ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 981
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 98 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 
77, 85 og 95 omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den har virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller fra en senere dato, der 
fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den har virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 982
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
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Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det ved 
afgørelse 71/306/EØF nedsatte
Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler1. 
Dette udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EF) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af det Rådgivende 
Udvalg for Offentlige Aftaler, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 71/306/EØF53

og af udvalget oprettet i henhold til artikel 
7 i Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 
(handels hindringsforordningen)54. Disse 
udvalg anses for udvalg som defineret i 
artikel 3 i forordning (EU) nr.
182/2011.__________________
54 EFT L 345 af 31.12.1994, s. 71.

Or. en

Ændringsforslag 983
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 100 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011, og det kompetente udvalg er 
udvalget nedsat ved Rådets beslutning 
71/306/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 984
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
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Artikel 100 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) procedurer for tildeling af 
jernbaneinfrastrukturkapacitet, 
jernbanelicenser og 
sikkerhedscertificeringer i 
overensstemmelse med direktiv 95/18/EF, 
2001/14/EF og 2004/49/EF.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af denne litra vil sikre retssikkerhed og styrke artikel 4, stk. 2,

Ændringsforslag 986
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) procedurer for tildeling af 
jernbaneinfrastrukturkapacitet; licenser 
til jernbanedrift eller 
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sikkerhedscertificering i henhold til 
direktiv 95/18/EF, 2011/14/EF og 
2004/49/EF

Or. it

Ændringsforslag 987
Frank Engel

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godstransport med jernbane Transport med jernbane

Or. en

Ændringsforslag 988
Lara Comi

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godstransport med jernbane Transport med jernbane

Or. it

Ændringsforslag 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godstransport med jernbane Transport med jernbane

Or. en
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Ændringsforslag 990
Frank Engel

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personbefordring med jernbane udgår
Ingen

Or. en

Ændringsforslag 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt D – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personbefordring med jernbane udgår
Ingen

Or. en

Ændringsforslag 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i forbindelse med tjenesteydelses- eller 
vareindkøbskontrakter en specifikation, der 
indeholdes i et dokument, som fastlægger 
krævede egenskaber for et produkt eller en
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, udformning 
efter alle behov (herunder adgang for 

a) i forbindelse med tjenesteydelses- eller 
vareindkøbskontrakter en specifikation, der 
indeholdes i et dokument, som fastlægger 
krævede egenskaber for et produkt eller en 
tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, 
miljø- og klimapræstation, udformning 
efter alle behov (herunder adgang for 
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handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning, produktionsprocesser og -
metoder i alle livscyklusfaser for produktet 
eller tjenesteydelsen samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed eller dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, regler for 
projektering (herunder indbygget 
databeskyttelse), symboler, prøvning og 
prøvningsmetoder, emballering, mærkning 
og etikettering, brugsvejledning, 
produktionsprocesser og -metoder i alle 
livscyklusfaser for produktet eller 
tjenesteydelsen samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med offentlige bygge- og 
anlægskontrakter samtlige tekniske 
forskrifter, navnlig sådanne, der findes i 
udbudsdokumenterne, som fastlægger 
krævede egenskaber for et materiale, et 
produkt eller et indkøb, og hvorved disse 
kan beskrives således, at de opfylder 
kravene til den anvendelse, som 
ordregiveren har bestemt dem til; disse 
egenskaber omfatter miljø- og 
klimapræstation, udformning efter alle 
behov (herunder adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, sikkerhed eller 
dimensioner, herunder procedurer for 
kvalitetssikring, terminologi, symboler, 
afprøvning og afprøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning samt produktionsprocesser 
og -metoder i alle livscyklusfaser; de 
omfatter ligeledes regler for projektering 

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

herunder indbygget databeskyttelse) og 
omkostningsberegning, betingelser for 
afprøvning, kontrol og aflevering af bygge-
og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som ordregiveren ved 
almindelige eller særlige bestemmelser kan 
fastsætte vedrørende de færdige arbejder 
og de materialer eller dele, der indgår deri

Or. en

Ændringsforslag 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 155 om sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen

Or. en

Ændringsforslag 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 1 om arbejdstid 
(industri)

Or. en

Ændringsforslag 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Forslag til direktiv
Bilag XIV– led 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 131 om fastsættelse af 
mindstelønninger

Or. en

Ændringsforslag 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Konvention nr. 102 social sikring 
(minimumsstandard)

Or. en

Ændringsforslag 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag XVII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XVII udgår

Or. fr

Ændringsforslag 999
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Bilag XVII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag XVII udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1000
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Bilag XVII

Kommissionens forslag

CPV-kode Beskrivelse

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

Sundheds- og socialvæsen

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 
79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-
5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); fra 92000000-1 
til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)

Administrative tjenester på 
uddannelsesområdet, sundhedsområdet 
og det kulturelle område

75300000-9 Lovpligtig socialsikring
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sociale ydelser

98000000-3 Andre kollektive, sociale og personlige 
tjenesteydelser

98120000-0 Tjenester, som ydes af fagforeninger
98131000-0 Tjenester, som ydes af religiøse 

organisationer
Ændringsforslag

CPV-kode Beskrivelse
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8 
85000000-9 til 85323000-9
(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)
98133100-5 og 98200000-5

Sundheds- og socialvæsen og relaterede 
tjenester

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 
79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-

Administrative tjenester på 
uddannelsesområdet, sundhedsområdet 
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5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); fra 92000000-1 
til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)

og det kulturelle område

75300000-9 Lovpligtig socialsikring
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sociale ydelser

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

98120000-0 Tjenester, som ydes af fagforeninger
98131000-0

fra 61000000-5 til 61530000-9; fra 
63370000-3 til 63372000-7

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; fra 63000000-9 til 63600000-
5 (undtagen 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

fra 74500000-4 til 74540000-6 (undtagen 
74511000-4); fra 95000000-2 til 
95140000-5

fra 74600000-5 til 74620000-1

fra 74875000-3 ti 74875200-5, og fra 
92000000-1 til 92622000-7 (undtagen 
92230000-2)

Tjenester, som ydes af religiøse 
organisationer
Transport ad vandvejen

Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser

Personaleudvælgelse og rekruttering

Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydelser, undtagen
sikkerhedstransport
Fritids- og sportsaktiviteter samt 
kulturelle aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 1001
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Bilag XVII – tabel – række 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Juridiske tjenester.

Or. en
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Begrundelse

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Ændringsforslag 1002
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

79112000-2 Juridisk repræsentation
79100000-5 Juridisk virksomhed
79110000-8 Advokatbistand og 
repræsentation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Repræsentation af 
interesseparter
79120000-1 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med patenter og ophavsret
79121000-8 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med ophavsret
79121100-9 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med softwareophavsret
79130000-4 Udstedelse af juridisk 
dokumentation og certificering
79131000-1 
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Dokumenteringstjenesteydelser
79132000-8 Certificeringsvirksomhed
79140000-7 Juridisk rådgivning og 
information.

Or. en

Begrundelse

Særbehandling af tjenesteydelser kan kun retfærdiggøres, hvis det gælder for alle 
tjenesteydelser af samme art.

Ændringsforslag 1003
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Bilag 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Bilag XVII A

Bilag XVII A – del A
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 1

1 Vedligeholdelse og 
reparation

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Landtransport(1), 
herunder 
sikkerhedstransport og 
kurér-virksomhed, 
undtagen postbesørgelse

712 (undtagen 
71235),
7512, 87304

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

3 Lufttransport: transport 
af personer og gods, 
undtagen postbesørgelse

73 (undtagen 
7321)

60410000-5 til 60424120-3 (undtagen 
60411000-2, 60421000-5), og 
60500000-3  

4 Postbesørgelse på land 
(2) og i luften

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

5 Telekommunikations-
tjenester

752 64200000-8 til 64228200-2 

6 Finansielle 
tjenesteydelser:

tidl. 81 812 814 66100000-1 til 66720000-3 
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a) forsikring
b) bank- og 

investeringstjenestey
delser(3)

7 It-tjenesteydelser og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

84 50310000-1 til 50324200-4  

8 Forskning og 
udvikling(4)

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

9 Regnskab, revision og 
bogholderi

862 79210000-9 til 79223000-3 

10 Markedsanalyse og 
offentlig meningsmåling

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

11 Managementkonsulent-
virksomhed (5) og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

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

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

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

13 Tjenesteydelser inden 
for reklamevirksomhed

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

14 Bygningsrengøring og 
ejendomsadministration

874, 82201 til 
82206

70300000-4 til 70340000-6, og 
90900000-6 til 90924000-0 

15 Forlags- og 
trykkerivirksomhed på 
honorar- eller 
kontraktbasis

88442 79800000-2 til 79824000-6 

16 Kloakering og 
affaldsbortskaffelse: 
rensning og lignende 
tjenesteydelser

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

(1) Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser.
(2) Undtagen de i kategori 18 omhandlede jernbanetransportydelser.
(3) Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller 

andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Tjenesteydelser, der består i 
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erhvervelse eller leje – uanset de finansielle betingelser – af jord, eksisterende bygninger eller anden 
fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil, er også udelukket; dog er aftaler om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset 
form, omfattet af dette direktiv.

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

(5) Undtagen voldgifts- og mæglingstjenesteydelser.

Bilag XVII A – del B
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 12, litra c), og artikel 84

Kategori Beskrivelse CPC-
referencenumm
er

CPV-referencenummer

17 Hotel- og 
restaurationsvirksomhed

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

18 Jernbanetransport 711 60200000-0 til 60220000-6 
19 Skibsfart 72 60600000-4 til 60653000-0, og 

63727000-1 til 63727200-3 
20 Støtte- og 

hjælpetransport-
tjenesteydelser

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

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

-rekruttering (1)
872 79600000-0 til 79635000-4 (undtagen 

79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0), og 98500000-8 til 98514000-9 

23 Efterforsknings- og 
sikkerhedstjeneste-
ydelser, undtagen 
sikkerhedstransport

873 (undtagen 
87304)

79700000-1 til 79723000-8 

24 Undervisning og 
erhvervsuddannelse

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

25 Sundheds- og 
socialvæsen

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

26 Fritids- og 
sportsaktiviteter samt 
kulturelle aktiviteter

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

27 Andre tjenesteydelser
(1) Undtagen ansættelseskontrakter.

Or. fr
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Ændringsforslag 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag XVII a (nyt)

Kommissionens forslag
Ændringsforslag

Bilag XVIIa

Bilag XVIIa – del A
Tjenesteydelser omhandlet i artikel 14a

Kategori 
nr.

Betegnelse CPC-
referencen
ummer (1)

CPV-referencenummer

1 6112, 
6122, 633,
886

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

2 712 
(undtagen 
71235),
7512, 
87304

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

3 Tjenester i forbindelse 
med reparation og 
vedligeholdelse

73 
(undtagen 
7321)

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

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

71235, 
7321

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

5 Teletjenester
752

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

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

undtagen 
81, 812, 
814

66100000-1 til 
66720000-3 

7 It-tjenesteydelser og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

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

8 FoU-
tjenesteydelser (5) 85

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

9 Regnskab, revision og
bogholderi 862

79210000-9 til 
79223000-3 

10 Markeds- og
opinionsundersøgelser 864

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

11 Managementkonsulentv
irksomhed (6) og 
hermed beslægtede 
tjenesteydelser

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

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

867 Fra 71000000-8 til 
71900000-7 (undtagen 
71550000-8) og 
79994000-8 
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teknisk afprøvning og 
analyse

13 Tjenesteydelser inden 
for reklamevirksomhed

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

14 Bygningsrengøring og 
ejendomsadministration 
og
ejendomsadministration

874, 82201 
til
82206

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

15 Forlags- og 
trykkerivirksomhed på 
honorar- eller 
kontraktbasis

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

16 Kloakering og 
affaldsbortskaffelse: 
rensning og lignende 
tjenesteydelser

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

________________________________________
1) Undtagen ansættelseskontrakter.

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

Bilag XVIIa – del B

Tjenesteydelser omhandlet i artikel 14a
Kategori 

nr.
Betegnelse CPC-

referencen
ummer (1)

CPV-referencenummer

17 Hotel- og 
restaurationsvirksomhe
d

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

18 Jernbanetransport 711 60200000-0 til 
60220000-6 

19 Lufttransport 72 60600000-4 til 
60653000-0 og 
63727000-1 til 
63727200-3 

20 Støtte- og 74 Fra 63000000-9 til 
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hjælpetransporttjeneste
ydelser
transportydelser

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

21 Juridiske tjenester 861 79100000-5 til 
79140000-7 

22 Personaleudvælgelse og 
rekruttering (1)

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

23 Efterforsknings- og 
sikkerhedstjenesteydels
er, undtagen 
sikkerhedstransport
tjenesteydelser

873 
(undtagen 

87304)

79700000-1 til 
79723000-8 

24  Undervisning og 
erhvervsuddannelse
undervisning

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

25  Sundheds- og 
socialvæsen

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

26 Fritids- og kulturelle 
aktiviteter samt
sportsaktiviteter

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

27 Andre tjenesteydelser 
(2)

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

Or. en
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