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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0895),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0007/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den 
svenske Riksdag og af Det Forenede Kongeriges Underhus, om at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. april 
20121, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xx xx 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, 
Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, revideres og ajourføres 
med henblik på at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb og sætte indkøbere i 
stand til bedre at udnytte offentlige indkøb 
til støtte for fælles samfundsmål. Der er 
også behov for at afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.

(4) Offentlige indkøb spiller en central 
rolle i Europa 2020-strategien som et af de 
markedsbaserede instrumenter, der skal 
anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at den 
mest effektive brug af offentlige midler 
sikres. Til det formål skal de nuværende 
regler om offentlige indkøb, som er 
vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/17/EF om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter, revideres og ajourføres 
for at give offentlige indkøbere bedre 
mulighed for at udnytte offentlige 
indkøbskontrakter til gavn for en 
bæredygtig udvikling og andre formål af 
almen interesse med henblik på 
derigennem at øge effektiviteten af de 
offentlige budgetter, idet man sikrer det 
bedst mulige resultat, når udgifterne vejes 
op mod fordelene, og fremme navnlig små 
og mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb. Der er også behov for at 
forenkle EU's regler vedrørende 
offentlige indkøbskontrakter, navnlig med 
hensyn til hvilken metode der skal 
anvendes for at nå de bæredygtighedsmål, 
der skal medtages i politikken for 
offentlige indkøbskontrakter, og afklare de 
grundlæggende begreber for at øge den 
retlige sikkerhed og indarbejde visse 
aspekter af EU-Domstolens tilknyttede 
retspraksis.
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Or. fr

Begrundelse

Vedrører artikel 54, 70, 76, 77 og 79: De offentlige indkøbskontrakters rolle skal 
understreges for at nå målene i 2020-strategien, herunder de sociale mål og målene for 
bæredygtig udvikling. Ved forenklingen af direktivet skal der tages hensyn til de metoder, der 
skal anvendes til at medtage sociale mål og mål vedrørende bæredygtighed i politikken 
vedrørende offentlige indkøbskontrakter.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til artikel 11 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal miljøbeskyttelseskrav integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling. Dette direktiv præciserer, 
hvordan ordregiverne kan bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

(5) I henhold til artikel 9, 10 og 11 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal miljøbeskyttelseskrav 
og princippet om en socialt bæredygtig 
produktionsproces integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling og garantere befolkningens 
sikkerhed og sundhed i hele 
forsyningskæden samt de enkelte landes 
og EU's sociale standarder og lovgivning 
på arbejdsmarkedsområdet. Dette direktiv 
præciserer, hvordan ordregiverne skal
bidrage til miljøbeskyttelse og til fremme 
af bæredygtig udvikling og kan udnytte 
deres skønsbeføjelser til at vælge tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier med 
henblik på at opnå en socialt bæredygtig 
tildeling af offentlige indkøbskontrakter, 
samtidig med at de sikrer sammenhængen 
med kontraktens genstand og sikres 
mulighed for at opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. fr

Begrundelse

Betragtningen er ændret i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 23.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De tekniske specifikationer, 
tildelingskriterierne og betingelserne for 
kontraktens gennemførelse spiller helt 
bestemte roller i tildelingsprocessen for 
indkøbskontrakter, men indholdet i disse 
specifikationer og kriterier svarer til 
hinanden. Gennem de tekniske 
specifikationer definerer de ordregivende 
myndigheder de egenskaber, der er 
påkrævet for at deltage i udbuddet. Evnen 
til at opfylde de tekniske specifikationer er 
en nødvendig forudsætning for at komme 
i betragtning som kandidat ved tildelingen 
af en kontrakt, og kun arbejder, 
leverancer og tjenester, der opfylder disse 
specifikationer, kan komme i betragtning.
Tildelingskriterierne giver i øvrigt de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at sammenligne forskellige kombinationer 
af kriterier. De enkelte tilbud skal 
vurderes i forhold til de enkelte kriterier, 
men evnen til at opfylde alle 
tildelingskriterierne er ikke en nødvendig 
forudsætning for at komme i betragtning 
som kandidat ved tildelingen af en 
kontrakt. Endelig skal betingelserne for 
gennemførelse af kontrakten medtages i 
kontrakten for at angive, hvordan 
kontrakten skal gennemføres.

Or. fr

Begrundelse

Betragtningen er ændret i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 54, 76 og 80.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren, kan 
føre til krænkelser af de grundlæggende 
principper i EU-lovgivningen og alvorlig 
konkurrenceforvridning. Det bør derfor 
kræves, at økonomiske aktører indgiver en 
erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter, og 
udelukkes, hvis denne erklæring viser sig 
at være falsk.

(13) Ulovlige aktiviteter, der udføres af 
deltagere i en udbudsprocedure, som f.eks. 
forsøg på uretmæssigt at påvirke 
beslutningsprocessen eller indgå aftaler 
med andre deltagere med det formål at 
manipulere resultatet af proceduren samt 
alle handlinger, der udgør en 
overtrædelse af standarderne vedrørende 
arbejdsmarked, miljø og folkesundhed, 
kan føre til alvorlig 
konkurrenceforvridning og krænkelser af 
de grundlæggende principper i EU-
lovgivningen og alvorlig 
konkurrenceforvridning. Det bør derfor 
kræves, at økonomiske aktører indgiver en 
erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter, og 
udelukkes, hvis denne erklæring viser sig 
at være falsk.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale 
forhandlinger i Uruguay-rundens regi 
(1986-1994), for så vidt angår de områder, 
der hører under Fællesskabets kompetence, 
godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt 

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de multilaterale
forhandlinger i Uruguay-rundens regi 
(1986-1994), for så vidt angår de områder, 
der hører under Fællesskabets kompetence, 
godkendtes navnlig 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
offentlige indkøb (i det følgende benævnt 
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"WTO-aftalen"). WTO-aftalen har til 
formål at opstille en multilateral ramme af 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter med 
henblik på at liberalisere og skabe vækst i 
verdenshandelen. For kontrakter, der er 
omfattet af WTO-aftalen og af andre 
relevante internationale aftaler, som EU er 
bundet af, opfylder ordregivere 
forpligtelserne i henhold til disse aftaler 
ved at anvende dette direktiv over for 
økonomiske aktører fra tredjelande, der har 
undertegnet disse aftaler.

"WTO-aftalen"). I denne multilaterale
ramme af afbalancerede rettigheder og 
forpligtelser i forbindelse med offentlige 
kontrakter skal medlemsstaterne bestræbe 
sig på at styrke ligheden mellem 
virksomheder fra EU og virksomheder fra 
tredjelande på det indre marked med 
henblik på at fremme integrationen af små 
og mellemstore virksomheder (SMV) og 
stimulere beskæftigelse og innovation i 
EU. For kontrakter, der er omfattet af 
WTO-aftalen og af andre relevante 
internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder ordregivere forpligtelserne i
henhold til disse aftaler ved at anvende 
dette direktiv over for økonomiske aktører 
fra tredjelande, der har undertegnet disse 
aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) EU har desuden brug for et effektivt 
instrument, som på den ene side kan 
tilskynde til at overholde 
gensidighedsprincippet i forhold til 
tredjelande, som ikke giver tilsvarende 
adgang for europæiske erhvervsdrivende, 
navnlig gennem en vurdering af betydelig 
gensidighed, som skal gennemføres af 
Kommissionen, og som på den anden side 
kan sikre retfærdig konkurrence og lige 
vilkår på verdensplan.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er betydelig retlig usikkerhed med 
hensyn til det omfang, hvori samarbejde 
mellem offentlige myndigheder er omfattet 
af reglerne om offentlige indkøb. EU-
Domstolens relevante retspraksis fortolkes 
forskelligt af medlemsstaterne og endda af 
ordregivende myndigheder. Da denne 
retspraksis ligeledes gælder for offentlige 
myndigheder, der driver virksomhed inden 
for de sektorer, der er omhandlet i dette 
direktiv, bør det sikres, at de samme regler 
gælder i både dette direktiv og i direktiv 
[…/…/EU][om offentlige indkøb].

(19) Der er betydelig retlig usikkerhed med 
hensyn til det omfang, hvori samarbejde 
mellem offentlige myndigheder er omfattet 
af reglerne om offentlige indkøb. EU-
Domstolens relevante retspraksis fortolkes 
forskelligt af medlemsstaterne og endda af 
ordregivende myndigheder. Da denne 
retspraksis ligeledes gælder for offentlige 
myndigheder, der driver virksomhed inden 
for de sektorer, der er omhandlet i dette 
direktiv, bør det sikres, at de samme regler 
gælder i både dette direktiv og i direktiv 
[…/…/EU][om offentlige indkøb]. Det er 
derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde kontrakter indgået mellem 
ordregivende myndigheder ikke er 
underlagt anvendelsen af reglerne om 
offentlige indkøb. Afklaringen bør 
afstemmes med principperne fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis.
Anvendelsen af reglerne om offentlige 
indkøb bør imidlertid ikke indvirke på de 
offentlige myndigheders frihed til at 
beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver.
Kontrakter tildelt kontrollerede enheder 
eller samarbejde om fælles udførelse af de 
deltagende ordregivende myndigheders 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne fastsat i dette direktiv er 
opfyldt. I disse betingelser bør man 
navnlig tage hensyn til begrebet social 
virksomhed som defineret i 
Kommissionens meddelelse af 25. oktober 
2011 "Initiativ for socialt iværksætteri".
Dette direktiv har til formål at sikre, at alt 
undtaget samarbejde mellem offentlige 
organisationer ikke fører til 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
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ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik 
på tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Or. fr

Begrundelse

Betragtningen er ændret i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 21.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Der bør derfor indføres bestemmelser om 
reduktion af minimumsfristerne, når der 
bruges elektroniske midler, dog under 
forudsætning af at disse er forenelige med 
de særlige bestemmelser for 
fremsendelsesmetoder, der er fastsat på 
EU-plan. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

(27) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan forenkle 
offentliggørelsen af kontrakter betydeligt 
og øge indkøbsprocessernes effektivitet og 
gennemsigtighed. De bør som standard 
anvendes til kommunikation og 
informationsudveksling i 
udbudsprocedurer. Anvendelse af 
elektroniske midler er også tidsbesparende. 
Men de anvendte minimumsfrister ved 
procedurerne for kontraktindgåelse i 
direktiv 2004/17/EF bør forblive 
uændrede for at garantere passende 
tilbudsfrister. Desuden gør elektroniske 
informations- og kommunikationsmidler, 
med egnede funktionaliteter, det muligt for 
ordregivende myndigheder at forhindre, 
opdage og afhjælpe fejl, som opstår under 
indkøbsprocedurerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Der udvikles desuden til stadighed nye 
elektroniske indkøbsteknikker, f.eks. 
elektroniske kataloger, som gør det muligt 
at øge konkurrencen og forbedre 
effektiviteten af de offentlige indkøb, 
navnlig med hensyn til tids- og 
omkostningsbesparelser. Der bør dog 
fastlægges visse regler for at sikre, at disse 
teknikker anvendes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv og 
principperne om ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed. Når en konkurrence 
fornyes under en rammeaftale, eller når et 
dynamisk indkøbssystem indføres, bør 
ordregivere have mulighed for at modtage 
tilbud vedrørende specifikke indkøb på 
grundlag af tidligere overførte elektroniske 
kataloger, hvis der gives tilstrækkelige 
garantier med hensyn til sporbarhed, 
ligebehandling og forudsigelighed. I 
overensstemmelse med reglerne om 
elektroniske kommunikationsmidler bør 
ordregivere undgå ubegrundede hindringer 
for økonomiske aktørers adgang til 
udbudsprocedurer, hvor tilbud skal 
indgives i form af elektroniske kataloger, 
og som sikrer overholdelse af de generelle 
principper om ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling.

(31) Der udvikles desuden til stadighed nye 
elektroniske indkøbsteknikker, f.eks. 
elektroniske kataloger, som gør det muligt 
at øge konkurrencen og forbedre 
effektiviteten af de offentlige indkøb, 
navnlig med hensyn til tids- og 
omkostningsbesparelser. Der bør dog 
fastlægges visse regler for at sikre, at disse 
teknikker anvendes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv og 
principperne om ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed. Desuden bør de således 
behandlede data behandles i 
overensstemmelse med EU's bestemmelser 
og de nationale bestemmelser for 
databeskyttelse. Når en konkurrence 
fornyes under en rammeaftale, eller når et 
dynamisk indkøbssystem indføres, bør 
ordregivere have mulighed for at modtage 
tilbud vedrørende specifikke indkøb på 
grundlag af tidligere overførte elektroniske
kataloger, hvis der gives tilstrækkelige 
garantier med hensyn til sporbarhed, 
ligebehandling og forudsigelighed. I 
overensstemmelse med reglerne om 
elektroniske kommunikationsmidler bør 
ordregivere undgå ubegrundede hindringer 
for økonomiske aktørers adgang til 
udbudsprocedurer, hvor tilbud skal 
indgives i form af elektroniske kataloger, 
og som sikrer overholdelse af de generelle 
principper om ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 48.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
indkøbere, sikrer, at der skabes muligheder 
for konkurrence i forbindelse med 
offentlige indkøb. Derfor bør det være 
muligt at afgive tilbud, der afspejler mange 
forskellige tekniske løsningsmuligheder, så 
der skabes tilstrækkelig konkurrence. 
Tekniske specifikationer bør derfor 
udformes, så der undgås kunstig 
indsnævring af konkurrencen gennem 
krav, der begunstiger en bestemt 
økonomisk aktør, fordi de afspejler 
centrale kendetegn for de varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, som den pågældende 
økonomiske aktør normalt tilbyder. 
Udformning af de tekniske specifikationer 
med hensyn til funktionsdygtighed og 
funktionelle krav er generelt den bedste 
metode til at opfylde dette mål, som 
samtidig styrker innovation. Hvis der 
refereres til en europæisk standard – eller 
hvor en sådan ikke findes, til en national 
standard – skal ordregivere tage tilbud i 
betragtning, der er baseret på tilsvarende 
løsningsmuligheder, som opfylder 
ordregivernes behov, og som 
sikkerhedsmæssigt er tilsvarende. Det kan 
kræves, at tilbudsgiverne godtgør, at der er 
tale om en tilsvarende løsning, ved at 
fremlægge attest fra tredjemand. Enhver 
anden passende dokumentation, såsom 
teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør 
dog også accepteres, når den økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne attester 
eller prøvningsrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de relevante tidsfrister.

(35) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af 
indkøbere, sikrer, at målene om 
bæredygtighed og muligheder for 
konkurrence i forbindelse med offentlige 
indkøb nås. Derfor skal tilbud, der 
afspejler mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, defineres på grundlag 
af resultater vedrørende en socialt 
bæredygtig livscyklus og 
produktionsproces for arbejder,
leverancer og tjenester for at garantere 
lighed mellem funktionsmål og 
bæredygtighedsmål, så der skabes 
tilstrækkelig konkurrence. Tekniske 
specifikationer bør derfor udformes og 
anvendes i overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkediskrimination og lige muligheder.
Disse principper skal ikke kun beskytte de 
bydendes interesser, men også en effektiv 
konkurrence, hvilket vil give mulighed for 
mere effektive udgifter og for at sigte mod 
indkøbskontrakter, der giver det bedste 
forhold mellem udgifter og fordele.
Udformning af de tekniske specifikationer 
med hensyn til funktionsdygtighed og 
funktionelle krav er generelt den bedste 
metode til at opfylde dette mål, som 
samtidig styrker innovation. Hvis der 
refereres til en europæisk standard – eller 
hvor en sådan ikke findes, til en national 
standard – skal ordregivere tage tilbud i 
betragtning, der er baseret på tilsvarende 
løsningsmuligheder, som opfylder 
ordregivernes behov, og som 
sikkerhedsmæssigt er tilsvarende. Det kan 
kræves, at tilbudsgiverne godtgør, at der er 
tale om en tilsvarende løsning, ved at 
fremlægge attest fra tredjemand. Enhver 
anden passende dokumentation, såsom 
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teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør 
dog også accepteres, når den økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne attester 
eller prøvningsrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de relevante tidsfrister.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, også når ordregivere 
kræver bygge- og anlægsarbejder, varer og 
tjenesteydelser af høj kvalitet, der fuldt ud 
opfylder deres behov. Det betyder, at 
ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"de laveste omkostninger", såfremt de i 
sidstnævnte tilfælde kan fastsætte
passende kvalitetsstandarder ved brug af 
tekniske specifikationer eller vilkår for 
udførelse af en kontrakt.

(43) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling 
overholdes. Disse kriterier bør garantere, at 
tilbud vurderes på reelle 
konkurrencevilkår, alt imens man sikrer, 
at ordregivere kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, der fuldt ud opfylder deres 
behov, og som omfatter faktorer 
forbundet med kriterierne for en socialt 
bæredygtig produktionsproces, der også 
inddrager ugunstigt stillede personer. Det 
betyder, at ordregivere bør kunne anvende 
tildelingskriterier, som f.eks. "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud", idet
de bør henvise til passende 
kvalitetsstandarder ved brug af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
en kontrakt.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 54 og 76.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Når ordregiverne vælger at tildele en 
kontrakt til den, der har givet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal 
de fastlægge tildelingskriterierne ud fra det 
grundlag, de vil benytte til at vurdere 
tilbuddene for at udpege det tilbud, der 
sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris. Disse kriterier fastsættes ud fra 
kontraktgenstanden, idet de skal gøre det 
muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

(44) Når ordregiverne tildeler en kontrakt 
til den, der har givet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, skal de fastlægge 
tildelingskriterierne ud fra det grundlag, de 
vil benytte til at vurdere tilbuddene for at 
udpege det tilbud, der sikrer det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris. Disse 
kriterier fastsættes ud fra 
kontraktgenstanden, idet de skal gøre det 
muligt at vurdere de enkelte tilbuds 
resultatniveau i forhold til 
kontraktgenstanden som defineret i de 
tekniske specifikationer og at måle 
forholdet mellem kvalitet og pris for hvert 
tilbud. De valgte tildelingskriterier bør 
desuden ikke give ordregiveren ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre mulighed for 
effektiv konkurrence og være ledsaget af 
krav, der muliggør en effektiv kontrol med 
oplysningerne fra tilbudsgiverne.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Det er afgørende, at potentialet ved 
offentlige indkøb udnyttes fuldt ud, for at 
opfylde målene i Europa 2020-strategien 
for bæredygtig vækst. Som følge af de 
betydelige forskelle mellem de enkelte 
sektorer og markeder bør der dog ikke 
fastlægges generelle obligatoriske krav om 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU's lovgiver har allerede fastsat 

(45) Det er afgørende, at potentialet ved 
offentlige indkøb udnyttes fuldt ud, for at 
opfylde målene i Europa 2020-strategien 
for bæredygtig vækst. Som følge af de 
betydelige forskelle mellem de enkelte 
sektorer og markeder bør der dog ikke 
fastlægges generelle obligatoriske krav om 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU's lovgiver har allerede fastsat 
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obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opfylde specifikke mål inden for 
sektorerne for køretøjer til vejtransport 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og kontorudstyr (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr). Desuden er der sket store 
fremskridt med hensyn til fastlæggelsen af 
fælles metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger. Det forekommer 
derfor hensigtsmæssigt at fortsætte ad 
denne vej, så obligatoriske målsætninger 
og mål fastlægges i sektorspecifik 
lovgivning i overensstemmelse med de 
særlige politikker og forhold, der gør sig 
gældende i den enkelte sektor, og 
udviklingen og anvendelsen af en 
europæisk tilgang til 
livscyklusomkostninger som en yderligere 
understøtning af anvendelsen af offentlige 
indkøb til støtte for bæredygtig vækst 
fremmes.

obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opfylde specifikke mål inden for 
sektorerne for køretøjer til vejtransport 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og kontorudstyr (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr). Desuden er der sket store 
fremskridt med hensyn til fastlæggelsen af 
fælles tilgange med hensyn til
livscyklusomkostninger og socialt 
bæredygtige produktionsprocesser. Det 
forekommer derfor hensigtsmæssigt at 
fortsætte ad denne vej, så obligatoriske 
målsætninger og mål fastlægges i 
sektorspecifik lovgivning i 
overensstemmelse med de særlige 
politikker og forhold, der gør sig gældende 
i den enkelte sektor, og udviklingen og 
anvendelsen af en europæisk tilgang til 
livscyklusomkostninger og socialt 
bæredygtige produktionsprocesser som en 
yderligere understøtning af anvendelsen af 
offentlige indkøb til støtte for bæredygtig 
vækst fremmes. Sektorlovgivningen skal 
også omfatte tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier, der har til formål at 
tage hensyn til fordelene ved social og 
miljømæssig bæredygtighed, hvor de ikke 
kan værdiansættes, idet man sikrer 
forbindelsen til kontraktens genstand og 
overholder principperne om 
gennemsigtighed, ikkediskrimination og 
lige muligheder.

Or. fr

Begrundelse

Betragtningen er ændret i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 54, bilag VIII.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som giver ordregiverne beføjelser 
til at forfølge målsætningerne i Europa 
2020-strategien i deres indkøbsstrategier. 
Det bør derfor præciseres, at ordregivere 
kan bruge en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger til at udpege det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud og de 
laveste omkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en objektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interessenter. Begrebet 
livscyklusomkostninger omfatter alle 
omkostninger i livscyklussen for bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
dvs. både deres interne omkostninger (som 
f.eks. omkostninger i forbindelse med 
udvikling, produktion, brug, 
vedligeholdelse og bortskaffelse) og deres 
eksterne omkostninger, såfremt de kan 
kapitaliseres og overvåges. Der bør 
udvikles fælles metoder på EU-plan til 
beregning af livscyklusomkostninger for 
bestemte kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udviklet, bør dens brug være obligatorisk.

(46) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som giver ordregiverne beføjelser 
til at forfølge målsætningerne i Europa 
2020-strategien i deres indkøbsstrategier. 
Det bør derfor præciseres, at ordregivere 
bør bruge en tilgang baseret på 
livscyklusomkostninger til at udpege det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud og 
processen for bæredygtig produktion i 
overensstemmelse med artikel 9, 10 og 11 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, hvor man henviser til de 
forhåndsbetingelser på det sociale og 
miljømæssige område, der skal tages 
hensyn til ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af EU's politikker.
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i livscyklussen for 
bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, dvs. både deres interne 
omkostninger (som f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, produktion, 
brug, vedligeholdelse og bortskaffelse) og 
deres eksterne omkostninger, såfremt de 
kan kapitaliseres og overvåges. Der bør 
udvikles fælles metoder på EU-plan til 
beregning af livscyklusomkostninger for 
bestemte kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udviklet, bør dens brug være obligatorisk.

Or. fr

Begrundelse

Betragtningen er ændret i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 2, stk. 22, og 
artikel 54 og 77.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivere 
endvidere kunne henvise til en specifik 
fremstillingsproces, en specifik form for 
levering af tjenesteydelser eller en specifik 
proces i en fase i et produkts eller en 
tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de
har tilknytning til kontraktens genstand. 
For bedre at integrere sociale hensyn ved 
offentlige indkøb, kunne ordregiverne også 
have lov til i tildelingskriterierne for det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud at lade 
indgå karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
indgår direkte i den pågældende 
fremstillings eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
beskyttelsen af det i 
fremstillingsprocessen involverede 
personales sundhed eller fremme af social 
integration af ugunstigt stillede personer 
eller personer i udsatte grupper, som 
indgår i det personale, der har fået til 
opgave at udføre kontrakten, herunder 
adgang for handicappede. 
Tildelingskriterier, som indeholder 
sådanne karakteristika bør under alle 
omstændigheder begrænses til de 
karakteristika, der har umiddelbar 
betydning for personalet i arbejdsmiljøet.
De bør anvendes i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og på en 
måde, der hverken direkte eller indirekte 
diskriminerer økonomiske operatører fra 
andre medlemsstater eller tredjelande, der 
er parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i.

(47) I tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier bør ordregivere 
endvidere kunne henvise til kendetegn 
vedrørende livscyklus og en socialt 
bæredygtig produktionsproces, forudsat at 
disse kendetegn eller denne proces har 
tilknytning til kontraktens genstand. De
tekniske specifikationer og 
tildelingskriterierne skal fortolkes i bred 
forstand. Derfor kan de tekniske 
specifikationer og tildelingskriterierne 
henvise til livscyklen og den socialt 
bæredygtige produktionsproces, herunder 
de sociale og miljømæssige aspekter ved 
produktionsprocessen eller leveringen af 
varer eller tjenester. De ordregivende 
myndigheder kan ligeledes anvende de 
tekniske specifikationer eller 
tildelingskriterierne til at minimere 
skadelige virkninger for samfundet eller 
miljøet eller til at maksimere positive 
virkninger for samfundet eller miljøet. For 
bedre at integrere sociale hensyn ved 
indkøb, kunne ordregiverne også have lov 
til i tekniske specifikationer og 
tildelingskriterierne at lade indgå 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
indgår direkte i den pågældende 
fremstillings eller leveringsproces. De bør 
anvendes i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser og på en måde, der hverken 
direkte eller indirekte diskriminerer 
økonomiske operatører fra andre 
medlemsstater eller tredjelande, der er 
parter i denne aftale eller i 
frihandelsaftaler, som EU er part i.
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Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, bør ordregivere 
også kunne anvende organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, som et tildelingskriterium, da 
dette kan påvirke kvaliteten af 
kontraktudførelsen og dermed den 
økonomiske værdi af tilbuddet.

(48) For tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, bør ordregivere 
også kunne anvende organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, som tekniske specifikationer 
og et tildelingskriterium, da dette kan 
påvirke kvaliteten og den sociale 
bæredygtighed af kontraktudførelsen og 
dermed udvælgelsen af tilbuddet, der giver 
det bedste resultat vurderet som forholdet 
mellem udgifter og fordele.

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Tilbud, der forekommer at være 
unormalt lave i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller juridisk 
uforsvarlige antagelser eller 
fremgangsmåder. For at forhindre 
eventuelle ulemper under udførelsen af 
kontrakten bør ordregivere forpligtes til at 
anmode om en forklaring af den tilbudte 
pris, hvis et tilbud er væsentligt lavere end 
andre tilbudsgiveres tilbud. Hvis 
tilbudsgiveren ikke kan give en 

(49) Tilbud, der forekommer at være 
unormalt lave i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller 
tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller juridisk 
uforsvarlige antagelser eller 
fremgangsmåder. For at forhindre 
eventuelle ulemper under udførelsen af 
kontrakten bør ordregivere forpligtes til at 
anmode om en forklaring af den tilbudte 
pris, hvis et tilbud er væsentligt lavere end 
andre tilbudsgiveres tilbud. Forkastelse bør 
være obligatorisk, hvis ordregiveren har 
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tilstrækkelig forklaring, bør ordregiveren 
kunne forkaste tilbuddet. Forkastelse bør 
være obligatorisk, hvis ordregiveren har 
fastslået, at den unormalt lave pris skyldes 
manglende overensstemmelse med EU-
lovgivning på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af internationale 
arbejdsstandarder.

fastslået, at den unormalt lave pris skyldes 
manglende overensstemmelse med EU-
lovgivning på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller af internationale 
arbejdsstandarder, eller, hvis den bydende 
ikke kan fremlægge en tilfredsstillende 
forklaring på sin unormalt lave 
tilbudspris, bør den ordregivende 
myndighed afvise buddet.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 79.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de vedrører 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
navnlig have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed eller beskytte miljø eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om – ved udførelsen af 
kontrakten – at ansætte langtidsledige eller
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), 
hvis de ikke er gennemført i national ret 
samt til at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

(50) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er
diskriminerende, hvis de vedrører 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen eller i 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
navnlig have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed eller beskytte miljø eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes krav om – ved udførelsen af 
kontrakten – at iværksætte 
uddannelsesinitiativer for ledige eller for 
unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende konventioner fra Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO), 
hvis de ikke er gennemført i national ret 
samt til at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

Or. fr
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) De love, administrative bestemmelser 
og kollektive overenskomster, der gælder i 
de enkelte medlemsstater eller i EU på 
området for arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, finder anvendelse ved 
udførelsen af en kontrakt, hvis sådanne 
bestemmelser og deres anvendelse er i 
overensstemmelse med EU-retten. I 
tilfælde af grænseoverskridelse, hvor en 
medlemsstats arbejdstagere leverer 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat for 
at udføre en kontrakt, indeholder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering 
af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser de mindstekrav, der skal 
opfyldes i værtslandet over for de 
udstationerede arbejdstagere. Hvis den 
nationale lovgivning indeholder 
bestemmelser herom, kan tilsidesættelse af 
sådanne forpligtelser betragtes som en 
alvorlig fejl fra den pågældende 
økonomiske aktørs side, som kan medføre, 
at denne udelukkes fra udbudsproceduren.

(51) De love og administrative 
bestemmelser, der gælder i de enkelte 
medlemsstater eller i EU på området for 
arbejdsforhold og sikkerhed på 
arbejdspladsen, finder anvendelse ved 
udførelsen af en kontrakt, og de kollektive 
aftaler, der finder anvendelse på det 
område, hvor arbejderne, tjenesterne eller 
leverancerne udføres eller leveres. 
Tilsidesættelse af sådanne forpligtelser kan 
betragtes som en alvorlig fejl fra den 
pågældende økonomiske aktørs side, som 
kan medføre, at denne udelukkes fra 
udbudsproceduren.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 79.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Ikke alle ordregivere har den interne (59) Ikke alle ordregivere har den interne 
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ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. Dette 
mål kan på den ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, ikke 
mindst små og mellemstore virksomheder, 
få gavn af administrativ assistance, 
navnlig når de deltager i 
grænseoverskridende udbudsprocedurer.

ekspertise til at håndtere økonomisk eller 
teknisk komplekse kontrakter. På den 
baggrund kan passende kompetent støtte 
være et effektivt supplement ved 
overvågning og kontrol af aktiviteter. Dette 
mål kan på den ene side opnås ved hjælp af 
videndelingsværktøjer (videncentre), som 
tilbyder teknisk assistance til ordregivere. 
På den anden side bør virksomheder, ikke 
mindst små og mellemstore virksomheder, 
få gavn af tilrådighedsstillelsen af nyttige 
oplysninger, navnlig når de deltager i 
grænseoverskridende udbudsprocedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv påvirker ikke offentlige 
myndigheder på alle niveauers ret til at 
beslutte, om og i hvilket omfang de ønsker 
at udføre offentlige funktioner selv.
Offentlige myndigheder kan udføre 
offentlige opgaver med egne ressourcer 
uden at være forpligtet til at anvende 
eksterne erhvervsdrivende. Dette kan de 
gøre i samarbejde med andre offentlige 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
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og/eller sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i løbet af levetiden for 
varer eller tjenesteydelser eller under 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

og/eller sammenhængende faser, herunder 
produktion og produktionssted, transport, 
anvendelse og vedligeholdelse, i løbet af 
levetiden for varer eller tjenesteydelser 
eller under leveringen af en tjenesteydelse, 
fra anskaffelse af råvarer eller udvinding af 
ressourcer til bortskaffelse, rydning og 
afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. "Livscykluskendetegn" er elementer 
relateret til enhver del af livscyklussen for 
en vare eller et bygge- og anlægsarbejde 
eller leveringen af en tjenesteydelse som 
defineret i stk. 22 i nærværende artikel.
Livscykluskendetegn kan være usynlige 
kendetegn, som er indlejret i en vare som 
følge af valg, der er truffet under 
produktionen, eller andre 
ikkebrugsrelaterede faser af varens 
livscyklus, selv om sådanne kendetegn 
ikke er synlige i den resulterende vares 
eller tjenesteydelses fysiske kendetegn 
eller funktionelle kvaliteter.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 22 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22b. "Socialt bæredygtig 
produktionsproces" er en 
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produktionsproces, hvor levering af 
bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser 
og leverancer er i overensstemmelse med 
sundheds- og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, -regler og 
-standarder, navnlig med hensyn til 
princippet om ligebehandling på 
arbejdspladsen. Princippet om 
ligebehandling på arbejdspladsen 
henviser til overholdelse af de gældende 
beskæftigelsesvilkår, herunder sundheds-
og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, -regler og 
-standarder, som defineret af gældende 
EU-lovgivning, national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor levering 
af bygge- og anlægsarbejde, 
tjenesteydelser og leverancer finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Undtagelse fra anvendelsen af dette 

direktiv med henblik på beskyttelsen af en 
handelsstrategi

Når en indkøbsprocedure er af en sådan 
karakter, at den afslører en 
handelsstrategi, som det ville være 
skadeligt at give konkurrenterne 
kendskab til, kan ordregiveren indbringe 
sagen for det tilsynsorgan, der er 
omhandlet i artikel 93, med henblik på at 
opnå en undtagelse fra anvendelsen af 
dette direktiv.
I forbindelse med første afsnit forelægger 
den anmodende ordregiver en behørigt 
begrundet anmodning for det i artikel 93 
omhandlede tilsynsorgan i henhold til 
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artikel 93, stk. 3, første afsnit, litra b a).
Hvis tilsynsorganet giver tilladelse til 
denne undtagelse i henhold til første 
afsnit, gælder dette direktiv ikke for den 
pågældende indkøbsprocedure.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Betydelig gensidighed

Den praktiske gennemførelse af aftalen 
om offentlige indkøb1 inden for EU's 
lovgivning om offentlige indkøb skal 
baseres på en forudgående vurdering af 
korrekt anvendelse af princippet om 
betydelig gensidighed ved markedsåbning 
mellem EU og de underskrivende 
tredjelande. En sådan vurdering af 
betydelig gensidighed skal også udvides til 
at omfatte tredjelande, som ikke har 
underskrevet aftalen om offentlige 
indkøb, og som har adgang til EU's 
marked for offentlige indkøb.
_______________

1 EFT L 336 af 23.12.1994.

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) finansielle tjenesteydelser vedrørende 
emission, køb, salg og overførsel af 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF og operationer, der 
gennemføres med den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet

c) finansielle tjenesteydelser vedrørende 
emission, køb, salg og overførsel af 
værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF og operationer, der 
gennemføres med den europæiske 
finansielle stabilitetsfacilitet, navnlig 
levering af penge eller kapital til de 
ordregivende myndigheder samt 
tjenesteydelser, der leveres af 
centralbanker

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 21 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbindelser mellem offentlige
myndigheder

Samarbejde mellem ordregivende 
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 

b) størstedelen af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af den 
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pågældende ordregivende myndighed pågældende ordregivende myndighed

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person med 
undtagelse af private kapitalandele 
tilhørende den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller den 
kontrollerede juridiske person i deres 
egenskab af offentligretlige organer og i 
overensstemmelse med begrebet social 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed eller en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret 
enhed, som er en ordregivende myndighed, 
tildeler en kontrakt til sin kontrollerende 
enhed eller en anden juridisk person, der er 
kontrolleret af den samme ordregivende 
myndighed, såfremt der ikke er privat 
deltagelse i den juridiske person, den 
offentlige kontrakt tildeles med undtagelse 
af private kapitalandele tilhørende den 
kontrollerende ordregivende myndighed, 
som tilhører den juridiske person, der 
kontrolleres af samme ordregivende 
myndighed, i deres egenskab af 
offentligretlige organer og i 
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overensstemmelse med begrebet social 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndigheder

b) størstedelen af den juridiske persons 
aktiviteter udføres for de kontrollerende 
ordregivende myndigheder eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den 
kontrollerede juridiske person med 
undtagelse af private kapitalandele 
tilhørende den kontrollerende 
ordregivende myndighed, som tilhører den 
juridiske person, der kontrolleres af 
samme ordregivende myndighed, i deres 
egenskab af offentligretlige organer og i 
overensstemmelse med begrebet social 
virksomhed.

Or. fr
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder anses ikke for 
at være en "bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt" 
som defineret i artikel 2, stk. 7, i dette 
direktiv, når følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

4. En aftale indgået mellem to eller flere 
ordregivende myndigheder anses ikke for 
at være en "bygge- og anlægs-, 
vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakt" 
som defineret i artikel 2, stk. 7, i dette 
direktiv, når følgende kumulative 
betingelser er opfyldt:

a) aftalen omhandler et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 
myndigheder med henblik på at udføre 
deres offentlige serviceopgaver i 
fællesskab og omfatter gensidige 
rettigheder og forpligtelser for parterne

a) aftalen etablerer et samarbejde mellem 
de deltagende ordregivende myndigheder
med det formål at sikre gennemførelsen af 
deres fælles offentlige serviceforpligtelser 
eller samordningen af midlerne for at 
udføre deres egne opgaver

b) aftalen er kun styret af hensyn til 
offentlige interesser

b) aftalen hverken bestemmer eller 
forudsætter indgåelse af aftaler om 
gennemførelse af de i litra a) omtalte 
serviceforpligtelser

c) de deltagende ordregivende
myndigheder udøver højst 10 % af de 
aktiviteter, der er relevante for aftalen, 
målt i omsætning på det åbne marked

c) aftalen indgås udelukkende af de
offentlige myndigheder uden deltagelse af 
en privat part, med undtagelse af private 
kapitalandele tilhørende de ordregivende 
myndigheder, der deltager i samarbejdet i 
deres egenskab af offentligretlige organer, 
som en medlemsstat har givet beføjelse til 
at udføre en offentlig 
tjenesteydelsesopgave i overensstemmelse 
med begrebet social virksomhed.

d) aftalen omfatter ikke finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder ud over de 
overførsler, der svarer til godtgørelse af de 
faktiske omkostninger til bygge- og 
anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller 
vareindkøbene
e) der er ingen privat deltagelse i de 
involverede ordregivende myndigheder.

Or. fr



PR\902023DA.doc 31/82 PE483.470v02-00

DA

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer.

De undtagelser, der er omhandlet i denne 
artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor 
privat deltagelse finder sted. Ved privat 
deltagelse åbnes igangværende kontrakter 
for konkurrence gennem almindelige 
udbudsprocedurer, medmindre der er tale 
om private kapitalandele tilhørende de 
deltagende ordregivende myndigheder i 
forbindelse med udførelsen af deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver, som de 
har fået tildelt af en medlemsstat, i deres 
egenskab af offentligretligt organ, idet de 
udelukkende handler ud fra hensynet til 
almene interesser eller social nytteværdi 
uden at forfølge andre mål i 
overensstemmelse med begrebet social 
virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Ordregivere 
må ikke fastsætte specifikke betingelser for 
sådanne gruppers deltagelse i 
udbudsprocedurer, som ikke fastsættes for 
individuelle ansøgere. I forbindelse med 
afgivelse af et tilbud eller indgivelse af en 
ansøgning om deltagelse kan ordregiverne 
ikke kræve, at grupper af økonomiske 
aktører antager en bestemt retlig form.

2. Grupper af økonomiske aktører kan være 
tilbudsgivere eller ansøgere. Grupper af 
økonomiske aktører, navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), kan 
optræde som et konsortium af 
virksomheder. Ordregivere må ikke 
fastsætte specifikke betingelser for sådanne 
gruppers deltagelse i udbudsprocedurer, 
som ikke fastsættes for individuelle 
ansøgere. I forbindelse med afgivelse af et 



PE483.470v02-00 32/82 PR\902023DA.doc

DA

tilbud eller indgivelse af en ansøgning om 
deltagelse kan ordregiverne ikke kræve, at 
grupper af økonomiske aktører antager en 
bestemt retlig form.

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal give 
en gruppe af økonomiske aktører 
mulighed for at opfylde alle tekniske, 
juridiske og økonomiske krav som en 
enhed, idet gruppens deltageres 
individuelle kendetegn summeres.

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"Fælles interesser" omfatter i denne artikel 
økonomiske interesser eller familiebånd
med ansøgerne eller tilbudsgiverne, 
herunder modstridende erhvervsmæssige 
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modstridende erhvervsmæssige interesser. interesser.

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fristen for modtagelse af tilbud skal være 
mindst 52 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakten skal udelukkende tildeles på 
grundlag af tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige bud i 
overensstemmelse med artikel 67, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når ordregivere har offentliggjort en 
vejledende periodisk bekendtgørelse, der 
ikke bruges som udbudsbekendtgørelse, 
kan fristen for modtagelse af tilbud, jf. stk. 

2. Når ordregivere har offentliggjort en 
vejledende periodisk bekendtgørelse, der 
ikke bruges som udbudsbekendtgørelse, 
kan fristen for modtagelse af tilbud, jf. stk. 
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1, andet afsnit i denne artikel, forkortes til 
20 dage, hvis følgende to betingelser begge 
er opfyldt:

1, andet afsnit i denne artikel, forkortes til 
36 dage, hvis følgende to betingelser begge 
er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bekendtgørelsen er blevet sendt til 
offentliggørelse mindst 45 dage og højst 12 
måneder inden datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen.

b) bekendtgørelsen er blevet sendt til 
offentliggørelse mindst 52 dage og højst 12 
måneder inden datoen for afsendelsen af 
udbudsbekendtgørelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et hastetilfælde, der er behørigt 
begrundet af ordregiverne, bevirker, at 
fristen i stk. 1, andet afsnit, ikke kan 
overholdes, kan de fastsætte en frist på 
mindst 20 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

3. Hvis et hastetilfælde, der er behørigt 
begrundet af ordregiverne, bevirker, at 
fristen i stk. 1, andet afsnit, ikke kan 
overholdes, kan de fastsætte en frist på 
mindst 22 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

Or. fr
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
37 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 22 dage.

Or. fr

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud. Hvis det ikke er muligt at 
opnå enighed om fristen for modtagelse af 

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud. Hvis det ikke er muligt at 
opnå enighed om fristen for modtagelse af 
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tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
under ingen omstændigheder må være 
kortere end 10 dage fra datoen for 
afsendelsen af indkaldelsen af tilbud.

tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
under ingen omstændigheder må være 
kortere end 24 dage fra datoen for 
afsendelsen af indkaldelsen af tilbud.

Or. fr

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fristen for modtagelsen af ansøgninger om 
deltagelse fastsættes som regel til mindst 
37 dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen eller, hvis en vejledende 
periodisk bekendtgørelse bruges som 
udbudsbekendtgørelse, opfordringen til at 
bekræfte en interesse og må under ingen 
omstændigheder være kortere end 22 dage.

Or. fr

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud. Hvis det ikke er muligt at 
opnå enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
under ingen omstændigheder må være 
kortere end 10 dage fra datoen for 
afsendelsen af indkaldelsen af tilbud.

Fristen for modtagelsen af tilbud kan 
aftales indbyrdes mellem ordregiveren og 
de udvalgte ansøgere, når der gives alle 
ansøgere samme tid til at udarbejde og 
indsende tilbud. Hvis det ikke er muligt at 
opnå enighed om fristen for modtagelse af 
tilbud, fastsætter ordregiveren en frist, der 
under ingen omstændigheder må være 
kortere end 24 dage fra datoen for 
afsendelsen af indkaldelsen af tilbud.

Or. fr
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Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal give ordregiverne 
mulighed for at anvende 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Rammeaftaler må højst gælde for en 
periode på fire år, undtagen i tilfælde, som 
er behørigt begrundet, navnlig i et af 
følgende tilfælde:
a) rammeaftalens gennemførelse kræver 
en investering:
i) der kan afskrives over en periode på 
mere end fire år
ii) der er forbundet med uddannelse eller 
med fastholdelse af personalets 
kompetencer eller
iii) inden for innovation, forskning eller 
udvikling
b) rammeaftalen er forbundet med 
sikkerhedsaspekter eller
c) genstanden eller udførelsesfristen for 
rammeaftalens gennemførelse kræver en 
varighed på mere end fire år.
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Or. fr

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den elektroniske auktion baseres på et 
af følgende kriterier:

3. Den elektroniske auktion baseres på 
priserne og/eller værdien af de elementer i 
tilbuddene, der er anført i 
udbudsbetingelserne.

a) priserne alene, når kontrakten tildeles 
på grundlag af den laveste pris
b) priserne og/eller værdien af de 
elementer i tilbuddene, der er anført i 
udbudsbetingelserne, når kontrakten 
tildeles på grundlag af det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Før ordregiverne afholder den 
elektroniske auktion, foretager de en første 
fuldstændig vurdering af tilbuddene efter 
det tildelingskriterium eller de 
tildelingskriterier og den vægtning heraf, 
der er fastlagt.

5. Før ordregiverne afholder den 
elektroniske auktion, foretager de en første 
fuldstændig vurdering af tilbuddene efter 
de tildelingskriterier og den vægtning 
heraf, der er fastlagt.

Or. en
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Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tekniske specifikationer anføres i 
udbudsdokumenterne. De fastlægger de 
karakteristika, der kræves af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer
for at opfylde både den ordregivende 
myndigheds anvendelses- og 
bæredygtighedsmål.

Or. en

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For indkøb, der er bestemt til at blive 
anvendt af personer, uanset om det drejer 
sig om offentligheden eller ordregiverens 

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

personale, fastlægges der tekniske 
specifikationer, som omfatter kriterier 
vedrørende adgangsmuligheder for 
handicappede eller design for samtlige 
brugere, medmindre der er tale om særlige 
omstændigheder, som skal anføres i 
udbudsbekendtgørelsen og 
udbudsmaterialet.

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer kan også, hvis 
det er hensigtsmæssigt, omfatte krav til:

Or. en

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præstation, herunder niveauer for 
miljø- og klimamæssig præstation samt 
præstation med hensyn til socialt 
bæredygtig produktionsproces

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) livscykluskendetegn

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) socialt bæredygtig produktionsproces

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) organisation, kvalifikationer og 
erfaring for det personale, der skal udføre 
den pågældende kontrakt

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) sikkerhed eller dimensioner, herunder 
procedurer for kvalitetssikring, 
terminologi, symboler, afprøvning og 
afprøvningsmetoder, emballering, 
mærkning og etikettering, 
brugsvejledning

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 5 – litra f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) regler for udformning og beregning, 
betingelser for afprøvning, kontrol og 
godkendelse samt konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder samt alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer, der 
indgår deri.

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, herunder 
miljøegenskaber, såfremt parametrene er så 

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

parametrene er så præcise, at 
tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
genstand, og ordregiverne kan tildele 
kontrakten. I henhold til stk. 1 kan de 
tekniske specifikationer formuleres som 
krav til præstation eller funktion i forhold 
til egenskaber for livscyklus eller socialt 
bæredygtig produktionsproces for de 
pågældende arbejder, leverancer eller 
tjenesteydelser, og ikke kun som krav til 
præstation eller funktion for arbejderne, 
leverancerne eller tjenesteydelserne under 
anvendelsen.

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ved henvisning til specifikationer og 
standarder, som defineret i pkt. 2 i bilag 
VIII, idet europæiske og internationale 
standarder har forrang, og kun i mangel 
heraf til nationale standarder. Alle 
henvisninger skal efterfølges af udtrykket
"eller tilsvarende".

Or. en
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Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), med 
henvisning til de tekniske specifikationer, 
jf. litra b), som et middel til formodning 
om overensstemmelse med denne 
funktionsdygtighed eller disse funktionelle 
krav

c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), med 
henvisning til de tekniske specifikationer
og standarder, jf. litra b), som et middel til 
formodning om overensstemmelse med 
denne funktionsdygtighed eller disse 
funktionelle krav

Or. en

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ved henvisning til de tekniske 
specifikationer, jf. litra b), for så vidt angår 
visse karakteristika, og ved henvisning til 
funktionsdygtigheden eller de funktionelle 
krav, jf. litra a), for så vidt angår andre 
karakteristika.

d) ved henvisning til de tekniske 
specifikationer og standarder, jf. litra b), 
for så vidt angår visse karakteristika, og 
ved henvisning til funktionsdygtigheden 
eller de funktionelle krav, jf. litra a), for så 
vidt angår andre karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medmindre kontraktens genstand gør 
det berettiget, må de tekniske 
specifikationer ikke angive et bestemt 
fabrikat, en bestemt oprindelse eller en 
bestemt fremstillingsproces, og de må ikke 

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

må ikke henvise til et bestemt mærke, et 
bestemt patent eller en bestemt type, til en 
bestemt oprindelse eller til en bestemt 
produktion. En sådan henvisning skal 
efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når ordregiverne benytter sig af den 
mulighed, der er omhandlet i stk. 3, litra a), 
for at fastsætte tekniske specifikationer i 
form af funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, kan de ikke forkaste et 
tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer 
eller tjenesteydelser, der er i 
overensstemmelse med en national 
standard, hvis kriterierne for denne 
standard tager sigte på at dække de 
funktionelle krav eller krav til 
funktionsdygtighed, som de har fastsat.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 55 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærker Mærker og certifikater for en 
tredjepartsverificeret standard

Or. en
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Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

b) kravene til mærket og/eller certifikatet 
for en tredjepartsverificeret standard er 
udviklet på grundlag af videnskabelig 
information eller baseret på andre objektivt 
verificerbare og ikkediskriminerende 
kriterier

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

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

d) mærkerne er tilgængelige for alle 
interessenter

d) mærkerne og/eller certifikaterne for en 
tredjepartsverificeret standard er 
tilgængelige for alle interessenter

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

e) kriterierne for mærket og/eller 
certifikatet for en tredjepartsverificeret 
standard fastsættes af en tredjepart, som er 
uafhængig af den økonomiske operatør, der 
ansøger om mærket. Tredjeparten kan 
være et specifikt nationalt eller statsligt 
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organ eller organisation.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et mærke opfylder betingelserne i 
stk. 1, litra b), c) og d), men også omfatter 
krav, der ikke vedrører kontraktens 
genstand, kan ordregivere bruge de 
detaljerede specifikationer for dette mærke
eller om nødvendigt dele heraf, som 
vedrører kontraktens genstand og er egnede 
til at definere egenskaberne for denne 
genstand.

2. Hvis en tredjepartsverificeret standard 
ikke er omfattet af definitionen i stk. 5a i 
bilag VIII, fordi dens kriterier fastsætter
krav, der ikke vedrører kontraktens 
genstand, kan ordregivere bruge de 
detaljerede specifikationer for denne 
standard eller om nødvendigt dele heraf, 
som vedrører kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne for 
denne genstand.

Or. en

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed kan anføre i 
sine tekniske specifikationer, at arbejder, 
leverancer eller tjenesteydelser, som 
opfylder en sådan standard, anses for at 
opfylde de tekniske specifikationer. De 
ordregivende myndigheder skal også 
acceptere alle tilsvarende standarder, der 
opfylder de specifikationer, som den 
ordregivende myndighed har fastsat. For 
arbejder, leverancer eller tjenesteydelser, 
hvor der ikke foreligger verifikation fra 
en tredjepart for opfyldelsen af en sådan 
standard, skal de ordregivende 
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myndigheder også acceptere teknisk 
dokumentation fra fabrikanten eller 
anden rimelig dokumentation såsom 
certifikater og erklæringer.

Or. en

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medmindre kontraktens genstand ikke 
giver mulighed for at identificere adskilte 
tjenesteydelser, indgår den ordregivende 
myndighed kontrakten i adskilte partier.
Artikel 13, stk. 7, anvendes.

Or. fr

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ordregivere skal i udbudsbekendtgørelsen, 
i opfordringen til at bekræfte interesse 
eller, hvis bekendtgørelse om anvendelse 
af en kvalifikationsordning bruges, i 
indkaldelsen af tilbud eller opfordringen til 
forhandling angive, om tilbud skal være 
begrænset til én eller flere delkontrakter.
De vælger frit antallet af partier under 
hensyntagen til de tekniske kendetegn ved 
de ønskede ydelser, strukturen inden for 
den pågældende sektor og i givet fald de 
gældende regler inden for bestemte 
erhverv.

Or. fr
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Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsdokumenterne vedrørende 
delkontrakter skal den ordregivende 
myndighed anmode tilbudsgiveren om i 
tilbuddet at angive, hvilke dele af en 
kontrakt han har til hensigt at give i 
underentreprise til tredjemand, samt 
hvilke underentreprenører han foreslår, 
pr. udbudt delkontrakt, dog højst inden 
for tre underentrepriseniveauer i henhold 
til artikel 81.

Or. en
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Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Ordregivere må ikke tildele en kontrakt 
til den tilbudsgiver, der har indgivet det 
bedste tilbud, hvis de afgør, at tilbuddet 
ikke opfylder forpligtelserne på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet 
fastlagt i EU-lovgivningen eller national 
lovgivning eller kollektive aftaler på det 
sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen skal gennemføres, eller i de 
internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV, eller forpligtelserne på området for 
intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis sådan lovgivning ikke findes, 
danner overtrædelser af anden 
lovgivning, som finder anvendelse på 
tilbudsgiveren, og som sikrer et 
tilsvarende beskyttelsesniveau, også 
grundlag for udelukkelse.

Or. en
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Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 75 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetssikringsstandarder og 
miljøledelsesstandarder

Kvalitetssikringsstandarder og sociale og
miljøledelsesstandarder

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder kan 
kræve fremlæggelse af certifikater udstedt 
af uafhængige organer, som attesterer, at 
den økonomiske aktør opfylder sundheds-
og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedsregler og -standarder som 
defineret af gældende EU-lovgivning, 
national lovgivning og kollektive aftaler 
på det sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
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eller leverancen gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumenter 
fremlagt som dokumentation for 
overensstemmelse med kvalitets- og 
miljøstandarder omhandlet i denne artikels 
stk. 1 og 2 til rådighed for andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 97.

3. Efter anmodning stiller medlemsstater 
oplysninger vedrørende dokumenter 
fremlagt som dokumentation for 
overensstemmelse med kvalitets-, sociale
og miljøstandarder omhandlet i denne 
artikels stk. 1 og 2 til rådighed for andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
artikel 97.

Or. en

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud
b) de laveste omkostninger.

Or. en
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Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1, litra a), set ud fra 
ordregiverens synspunkt bestemmes ud fra 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt. Disse kriterier 
omfatter ud over pris eller omkostninger
som omhandlet i stk. 1, litra b), andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende kontrakt, som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
omhandlet i stk. 1 set ud fra ordregiverens 
synspunkt bestemmes ud fra kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende kontrakt. Disse kriterier 
omfatter ud over pris eller omkostninger
andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt, 
som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 90

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) livscyklusproces og 
livscykluskendetegn
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Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) socialt bæredygtig produktionsproces

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for tjenesteydelseskontrakter og 
kontrakter, der involverer projektering af 
bygge- og anlægsarbejder, organisationens 
kvalitet og erfaringen hos det personale, 
der er udpeget til at gennemføre 
kontrakten, hvilket bevirker, at sådant 
personale efter tildeling af kontrakten, kun 
må udskiftes efter samtykke fra ordregiver, 
som skal bekræfte, at tilsvarende 
organisation og kvalitet sikres efter 
udskiftningen

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, 
at bestemte kontrakttyper tildeles på 

udgår
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grundlag af det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud som anført i stk. 1, litra 
a), og stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildelingskriterier skal sikre muligheden 
for retfærdig konkurrence og skal være 
ledsaget af krav, der muliggør effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger ved 
den ordregivende myndighed med henblik 
på at fastslå, om tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier må ikke give 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De 
skal sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger. Ordregivere 
kontrollerer effektivt på grundlag af 
oplysninger og dokumentation indgivet af 
tilbudsgiverne, at tilbudsgiverne opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier må ikke give 
ordregiveren ubegrænset valgfrihed. 
Tildelingskriterier, som anvendes til at 
identificere det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud, skal:

(a) være knyttet til kontraktens genstand

(b) være ledsaget af krav, der muliggør 
effektiv kontrol af tilbudsgivernes 
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oplysninger

(c) sikre muligheden for effektiv 
konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a), angiver ordregiveren den relative 
vægtning af de valgte kriterier, denne 
anvender med henblik på at afgøre, hvilket 
tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

Ordregiveren angiver den relative 
vægtning af de valgte kriterier, denne 
anvender med henblik på at afgøre, hvilket 
tilbud der er det økonomisk mest 
fordelagtige.

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 77 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livscyklus og livscyklusomkostninger Livscyklushensyn

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 78 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilbudsgiveren kan ikke fremlægge de 
attester og dokumenter, der kræves i 

a) tilbudsgiveren kan ikke fremlægge de 
attester og dokumenter, der kræves i 
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henhold til artikel 74, stk. 3 henhold til artikel 74, stk. 3, og artikel 73, 
stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 78 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tilbudsgiveren ikke er i stand til at 
fremlægge ajourført information 
vedrørende betaling af bidrag til sociale 
sikringsordninger og betaling af skatter 
og afgifter forud for tildelingen af en 
kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 100

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. en
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Ændringsforslag 101

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. en

Ændringsforslag 102

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. en

Ændringsforslag 103

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, skal
ordregiverne også anmode om en sådan 
forklaring.

Or. en
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Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105

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 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

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af sundheds- og 
sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedslovgivning, -regler og 
-standarder, som fastlagt i gældende EU-
lovgivning, national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
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skal gennemføres.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 3 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) opfyldelse af de i artikel 81 
omhandlede krav til underentreprise

Or. en

Ændringsforslag 108

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 og national lovgivning og 
kollektive aftaler på det sted, hvor 
arbejdet, tjenesteydelsen eller leverancen 
finder sted, på social-, arbejdsmarkeds-
eller miljøområdet eller i de internationale 
arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser, 
der er anført i bilag XIV.

Or. en
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Ændringsforslag 109

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.

Or. en

Ændringsforslag 110

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne begrænser en 
tilbudsgivendes mulighed for at give dele 
af arbejdet eller tjenesteydelsen eller 
varerne i underentreprise til højst tre 
niveauer af underentreprise.

Or. en

Ændringsforslag 111

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 

2. Medlemsstaterne skal foreskrive, at 
ordregiveren på anmodning fra 
underentreprenøren, såfremt kontraktens 
karakter tillader det, overfører retmæssige 
betalinger direkte til underentreprenøren 
for tjenesteydelser, varer og bygge- og 
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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.

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. en

Ændringsforslag 112

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 ansvar.
Medlemsstaterne sørger for et system med 
solidarisk hæftelse ned gennem 
underentreprenørkæden. De sikrer, at 
hovedentreprenøren og enhver 
mellemliggende underentreprenør, som 
har overtrådt grundlæggende rettigheder, 
sundheds- og sikkerhedskrav eller social-
og arbejdsmarkedsregler og standarder 
som fastsat i EU- og national lovgivning 
og i kollektive aftaler, som finder 
anvendelse det sted, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen udføres, 
hæfter for skyldige betalinger i 
forbindelse med sådanne overtrædelser, 
f.eks. udestående vederlag, skatter eller 
socialbidrag, supplerende til eller i stedet 
for den ansættende underentreprenør 
eller den entreprenør, som den 
ansættende er direkte underentreprenør 
for.
Medlemsstaterne kan indføre strengere 
hæftelsesregler i den nationale 
lovgivning.
Den ordregivende myndighed anfører i 
sin kontrakt med hovedentreprenøren, og 
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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 2. pkt. 
omhandlede regler, skal den 
mellemliggende underentreprenør straks 
træffe foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, og at den pågældende 
kontrakt i modsat fald ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 113

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 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. en

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
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Overvågning af kontraktens 
gennemførelse

1. De ordregivende myndigheder kan eller 
kan af medlemsstaterne forpligtes til at 
overvåge gennemførelsen ved den 
entreprenør, som har fået tildelt 
kontrakten, og på passende trin gennem 
kontraktfasen gennemføre en vurdering 
af gennemførelsen med en metode, som er 
baseret på objektive, målbare kriterier og 
anvendes på en systematisk, konsekvent 
og gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for inden for en rimelig frist at 
gøre indsigelse mod resultatet og få 
retsbeskyttelse.
2. Hvis der gennemføres en vurdering i 
henhold til stk. 1, og det konstateres, at en 
økonomisk aktør eller en 
underentreprenør, som er udpeget til 
kontrakten af den økonomiske aktør, har 
udvist alvorlige eller vedvarende svigt i 
udførelsen af et væsentligt krav i henhold 
til kontrakten, og den økonomiske aktør 
ikke har gjort indsigelse mod resultaterne 
eller den økonomiske aktørs indsigelser 
ikke er blevet underbygget ved retslige 
skridt, giver den ordregivende myndighed 
de i artikel 93 og 97 omhandlede tilsyns-
og forvaltningsmyndigheder meddelelse 
om sagen og de nødvendige enkeltheder i 
vurderingen.
3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder 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 115

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

Ændringsforslag 116

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 tjenesteyderen 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 
såvel som forbrugerbeskyttelse og social 
inddragelse.

2a. De ordregivende myndigheder sikrer, 
at der ved valget af tjenesteyderen tages 
behørigt hensyn til sociale standarder og 
hensyn i henhold til artikel 2, stk. 22b, og 
artikel 54, 70, 72, 74 og 81.
2b. Ved valget af serviceudbyderen 
overvejer de ordregivende myndigheder at 
anvende reserverede kontrakter som 
omhandlet i artikel 31.

Or. en
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Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) til en medlemsstats område eller en del 
heraf

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

I de medlemsstater, hvor der allerede 
findes et tilsynsorgan, pålægger 
medlemsstaterne dette at udføre de i 
denne artikel beskrevne ansvarsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 119

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) bevilge en undtagelse fra 
bestemmelserne i dette direktiv til en 
ordregivende myndighed, som anmoder 
herom i overensstemmelse med artikel 11a
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Or. fr

Ændringsforslag 120

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) etablere og anvende omfattende, 
retsgyldige "red-flagging"-
indikatorsystemer og 
overvågningssystemer til at forebygge, 
afsløre og på egnet måde rapportere 
tilfælde af svig, korruption, 
interessekonflikter, andre alvorlige 
uregelmæssigheder og specifikke 
overtrædelser af bestemmelserne i artikel 
70, 74 og 81

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Artikel 96 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Assistance til ordregivere og virksomheder Assistance til ordregivere

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer 
støttestrukturer med henblik på at yde 
juridisk og økonomisk rådgivning, 

1. Medlemsstaterne tilvejebringer 
støttestrukturer med henblik på at yde 
juridisk og økonomisk rådgivning, 
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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.

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, 
navnlig i forbindelse med bestemmelserne 
i artikel 70, 74 og 81.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at forbedre adgangen 
til offentlige indkøb for økonomiske 
aktører, navnlig SMV'er, og for at 
fremme den korrekte forståelse af dette 
direktivs bestemmelser sikrer 
medlemsstaterne, at der kan fås relevant 
assistance, herunder elektronisk eller ved 
brug af eksisterende net for assistance til 
virksomheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifik administrativ assistance stilles til 
rådighed for økonomiske aktører, der 
agter at deltage i en udbudsprocedure i en 
anden medlemsstat. Sådan assistance skal 
mindst dække de administrative krav i den 
pågældende medlemsstat og evt. 
begrænsninger i forbindelse med 

udgår
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elektronisk indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske aktører har nem adgang til 
relevante oplysninger om forpligtelser 
vedrørende skatter og afgifter, 
miljøbeskyttelse og sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige forpligtelser, som 
gælder i den medlemsstat, i den region 
eller på det sted, hvor ydelserne leveres, 
og som finder anvendelse på arbejdets 
udførelse på byggepladsen eller på de 
leverede tjenesteydelser under kontraktens 
opfyldelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126

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.

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

Or. en
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Ændringsforslag 127

Forslag til direktiv
Artikel 96 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96a
Information til økonomiske aktører

Med henblik på at fremme en korrekt 
forståelse af bestemmelserne i dette 
direktiv sikrer medlemsstaterne, at der er 
passende information til rådighed, 
herunder ad elektronisk vej, eller ved 
hjælp af de eksisterende netværk for 
virksomhedsbistand.
Der skal være specifik information til 
rådighed for de økonomiske aktører, som 
har til hensigt at deltage i en 
udbudsprocedure i en anden medlemsstat. 
En sådan information skal mindst omfatte 
de administrative krav i den pågældende 
medlemsstat samt eventuelle forpligtelser i 
forbindelse med elektroniske offentlige 
indkøb.
Medlemsstaterne sikrer, at interesserede 
økonomiske operatører har let adgang til 
passende oplysninger om forpligtelserne 
vedrørende skatter og afgifter, 
miljøbeskyttelse og gældende social- og 
arbejdsmarkedslovgivning i den 
medlemsstat, i den region eller på det sted, 
hvor arbejdet skal udføres, eller hvor 
ydelserne skal præsteres, og som finder 
anvendelse på arbejdets udførelse på 
byggepladsen eller på de leverede 
tjenesteydelser under kontraktens 
opfyldelse.

Or. en
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Ændringsforslag 128

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, 77, 85 og 95 
tillægges Kommissionen for en ubestemt 
periode fra [dato for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 1 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "tekniske specifikationer" et af 
følgende:

udgår

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 
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 



PE483.470v02-00 74/82 PR\902023DA.doc

DA

overensstemmelsesvurdering
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 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 130

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "standard": en teknisk specifikation, 
som er godkendt af et anerkendt 

(2) "standard": 
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standardiseringsorgan til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse normalt ikke er obligatorisk, 
og som falder inden for én af følgende 
kategorier:

a) en specifikation, som er godkendt af et 
anerkendt standardiseringsorgan til 
gentagen eller konstant anvendelse, men 
hvis overholdelse normalt ikke er 
obligatorisk, og som falder inden for én af 
følgende kategorier:

a) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan, og som er offentligt 
tilgængelig

i) "international standard": en standard, der 
er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan, og som er offentligt 
tilgængelig

b) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et europæisk 
standardiseringsorgan, og som er offentligt 
tilgængelig

ii) "europæisk standard": en standard, der 
er vedtaget af et europæisk 
standardiseringsorgan, og som er offentligt 
tilgængelig

c) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af en national 
standardiseringsorganisation, og som er 
offentligt tilgængelig

iii) "national standard": en standard, der er 
vedtaget af en national 
standardiseringsorganisation, og som er 
offentligt tilgængelig

b) europæiske tekniske godkendelser
c) en fælles teknisk specifikation
d) en teknisk reference eller
e) en tredjepartsverificeret standard og 
certificering.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "europæisk teknisk godkendelse": 
godkendelse af et produkts egnethed til 
anvendelse på grundlag af den tekniske 
bedømmelse, som bygger på, at produktet 

udgår
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opfylder de væsentlige krav, der gælder 
for bygge- og anlægsarbejder, til grund 
for hvilke lægges produktets iboende 
egenskaber og de forskrifter, der gælder 
for dets ibrugtagning og anvendelse. 
Europæisk godkendelse udstedes af et 
organ, der er godkendt hertil af 
medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "teknisk reference": ethvert produkt 
fra europæiske standardiseringsorganer, 

udgår
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bortset fra officielle standarder, som er 
frembragt efter procedurer, der er indført 
med henblik på udviklingen i 
markedsbehovene.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv
Bilag VIII – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "tredjepartsverificeret standard": en 
specifikation, som er etableret i relation til 
miljømæssige, sociale eller andre 
kendetegn ved et arbejde, en 
tjenesteydelse eller en leverance 
(herunder livscykluskendetegn og 
kendetegn for socialt bæredygtig 
produktionsproces), som er tilgængelig 
for alle interesserede parter, og som ved 
opfyldelse verificeres af en tredjepart, der 
er uafhængig af den tilbudsgivende, og 
hvor kriterierne for specifikationen:
i) kun vedrører kendetegn, som er knyttet 
til kontraktens genstand
ii) er udviklet på grundlag af 
videnskabelig information eller baseret på 
andre objektivt verificerbare og 
ikkediskriminerende kriterier
iii) udvikles på grundlag af en åben og 
gennemsigtig procedure, i hvilken alle 
interessenter, herunder statslige 
institutioner, fagforeninger, forbrugere, 
fabrikanter, forhandlere og 
miljøorganisationer, kan deltage
iv) er fastsat af en tredjepart, som er 
uafhængig af enhver økonomisk aktør, 
der ansøger om verificering af 
opfyldelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv
Bilag XIV – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ifølge ordføreren bør moderniseringen af direktiverne om offentlige indkøb skabe en ligevægt 
mellem forenkling af reglerne på den ene side og sunde effektive procedurer knyttet til 
innovative bæredygtige tildelingskriterier på den anden side. Samtidig skal det sikres, at flere 
SMV'er deltager, og at der sker en generel udbredelse af elektronisk baserede 
indkøbsprocedurer.

Målet bør være fuldt ud at udnytte potentialet i offentlige indkøb på det indre marked for at 
fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse og social integration. I betragtning af at markederne 
for offentlige indkøb udgør en væsentlig del af økonomien (ca. 19 % af EU's BNP), ville en 
vellykket revision og håndhævelse af reglerne for indkøb i betydelig grad bidrage til sætte 
gang i investeringerne i realøkonomien og overvinde den krise, der har ramt den europæiske 
økonomi.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og mener, at de indeholder interessante 
nye principper og ideer. De bør imidlertid forbedres, således at det bedst mulige resultat kan 
opnås. En mere detaljeret gennemgang af baggrunden for ordførerens forslag findes i 
arbejdsdokumentet af 23. februar 2012 (PE483.690), som ordføreren udarbejdede forud for 
dette udkast til betænkning.

 En effektiv og socialt bæredygtig indgåelse af offentlige kontrakter

Ordføreren finder navnlig, at Kommissionens forslag er for beskedent med hensyn til de 
sociale aspekter. Han ønsker derfor at indføre overholdelse af sociale standarder i proceduren 
for indgåelse af kontrakter.

Ordføreren udvider således de tekniske specifikationer, der findes i udbudsdokumenterne og 
definerer de krævede kendetegn ved arbejderne, tjenesteydelserne og leverancerne, således at 
den ordregivende myndighed kan opfylde målene om bæredygtighed, hvis den ønsker dette.
De tekniske specifikationer skal derfor kunne indeholde krav til resultater, f.eks. på 
miljøområdet, til organisationen af samt kvalifikationerne og erfaringerne for de 
arbejdstagere, der skal udføre indkøbsaftalen, til sikkerheden, navnlig 
kvalitetsvurderingsmetoder for produkter, emballage og anvendelsesvejledning, til livscyklen 
og til kendetegnene ved den socialt bæredygtige produktionsproces.

Begrebet socialt bæredygtig produktionsproces, som ordføreren har skabt, og som ligeledes 
findes i tildelingskriterierne, defineres som produktionsprocessen for kontraktens genstand, 
uanset om der er tale om leverancer, arbejder eller tjenesteydelser, som garanterer 
overholdelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt af standarderne på 
arbejdsmarkedet. De sociale og arbejdsmarkedsmæssige kriterier vedrørende den socialt 
bæredygtige produktionsproces er baseret på sociale og arbejdsmarkedsmæssige kriterier, der 
er defineret og certificeret i henhold til den nationale lovgivning og EU-lovgivningen samt i 
kollektive aftaler.

Ordføreren skærper desuden udelukkelsesgrundene ved at gøre det obligatorisk at udelukke 
enhver erhvervsdrivende fra en kontrakt, hvis denne har overtrådt sine forpligtelser i henhold 
til social-, arbejdsmarkeds- og ligestillingslovgivningen, som defineres i den nationale 
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lovgivning, EU-lovgivningen og de kollektive aftaler. På samme måde kan ordregivende 
myndigheder ikke tildele kontrakten til den erhvervsdrivende, der afgiver det bedste bud, hvis 
denne er ude af stand til at fremlægge ajourførte oplysninger om betaling af bidrag til de 
sociale sikringsordninger.

For så vidt angår udvælgelseskriterierne ønsker ordføreren, at de ordregivende myndigheder 
kan fastsætte betingelser for deltagelsen, der ligeledes er knyttet til overholdelsen af 
standarder vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt social-, 
arbejdsmarkedslovgivningen, som defineres i den nationale lovgivning, EU-lovgivningen og 
de kollektive aftaler.

Når det drejer sig om tildelingskriterierne for kontrakter mener ordføreren, at begrebet 
laveste pris bør afskaffes endeligt til fordel for begrebet det økonomisk mest fordelagtige bud.
I lyset af at man ved metoden med det økonomisk mest fordelagtige bud ligeledes tager 
hensyn til prisen, kan de ordregivende myndigheder således træffe det mest hensigtsmæssige 
valg ud fra deres specifikke behov og kan navnlig tage hensyn til strategiske 
samfundsmæssige aspekter, sociale kriterier – navnlig sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder, arbejdsbetingelser, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ugunstigt stilledes, 
unges, kvinders, ældre arbejdstageres og langtidsarbejdsløses adgang til beskæftigelse – samt 
kriterier vedrørende miljøet og navnlig retfærdig handel. Som tidligere anført medtages 
begrebet socialt bæredygtig produktionsproces ved vurderingen af det økonomisk mest 
fordelagtige bud. Desuden bør definitionen af livscyklus ligeledes omfatte produktionsstedet.
Den Europæiske Union bør rent faktisk kunne give lokale producenter, navnlig SMV'er, 
forrang ved tildelingen af offentlige kontrakter i visse særlige tilfælde. Ud over at fremme 
bæredygtig udvikling og bevare de lokale og regionale erhverv vil denne bestemmelse give de 
ordregivende myndigheder mulighed for at afbøde de lokale konsekvenser af den økonomiske 
krise.

Det skal imidlertid understreges, at ingen af tildelingskriterierne vil give den ordregivende 
myndighed fuld valgfrihed som følge af faktorer vedrørende effektivitet og retssikkerhed:
Tildelingskriterierne, der vælges til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
skal altid være knyttet til kontraktens genstand og sikre mulighed for effektiv konkurrence.

For at kunne sikre en effektiv gennemførelse af de offentlige kontrakter skal medlemsstaterne 
ligeledes kunne forpligte de ordregivende myndigheder til at undersøge resultaterne for den 
erhvervsdrivende, der har vundet kontrakten om indkøbsaftalen.

 Effektiv deltagelse af SMV'er gennem sunde underleverancer

Ordføreren støtter underleverancer, når de giver mulighed for at udvikle SMV'erne. Men i 
visse dramatiske tilfælde fører underleverancer efter kaskademodellen til udnyttelse af 
arbejdstagerne og dermed til kontrakter af ringere kvalitet. Det er i alles interesse, såvel 
virksomheders som ordregivende myndigheders, at sikre sig, at der udføres et kvalitetsbetonet 
arbejde med overholdelse af arbejdsmarkedslovgivningen, når kontrakterne skal gennemføres.
Derfor foreslår ordføreren en begrænsning af underleverancer efter kaskademodellen ved at 
indføre en begrænsning, så det ikke er tilladt at gå længere end tre på hinanden følgende 
underleverandører. Han foreslår ligeledes, at man indfører ansvarlighedsprincippet i hele 
underleverandørkæden for at gøre alle led ansvarlige for overholdelsen af de grundlæggende 
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rettigheder, arbejdstagernes sundhed og sikkerhed samt den gældende 
arbejdsmarkedslovgivning.

Desuden skal den ordregivende myndighed bede den bydende anføre i sit tilbud, hvor stor en 
del af kontrakten, der eventuelt vil blive givet i underentreprise til tredjemand samt de 
foreslåede underleverandører.

Bestemmelserne vedrørende unormalt lave bud skal ligeledes styrkes for at hindre enhver 
mulighed for underleverancer, der ikke overholder arbejdsmarkedslovgivningen.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at gøre proceduren med elektroniske kontrakter 
mere udbredt. SMV'ers deltagelse vil blive forenklet, og de vil blive tilskyndet til at deltage.
Han ønsker imidlertid at fastholde de gældende indsendelsesfrister i henhold til direktiv 
2004/17. Han mener rent faktisk, at der er behov for en minimumsperiode, således at de 
bydende, navnlig SMV'er, får mulighed for at udarbejde et hensigtsmæssigt bud.

 Forenklede offentlige kontrakter for de ordregivende myndigheder

Ordføreren henviser navnlig til de ordregivende myndigheder, der får til opgave at anvende 
bestemmelserne i det kommende direktiv om indkøb foretaget af myndigheder inden for 
vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Derfor lægger han vægt på ikke at 
vanskeliggøre deres opgave og give dem mulighed for at indgå indkøbskontrakter til gavn for 
deres lokalsamfund. For at sikre varernes frie bevægelighed, etableringsfriheden og den frie 
udveksling af tjenesteydelser samt de heraf følgende principper såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed og i 
betragtning af de pågældende sektorers kendetegn samt de forskellige niveauer, som 
liberaliseringsprocessen har nået i EU's medlemsstater, er ordføreren af den opfattelse, at dette 
direktiv ikke kan anvendes, når indkøbsprocedurerne ikke sikrer en fair konkurrence mellem 
de økonomiske aktører.

Derfor anser ordføreren det for helt nødvendigt, at medlemsstaterne omsætter alle de 
procedurer, der indføres ved direktivet. De enkelte ordregivende myndigheder skal råde over 
en værktøjskasse, der giver dem mulighed for at vælge den procedure, der egner sig bedst til 
deres behov. Ordføreren finder det ønskeligt, at man fremover i højere grad anvender 
proceduren med forhandling.

Desuden mener ordføreren, at medlemsstaterne skal stille tekniske og økonomiske midler til 
rådighed for de ordregivende myndigheder, så disse får mulighed for at tilpasse sig 
proceduren for elektroniske kontrakter og for at forberede deres indkaldelser af bud.

Ordføreren ønsker ligeledes at smidiggøre forbindelserne mellem de offentlige myndigheder, 
således som Kommissionen foreslår. Kommissionen kodificerer faktisk den gældende 
retspraksis forholdsvis restriktivt. Derfor er de lokale myndigheders manøvremargen 
forholdsvis begrænset, hvilket er til skade for den overordnede effektivitet af de offentlige 
indkøbskontrakter. Derfor indfører ordføreren undtagelser fra princippet om totalforbud mod 
privat deltagelse, idet han samtidig fastholder kravet om, at man skal forfølge de almene 
interesser. Eftersom denne retspraksis ligeledes er gældende for de offentlige myndigheder, 
når de opererer inden for de sektorer, som dette direktiv gælder for, er det hensigtsmæssigt at 
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sørge for, at de samme regler gælder både for dette direktiv og direktiv […/…/EU] [om 
offentlige kontrakter].

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at afskaffe sondringen mellem prioriterede og 
ikkeprioriterede tjenester. Han mener, at det er relevant at indføre en særlig ordning for 
sociale tjenester i lyset af deres særlige kendetegn og med henblik på at garantere, at de 
offentlige kontrakter anvendes strategisk, men ønsker at opbløde ordningen ved at fjerne 
kravet om forudgående offentliggørelse, idet han samtidig fastholder nødvendigheden af at 
overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling.

For så vidt angår de nationale styringsbeføjelser finder ordføreren det vigtigt, at de enkelte 
medlemsstater har en myndighed, der er ansvarlig for, at kontrakterne fungerer korrekt.
Ordføreren ønsker imidlertid at undgå alle yderligere administrative byrder, der kan sinke de 
ordregivende myndigheders arbejde. Derfor mener ordføreren, at man i de medlemsstater, der 
allerede har en sådan myndighed, skal overdrage de nye ansvarsområder.


