
AM\904739DA.doc PE491.185v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0439(COD)

8.6.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
10 - 86

Udkast til udtalelse
Zigmantas Balčytis
(PE486.035v01-00)

Fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt posttjenester

Forslag til direktiv
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))



PE491.185v01-00 2/45 AM\904739DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\904739DA.doc 3/45 PE491.185v01-00

DA

Ændringsforslag 10
Henri Weber

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 
med henblik på at sætte offentlige 
indkøbere i stand til bedre at udnytte de 
offentlige indkøb til støtte for en 
bæredygtig udvikling og således øge 
effektiviteten af de offentlige budgetter, 
idet man sikrer et bedre resultat hvad 
angår cost-benefit og ved at fremme 
navnlig små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb. Det er ligeledes nødvendigt at 
forenkle Unionens regler om offentlige 
indkøb, navnlig hvad angår 
iværksættelsesmetoden til at opnå målene 
om bæredygtighed, som skal være 
omfattet af politikken om offentlige 
indkøb og afklare de grundlæggende 
begreber for at øge den retlige sikkerhed og 
indarbejde visse aspekter af EU-
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Domstolens tilknyttede retspraksis.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Fiona Hall

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 
med henblik på at sætte ordregivere i stand 
til bedre at udnytte offentlige indkøb til 
støtte for bæredygtig udvikling og andre 
fælles samfundsmål, hvorved 
effektiviteten af de offentlige budgetter
øges ved at sikre opnåelse af de bedste 
priser, og for at fremme navnlig små og 
mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb. Der er også behov for at 
forenkle direktiverne angående, hvordan 
målene om bæredygtighed kan 
indarbejdes i offentlige indkøb, og for at 
afklare de grundlæggende begreber for at 
øge den retlige sikkerhed og indarbejde 
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visse aspekter af EU-Domstolens 
tilknyttede retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 12
Zigmantas Balčytis

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 
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 bæredygtig udvikling og 
andre fælles samfundsmål ved at sikre det 
bedste resultat hvad angår cost-benefit. 
Der er også behov for at forenkle Unions 
regler om offentlige indkøb, navnlig hvad 
angår den metode, der er iværksat til at nå 
målene om bæredygtighed, som burde 
være omfattet af politikken om offentlige 
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indkøb, og for at afklare de grundlæggende 
begreber for at øge den retlige sikkerhed og 
indarbejde visse aspekter af EU-
Domstolens tilknyttede retspraksis.

Or. lt

Ændringsforslag 13
Henri Weber

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 begreberne for processen om ”socialt 
bæredygtig” produktion integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling og under hele forsyningskæden 
sikre, at der tages hensyn til den offentlige 
sundhed og sikkerhed, samt at de sociale 
regler og den nationale og europæiske 
lovgivning om arbejdsret overholdes. 
Dette direktiv præciserer, hvordan 
ordregiverne bidrager til miljøbeskyttelse 
og til fremme af bæredygtig udvikling og 
benytter de skønsbeføjelser, de er tildelt, 
ved at vælge de tekniske specifikationer 
og tildelingskriterier, der er bedst egnet til 
at gennemføre en socialt bæredygtig 
indgåelse af offentlige aftaler, idet der 
sikres en forbindelse mellem aftalens 
genstand og det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Zigmantas Balčytis



AM\904739DA.doc 7/45 PE491.185v01-00

DA

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 begreberne for processen om "socialt 
bæredygtig" produktion integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling, og under hele forsyningskæden 
sikre, at der tages hensyn til den offentlige 
sundhed og sikkerhed, samt at de sociale 
regler og den nationale og europæiske 
lovgivning om arbejdsret overholdes. 
Dette direktiv præciserer, hvordan 
ordregiverne bør bidrage til 
miljøbeskyttelse og til fremme af 
bæredygtig udvikling, og hvordan de kan 
benytte de skønsbeføjelser, de er tildelt, 
ved at vælge de tekniske specifikationer 
og tildelingskriterier, der tilsigter at opnå 
en socialt bæredygtig indgåelse af 
offentlige aftaler, og samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

Or. lt

Ændringsforslag 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Endvidere udelukkes det at indgå
aftaler med henblik på postale tjenester og 
andre tjenester end postale tjenester, 
eftersom det gentagne gange er 
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konstateret, at denne sektor er underlagt 
et sådant konkurrencemæssigt pres, at 
reglerne om indgåelse af aftaler, som 
følger af EU-reglerne om indgåelse af 
aftaler, ikke længere er nødvendige.

Or. en

Begrundelse

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Ændringsforslag 16
Henri Weber

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 
tilsidesættelser af arbejds-, miljø- og den 
offentlige sundhedslovgivning kan føre til 
alvorlig konkurrenceforvridning og 
krænkelser af de grundlæggende principper 
i EU-lovgivningen. Det kræves derfor, at 
økonomiske aktører indgiver en erklæring 
på tro og love om, at de ikke deltager i 
sådanne ulovlige aktiviteter, og udelukkes, 



AM\904739DA.doc 9/45 PE491.185v01-00

DA

hvis denne erklæring viser sig at være 
falsk.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Zigmantas Balčytis

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, og alle 
de aktioner, der er foretaget i strid med 
reglerne om beskæftigelse, 
miljøbeskyttelse og offentlig sundhed, 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.

Or. lt

Ændringsforslag 18
Henri Weber

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 

(14) Ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
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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 
"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.

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 
"WTO-aftalen"). Som led i denne 
multilaterale ramme af afbalancerede 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med offentlige kontrakter, skal 
medlemsstaterne gøre en indsats for at 
øge ligheden mellem virksomhederne i 
Unionen og tredjelandes virksomheder på 
det indre marked for at lette integrationen 
af små og mellemstore virksomheder 
(SMV) og beskæftigelsen og innovationen 
i Unionen. For kontrakter, der er omfattet 
af WTO-aftalen og af andre relevante 
internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder de ordregivende myndigheder
forpligtelserne i henhold til de forskellige
aftaler ved at anvende dette direktiv over 
for økonomiske aktører fra tredjelande, der 
har undertegnet disse aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Zigmantas Balčytis

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"). WTO-aftalen har til 
formål at opstille en multilateral ramme af 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter, der 
sikrer lige muligheder for økonomiske 
virksomheder i Unionen og tredjelande 
for at støtte konkurrence på lige fod på 
markederne i Unionen og tredjelande 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.

Or. lt

Ændringsforslag 20
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Unionen har behov for at have et 
effektivt instrument til dels at fremme 
respekten for gensidighedsprincippet med 
tredjelande, som ikke giver en lignende 
adgang til Unionens erhvervsdrivende, 
navnlig ved at Kommissionen fastslår, om 
der foreligger gensidighed, dels at sikre en 
rimelig konkurrence og ens 
konkurrenceregler for alle.

Or. lt

Ændringsforslag 21
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
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Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Under hensyn til at det er 
nødvendigt at fremme Unionens 
erhvervsdrivendes deltagelse i offentlige 
aftaler på tværs af grænserne, skal 
medlemsstaterne gennemføre og på 
passende vis og i rimelig tid iværksætte 
bestemmelser i tjenesteydelsesdirektivet.

Or. lt

Ændringsforslag 22
Henri Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Endvidere har Unionen behov for at 
have et effektivt instrument til dels at 
fremme respekten for 
gensidighedsprincippet og ligevægt med 
tredjelande, som ikke giver en lignende 
adgang til Unionens erhvervsdrivende, 
navnlig ved at Kommissionen fastslår, om 
der foreligger vid gensidighed, og dels at 
sikre en rimelig konkurrence og ens 
konkurrenceregler for alle på 
verdensplan.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Fiona Hall

Forslag til direktiv
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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 tids- og 
ressourcebesparende. 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.

Or. en

Ændringsforslag 24
Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud bør der fastsættes 
udtrykkelige bestemmelser om, at 
kontrakter kan opdeles i delkontrakter, 
både homogene og heterogene. Hvis 
kontrakter opdeles i delkontrakter, kan 
ordregivere – f.eks. for at bevare 
konkurrencen eller sikre 

(38) For at gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at deltage i 
offentlige udbud skal medlemsstaterne 
implementere det europæiske kodeks om 
bedste adfærd for at lette adgang for SMV 
til offentlige udbud. Endvidere bør der 
fastsættes udtrykkelige bestemmelser om, 
at kontrakter kan opdeles i delkontrakter, 
både homogene og heterogene. Hvis 
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forsyningssikkerheden – begrænse det 
antal delkontrakter, en økonomisk aktør 
kan give tilbud på. De kan også begrænse 
det antal delkontrakter, der kan tildeles den 
samme tilbudsgiver.

kontrakter opdeles i delkontrakter, kan 
ordregivere – f.eks. for at bevare 
konkurrencen eller sikre 
forsyningssikkerheden – begrænse det 
antal delkontrakter, en økonomisk aktør 
kan give tilbud på. De kan også begrænse 
det antal delkontrakter, der kan tildeles den 
samme tilbudsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 25
Zigmantas Balčytis

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, idet det sikres, 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 i en socialt 
bæredygtig produktionsproces. 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.

Or. lt
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Ændringsforslag 26
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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, 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 livscyklusomkostninger", 
såfremt de i sidstnævnte tilfælde kan 
fastsætte passende kvalitetsstandarder ved 
brug af tekniske specifikationer eller vilkår 
for udførelse af en kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 27
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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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. en

Ændringsforslag 28
Werner Langen

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 
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 

(45) Det skal tilsigtes, at potentialet ved 
offentlige indkøb udnyttes, for at opfylde 
målene i Europa 2020-strategien for 
bæredygtig vækst uden at gribe ind i de 
ordregivende enheders kompetencer. 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 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 
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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.

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.

Or. de

Ændringsforslag 29
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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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. en

Ændringsforslag 30
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
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.

22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
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, den anvendte 
energikombination for at opnå øget 
energi- og ressourceeffektivitet i alle faser 
i cyklussen til bortskaffelse, rydning og 
afslutning i konkret forbindelse med 
sociale betingelser, arbejdsbetingelser og 
miljøbeskyttelse i henhold til principper 
om bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 31
Henri Weber

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
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.

22. "Livscyklus" omfatter alle fortløbende 
og/eller sammenhængende faser, herunder 
produktion og produktionens beliggenhed,
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. fr

Ændringsforslag 32
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. "socialt bæredygtig 
produktionsproces": en 
produktionsproces, hvori arbejder, 
tjenesteydelser eller leveringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
love, regler og normer om sundhed og 
sikkerhed, social- og arbejdsret, navnlig 
hvad angår princippet om ligebehandling 
på arbejdspladsen. Princippet om 
ligebehandling på arbejdspladsen 
fastsætter overholdelsen af de relevante 
beskæftigelsesbetingelser, navnlig love, 
regler og normer om sundhed og 
sikkerhed, social- og arbejdsret, som de er 
fastsat i national lovgivning og EU-
lovgivningen samt i fælles 
overenskomster, som finder anvendelse, 
hvor arbejdet, tjenesteydelserne eller 
leveringerne foretages

Or. fr
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Ændringsforslag 33
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forvaltning af tjenesterne med 
spildevandsindsamling, -bortskaffelse og -
behandling

Or. it

Ændringsforslag 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Ændringsforslag 35
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Når der indgås aftaler, der som følge 
af deres værdi ikke er omfattet af 
nærværende direktiv, er de nationale 
ordregivere forpligtet til at overholde 
ligebehandlingsprincippet, princippet om 
forbud mod forskelsbehandling og 
gennemsigtighedsprincippet

Or. de

Ændringsforslag 36
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Gensidighed

Den konkrete anvendelse af aftalen om 
offentlige indkøb (GPA) som led i 
Unionens lovgivning om offentlige aftaler 
forudsætter, at der foretages en 
forudgående vurdering af den korrekte 
anvendelse af princippet om vid 
gensidighed ved markedernes åbning 
mellem Unionen og de underskrivende 
tredjelande. Vurderingen af om der 
foreligger vid gensidighed, gælder også i 
forhold til tredjelande, som ikke er parter 
i aftalen om offentlige indkøb, men har 
adgang til markedet

Or. fr

Ændringsforslag 37
Jan Březina
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Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskontrakter, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
tjenesteydelser, som den tilknyttede 
virksomhed har haft i løbet af de seneste 
tre år, hidrører fra leveringen af 
tjenesteydelser til de virksomheder, den er 
tilknyttet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs

Begrundelse

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Ændringsforslag 38
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vareindkøbskontrakter, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
varer, som den tilknyttede virksomhed har 
haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra 
leveringen af varer til de virksomheder, 
den er tilknyttet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. cs
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Begrundelse

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Ændringsforslag 39
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bygge- og anlægskontrakter, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
bygge- og anlægsarbejder, som den 
tilknyttede virksomhed har haft i løbet af 
de seneste tre år, hidrører fra leveringen af 
bygge- og anlægsarbejder til de 
virksomheder, den er tilknyttet.

c) bygge- og anlægskontrakter, hvis mindst 
80 % af den gennemsnitlige omsætning af 
relevante bygge- og anlægsarbejder, som 
den tilknyttede virksomhed har haft i løbet 
af de seneste tre år, hidrører fra leveringen 
af bygge- og anlægsarbejder til de 
virksomheder, den er tilknyttet.

Or. cs

Begrundelse

Såfremt den opnåede omsætning beregnes i forhold til omsætning ved leveringer, 
tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder generelt og ikke i forhold til relevante 
leveringer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som er genstand for de offentlige 
aftager, der er tildelt forbundene personer, er der risiko for, at denne generelle omsætning 
opnås takket være markederne uden noget forhold eller forbindelse til den aftale, de 
ordregivende myndigheder har tildelt.

Ændringsforslag 40
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregiverne overholder principperne om 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
af virksomheder og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde. 

Ordregiverne overholder principperne om 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling 
af virksomheder og handler på en 
gennemsigtig måde. 

Or. de

Ændringsforslag 41
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 91

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 25 dage fra datoen for afsendelsen 
af udbudsbekendtgørelsen.

En nødstilstand kan kun medføre en 
forkortelse af fristerne, hvis denne 
situation ikke er fremkaldt af 
ordregiverne.

Or. de

Ændringsforslag 42
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ordregiveren kan forkorte fristen for 
modtagelse af tilbud fastsat i stk. 1, andet 
afsnit, med fem dage, hvis denne 

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

at tilbud kan indgives elektronisk i 
overensstemmelse med artikel 33, stk. 3, 4 
og 5.

Or. de

Ændringsforslag 43
Jan Březina

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 otte år, undtagen i særlige 
tilfælde, som er behørigt begrundet navnlig 
i rammeaftalens formål.

Or. cs

Begrundelse

Den foreslåede varighed på fire år er for kort, nedsætter virkningen of de eventuelle 
besparelser udledt af en langvarig rammeaftale, hvorunder leverandørernes tilbud som regel 
er de mest fordelagtige. En af hovedårsagerne til disse bestemmelser findes i ønsket om at få 
mest mulig effektivitet ud af de ordregivende myndigheders omkostninger ved køb. Den 
foreslåede varighed er i strid med dette formål, idet det er de længste aftaler, der giver 
mulighed for at opnå de mest fordelagtige prisbetingelser

Ændringsforslag 44
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) De tekniske specifikationer kan om 
nødvendigt ligeledes indeholde krav 
vedrørende:

Or. lt
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Ændringsforslag 45
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præstationer, herunder 
præstationsniveauet vedrørende miljø og 
klima, og præstationer hvad angår socialt 
bæredygtige produktionsprocesser

Or. lt

Ændringsforslag 46
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) livscyklussens kendetegn

Or. lt

Ændringsforslag 47
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) socialt bæredygtige 
produktionsprocesser

Or. lt
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Ændringsforslag 48
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) organisation, kvalifikationer og 
erfaring hos det personale, der er 
tilknyttet gennemførelsen af den 
pågældende aftale

Or. lt

Ændringsforslag 49
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en socialt bæredygtig 
produktionsproces

Or. fr

Ændringsforslag 50
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 147 – 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.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 51
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 161 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 52
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 161 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 53
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 162

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 54
Henri Weber

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 vælger ikke at tildele en 
kontrakt til den tilbudsgiver, der har 
indgivet det bedste tilbud, hvis de afgør, at 
tilbuddet ikke opfylder forpligtelserne i 
EU-lovgivningen, den nationale 
lovgivning eller de fælles overenskomster, 
der gælder, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
eller leveringen gennemføres, på social-, 
arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag XI, 
eller forpligtelserne angående 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Henri Weber
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Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. såfremt denne lovgivning ikke er 
gældende, udgør tilsidesættelsen af anden 
lovgivning, der gælder for tilbudsgiveren 
og sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau, 
ligeledes udelukkelsesgrunde.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 209 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Ændringsforslag 57
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 211

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er tale om bygge- og 
anlægskontrakter, tjenesteydelseskontrakt 
samt vareindkøbskontrakter, der vedrører 
monterings- og installationsarbejde, kan 
ordregiverne kræve, at visse opgaver 
udføres direkte af tilbudsgiveren selv, 
eller af en deltager i gruppen, hvis et 
tilbud indgives af en gruppe af 
økonomiske aktører som omhandlet i 
artikel 30.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 58
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 75 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetssikringsstandarder og 
miljøledelsesstandarder

Kvalitetssikringsstandarder og miljø- og 
socialledelsesstandarder

Or. fr

Ændringsforslag 59
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at der fremlægges attester udstedt 
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af uafhængige institutioner, der erklærer, 
at den erhvervsdrivende og dennes 
eventuelle underleverandører overholder 
de gældende bestemmelser og regler på 
sundheds- og sikkerhedsområdet, social-
og arbejdsretten samt de fælles 
overenskomster, der finder anvendelse det 
sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leveringen finder sted.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Henri Weber

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- og 
miljøstandarder og sociale standarder 
omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2 til 
rådighed for andre medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 97.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 62
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) de laveste omkostninger i livscyklussen.

Or. en

Ændringsforslag 63
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Begrundelse

Slettes som følge af ændringen af artikel 76, stk. 1, afsnit 1, litra a) og b)

Ændringsforslag 64
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 66
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse kriterier omfatter ud over pris eller
omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra 
b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende kontrakt, 
som f.eks.:

Disse kriterier omfatter ud over 
omkostninger til livscyklussen som 
omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende kontrakt, som f.eks.:
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Or. en

Ændringsforslag 67
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetik 
og funktionsmæssig karakter, 
energieffektiv præstation, design for 
samtlige brugere, miljøegenskaber og 
innovativ karakter

Or. en

Ændringsforslag 68
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) socialt bæredygtig udvikling

Or. fr

Ændringsforslag 69
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) livscyklusprocessen og kendetegnene 
ved livscyklussen
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Or. fr

Ændringsforslag 70
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) aftalens påvirkning af bæredygtig 
udvikling, herunder på alle tidspunkter i 
livscyklussen. Denne påvirkning behøver 
ikke blive opgjort økonomisk, forudsat at 
de anvendte kriterier er i 
overensstemmelse med stykke 4. Der skal 
bl.a. andet tages hensyn til følgende:

a) Den kontraherendes praksis hvad 
angår det sociale 
virksomhedsansvar

b) b) CO2-bekæmpelse i hele 
produktets livscyklus.

Or. en

Begrundelse

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Ændringsforslag 71
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater kan åbne mulighed for, at 
bestemte kontrakttyper tildeles på grundlag 
af det økonomisk mest fordelagtige tilbud 
som anført i stk. 1, litra a), og stk. 2.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 72
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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. Der 
skal anvendes følgende tildelingskriterier 
for at finde det økonomisk mest 
fordelagtige bud:
a) de er forbundet med udbudsgenstanden
b) de sikrer muligheden for effektiv 
konkurrence og 
c) de er 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.

Or. en

Ændringsforslag 73
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af gældende 
bestemmelser og regler på sundheds- og 
sikkerhedsområdet, i social- og 
arbejdsretten, som er fastsat i national 
lovgivning og EU-lovgivningen samt i 
fælles overenskomster, der finder 
anvendelse på stedet, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leveringen 
gennemføres

Or. fr

Ændringsforslag 74
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) overholdelse af krav vedrørende 
underentrepriser i artikel 81.

Or. fr

Ændringsforslag 75
Henri Weber

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 samt 
i fælles overenskomster, der finder 
anvendelse på stedet, hvor arbejdet, 
tjenesteydelsen eller leveringen på social-, 
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arbejdsmarkeds- eller miljøområdet eller i 
de internationale arbejdsmarkeds- og 
miljøbestemmelser, der er anført i bilag 
XIV.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Henri Weber

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 er tilbudsgiveren
forpligtet til over for ordregiveren 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. fr

Ændringsforslag 77
Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. medlemsstaterne begrænser 
tilbudsgivers mulighed for at give en del 
af arbejdet, tjenesteydelserne eller 
leveringen, der skal foretages, i 
underentreprise til tre fortløbende 
underentrepriseniveauer.

Or. fr
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Ændringsforslag 78
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 233

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
betalinger til underentreprenøren for 
tjenesteydelser, varer og bygge- og 
anlægsarbejder, der leveres til 
hovedentreprenøren, kan udføres straks, 
når og for så vidt som
a) ordregiveren har leveret sine ydelser 
eller en del heraf til hovedentreprenøren

Or. de

Ændringsforslag 79
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis værdien af ændringen kan 
udtrykkes monetært, betragtes ændringen 
ikke som væsentlig som defineret i stk. 1, 
hvis dens værdi er under 25 % af prisen på 
den oprindelige kontrakt, såfremt 
ændringen ikke ændrer indkøbets 
overordnede karakter. 

Hvis genstanden for aftalen kan udvikle 
sig under aftalens varighed som følge af:

- En væsentlig teknisk innovation 
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eller udvikling,
- eller tekniske vanskeligheder ved 

anvendelse eller vedligeholdelse, 
der kræver indgreb fra den 
entreprenør eller tjenesteyder, der 
udfører den oprindelige aftale,

- eller det bliver nødvendigt at 
iværksætte yderligere bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser 
eller levere uforudsete yderligere 
ydelser, som ikke kan adskilles 
teknisk eller økonomisk fra 
hovedaftalen uden større ulempe 
for ordregiveren, anses ændringen 
ikke som væsentlig i henhold til 
stykke 1.

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

Or. fr

Ændringsforslag 80
Jan Březina

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 25 % 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. cs
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Begrundelse

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Ændringsforslag 81
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86a
Grønt offentligt udbud

1. For at fremme de mest energieffektive 
kontorudstyrsprodukter, skal enhederne, 
uden at EU-retten og national ret 
påvirkes, anvende energieffektive krav, 
som ikke er mindre strenge end Energy 
Star-specifikationerne fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr.
106/2008 af 15. januar 2008, når de køber 
kontorudstyrsprodukter.
2. De ordregivende myndigheder, som 
indgår udbudsaftaler, der dækkes af dette 
direktiv, skal kun indgå aftaler om 
produkter, der kvalificeres i det højeste 
præstationsniveau i henhold til konkrete 
gennemførelsesforanstaltninger af 
energimærkningsdirektivet (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/30/EU af 19. maj 2010).
3. Såfremt de kontraherende myndigheder
vælger produkter med lavere 
præstationsniveauer end fastsat i stykke 1 
og 2, skal dette valg begrundes særskilt i 
forhold til aftalens samlede livscyklus’ 
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omkostninger.
4. Når enheder køber produkter, systemer, 
tjenesteydelser og bygninger, skal 
medlemsstaterne sikre, at de køber 
produkter, systemer, tjenesteydelser og 
bygninger med høje energieffektive 
præstationer på grundlag af en analyse af 
hele livscyklussen som omtalt i artikel 77. 
Under forbehold af 
energieffektivitetsdirektivets artikel 5 har 
den samlede energieffektivitet, når man 
køber eller lejer en samling eller gruppe 
af produkter, systemer, tjenesteydelser 
eller bygninger, højere prioritet end et 
enkelt indkøbs energieffektivitet under 
hensyntagen til teknisk egnethed og 
tilsigtet anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 82
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 83
Fiona Hall

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 

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

følgende benævnt "tilsynsorganet"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

Or. en

Ændringsforslag 84
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 93 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93a
Kommissionen fremlægger fra nu og 
indtil slutningen af 2013 en rapport over 
de forskellige praksisser for indgåelse af 
aftaler, hvis værdi er lavere end 
tærsklerne fastsat i artikel 12, navnlig for 
ikke prioriterede tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 85
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 103 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer de økonomiske 
virkninger for det indre marked som følge 
af anvendelse af tærskelværdierne i artikel 
12 og aflægger beretning herom for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2017.

Kommissionen reviderer de økonomiske 
virkninger for det indre marked som følge 
af anvendelse af tærskelværdierne i artikel 
12 og aflægger beretning herom for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2015.

Or. de
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Ændringsforslag 86
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VIII – afsnit 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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, samt procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. de


