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Ændringsforslag 26
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. For offentlige kontrakter 
over en bestemt værdi skal der imidlertid 
fastsættes bestemmelser til samordning af 
de nationale indkøbsprocedurer, så det 
sikres, at disse principper udmøntes i 
praksis, og offentlige indkøb åbnes for 
konkurrence.

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. For offentlige kontrakter 
over en bestemt værdi skal der imidlertid 
fastsættes bestemmelser til samordning af 
de nationale indkøbsprocedurer, så det 
sikres, at disse principper udmøntes i 
praksis, og offentlige indkøb åbnes for 
konkurrence. Dette vil kræve en høj grad 
af fleksibilitet fra medlemsstaternes side 
for at fremme effektive og passende 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 27
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
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navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og 
gennemsigtighed. For offentlige kontrakter 
over en bestemt værdi skal der imidlertid 
fastsættes bestemmelser til samordning af 
de nationale indkøbsprocedurer, så det 
sikres, at disse principper udmøntes i 
praksis, og offentlige indkøb åbnes for 
konkurrence.

navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet, offentlighed
og gennemsigtighed. For offentlige 
kontrakter over en bestemt værdi skal der 
imidlertid fastsættes bestemmelser til 
samordning af de nationale 
indkøbsprocedurer, så det sikres, at disse 
principper udmøntes i praksis, og 
offentlige indkøb åbnes for konkurrence, 
samtidig med at det altid sikres, at 
offentlige midler anvendes på en effektiv 
måde.

Or. es

Ændringsforslag 28
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet og
gennemsigtighed. For offentlige kontrakter 
over en bestemt værdi skal der imidlertid 
fastsættes bestemmelser til samordning af 
de nationale indkøbsprocedurer, så det 
sikres, at disse principper udmøntes i 
praksis, og offentlige indkøb åbnes for 
konkurrence.

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsområde, og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri 
etableringsret og fri udveksling af 
tjenesteydelser, samt de principper, der er 
afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig 
anerkendelse, proportionalitet,
gennemsigtighed og offentlighed. For 
offentlige kontrakter over en bestemt værdi 
skal der imidlertid fastsættes bestemmelser 
til samordning af de nationale 
indkøbsprocedurer, så det sikres, at disse 
principper udmøntes i praksis, og 
offentlige indkøb åbnes for konkurrence.
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Or. en

Ændringsforslag 29
Henri Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål.
Der er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, revideres og 
moderniseres for at sætte offentlige 
indkøbere i stand til i så høj grad som 
muligt at udnytte offentlige indkøb til 
gavn for en bæredygtig udvikling og 
andre høje fælles samfundsmål og 
derigennem øge offentlige udgifters 
effektivitet, idet der samtidig skal sikres 
opnåelse af det bedst mulige cost-benefit-
resultat og fremme af navnlig små og 
mellemstore virksomheders deltagelse i 
offentlige indkøb. Der er også behov for at
forenkle EU-reglerne om offentlige 
indkøb, navnlig hvad angår den metode, 
der anvendes til at nå målene om 
bæredygtighed, som bør integreres i 
politikken for offentlige indkøb, og for at 
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præcisere grundlæggende begreber og 
koncepter med henblik på at sikre bedre 
retssikkerhed og integrere visse aspekter af 
EU-Domstolens tilhørende veletablerede 
retspraksis.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål.
Der er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, revideres og 
moderniseres for at sætte indkøbere i stand 
til bedre at udnytte offentlige indkøb til 
støtte for bæredygtig udvikling og andre 
fælles langsigtede samfundsmål, og 
dermed øge offentlige udgifters effektivitet
ved at sikre det bedst mulige forhold 
mellem kvalitet og pris, og for at fremme 
navnlig små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
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henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

indkøb. Der er også behov for at forenkle 
direktiverne, navnlig med hensyn til 
hvordan målene om bæredygtighed kan 
integreres i offentlige indkøb, og for at
præcisere grundlæggende begreber og 
koncepter med henblik på at sikre bedre 
retssikkerhed og integrere visse aspekter af 
EU-Domstolens tilhørende veletablerede 
retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Offentlige indkøb spiller en afgørende rolle som et værktøj til at nå Europa 2020-målene for 
bæredygtig udvikling.  At sætte indkøbere i stand til bedre at udnytte offentlige indkøb til 
støtte for fælles samfundsmål, herunder bæredygtig udvikling, skal ses som et bidrag til at 
sikre de offentlige udgifters effektivitet. Direktivet bør derfor navnlig forenkles med hensyn til, 
hvordan målene om bæredygtighed kan integreres i offentlige indkøb, hvorfor de 
ordregivende myndigheder bør tilskyndes til, og sættes i stand til, at integrere flere mål om 
bæredygtighed i deres politik for offentlige indkøb.

Ændringsforslag 31
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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 

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 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 
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ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for bæredygtig udvikling og 
andre fælles samfundsmål og således sikre 
det bedst mulige cost-benefit-resultat. Der 
er også behov for at forenkle EU-reglerne 
om offentlige indkøb, navnlig hvad angår 
den metode, der anvendes til at nå målene 
om bæredygtighed, som bør integreres i 
politikken for offentlige indkøb, og for at
præcisere grundlæggende begreber og 
koncepter med henblik på at sikre bedre 
retssikkerhed og integrere visse aspekter af 
EU-Domstolens tilhørende veletablerede 
retspraksis.

Or. lt

Ændringsforslag 32
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 

(2) 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, og således sikre optimal 
udnyttelse af de offentlige midler. I denne 
forbindelse skal de nuværende 
udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
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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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, navnlig ved at 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retsspraksis.

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 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, revideres og 
moderniseres for at øge de offentlige 
udgifters effektivitet, nemlig ved at 
forenkle procedurerne og dermed sænke 
omkostningerne for både de offentlige 
myndigheder og virksomhederne og 
fremme små og mellemstore 
virksomheders deltagelse i offentlige 
indkøb, og for at gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der 
er også behov for at præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EU-Domstolens 
tilhørende veletablerede retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Den største hindring for, at et tilbud antages, er de høje omkostninger som følge af de 
gældende tunge administrative regler, og derfor bør hovedformålet med denne revision være 
at forenkle reglerne, navnlig for at sætte SMV'er i stand til at deltage i offentlige indkøb.

Ændringsforslag 33
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 

(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 
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udvikling. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

Unionens politikker og aktioner, især med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling og i hele forsyningskæden 
garantere overholdelse af reglerne om 
befolkningens sundhed og sikkerhed, 
sociale standarder samt national 
lovgivning og EU-lovgivning på 
arbejdsmarkedsområdet.
Det præciseres i dette direktiv, hvordan de 
ordregivende myndigheder skal bidrage til 
miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig 
udvikling, og hvordan de skal anvende de 
skønsbeføjelser, de har til deres rådighed, 
til at vælge de tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier, der er bedst egnede til 
at sikre socialt bæredygtige offentlige 
indkøb, samtidig med at de skal garantere 
tilknytningen til kontraktens genstang og
det bedste forhold mellem kvalitet og pris.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Zigmantas Balčytis

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. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling, samtidig med at de 
sikres mulighed for at opnå det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris i 
kontrakterne.

(5) I overensstemmelse med kravene i 
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 sundhed og sikkerhed samt 
overholdelse af medlemsstaternes og EU's 
sociale standarder og 
arbejdsmarkedslovgivning. Det præciseres 
i dette direktiv, hvordan de ordregivende 
myndigheder kan bidrage til 
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miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig 
udvikling, samtidig med at de sikres 
mulighed for at opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne, og 
hvordan de kan udnytte deres 
skønsbeføjelser til at vælge tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier med 
henblik på at opnå en socialt bæredygtig 
tildeling af offentlige indkøbskontrakter.

Or. lt

Ændringsforslag 35
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

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. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og 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 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. Det præciseres i dette direktiv, 
hvordan de ordregivende myndigheder kan 
bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af 
bæredygtig udvikling og dermed sikre sig
mulighed for at opnå det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris i kontrakterne.

Or. en

Ændringsforslag 36
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De ordregivende myndigheder har 
vide beføjelser til at vælge de tekniske 
specifikationer, der definerer de varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, de ønsker at købe. 
Derudover har de vide beføjelser til at 
benytte både tekniske specifikationer og 
tildelingskriterier til at nå en ordregivende 
myndigheds mål, herunder specifikationer 
og kriterier, der har til formål at sikre 
mere bæredygtig offentlige indkøb. De 
tekniske specifikationer og 
tildelingskriterierne, herunder dem, der 
vedrører mål for bæredygtighed, skal have 
tilknytning til indkøbskontraktens 
genstand. Forudsat at reglen om 
tilknytning til kontraktgenstanden er 
opfyldt, er formålet med direktivet ikke at 
fastlægge yderligere begrænsninger for, 
hvilke typer problemer en ordregivende 
myndighed kan søge løst ved hjælp af 
tekniske specifikationer eller 
tildelingskriterier.

Begrundelse

De ordregivende myndigheder skal have vide beføjelser til at vælge tekniske specifikationer 
og tildelingskriterier for de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, de ønsker 
at købe. Tekniske specifikationer og tildelingskriterier kan med henblik herpå udformes, så de 
afspejler både de ordregivende myndigheders målsætninger for bæredygtighed og kontraktens 
funktionelle mål.  Omfanget og typen af de bæredygtighedsmål, der kan afspejles i de tekniske 
specifikationer og tildelingskriterierne, bør begrænses af kravet om tilknytning til kontraktens 
genstand.

Or. lt

Ændringsforslag 37
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 7



AM\904833DA.doc 13/141 PE491.205v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren, kan 
medføre overtrædelser af 
grundprincipperne for EU-lovgivningen og 
i alvorlig konkurrencefordrejning. 
Økonomiske aktører skal derfor fremsende 
en erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter og 
kan udelukkes, hvis denne erklæring viser 
sig at være falsk.

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren samt 
alle handlinger, der udgør en 
overtrædelse af arbejds-, miljø- og 
folkesundhedsstandarderne, kan medføre 
alvorlig konkurrenceforvridning og
overtrædelser af grundprincipperne for EU-
lovgivningen. Økonomiske aktører skal 
derfor fremsende en erklæring på tro og 
love om, at de ikke deltager i sådanne 
ulovlige aktiviteter og kan udelukkes, hvis 
denne erklæring viser sig at være falsk.

Or. lt

Ændringsforslag 38
Henri Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren, kan 
medføre overtrædelser af 
grundprincipperne for EU-lovgivningen og 
i alvorlig konkurrencefordrejning. 
Økonomiske aktører skal derfor fremsende 
en erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter og 
kan udelukkes, hvis denne erklæring viser 
sig at være falsk.

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
indflydelse på beslutningstagningen eller 
indgåelse af aftaler med andre ansøgere for 
at manipulere resultatet af proceduren samt 
overtrædelser af arbejds-, miljø- og 
folkesundhedslove, kan medføre alvorlig 
konkurrenceforvridning og overtrædelser 
af grundprincipperne for EU-lovgivningen. 
Økonomiske aktører skal derfor fremsende 
en erklæring på tro og love om, at de ikke 
deltager i sådanne ulovlige aktiviteter og 
kan udelukkes, hvis denne erklæring viser 
sig at være falsk.

Or. fr
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Ændringsforslag 39
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I betragtning af behovet for at 
fremme EU's økonomiske aktørers 
deltagelse i grænseoverskridende 
offentlige indkøbsprocedurer er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne 
gennemfører og anvender 
tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser 
korrekt og præcist.

Or. lt

Ændringsforslag 40
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de 
multinationale forhandlinger i Uruguay-
rundens regi (1986 to 1994), der hører 
under Fællesskabets kompetence, 
godkendte særlig WTO-aftalen om 
offentlige indkøb, herefter benævnt 
"aftalen". Formålet med aftalen er at 
opstille et internationalt sæt af regler om 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter med 
henblik på at liberalisere og skabe vækst i 
verdenshandelen. For så vidt angår 
kontrakter, der er omfattet af aftalen samt 
af andre relevante internationale aftaler, 

(8) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de 
multinationale forhandlinger i Uruguay-
rundens regi (1986 to 1994), der hører 
under Fællesskabets kompetence, 
godkendte særlig WTO-aftalen om 
offentlige indkøb, herefter benævnt 
"aftalen". Formålet med aftalen er at 
opstille et internationalt sæt af regler om 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter for at 
give lige adgang til markederne på begge 
sider og skabe lige konkurrencevilkår for 
økonomiske aktører i EU på den ene side 
og økonomiske aktører i tredjelande på 
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som EU er bundet af, opfylder de 
ordregivende myndigheder forpligtelserne i 
medfør af disse aftaler ved at gøre 
nærværende direktiv gældende for 
økonomiske aktører fra tredjelande, som 
har undertegnet aftalerne.

den anden med henblik på at liberalisere 
og skabe vækst i verdenshandelen. For så 
vidt angår kontrakter, der er omfattet af 
aftalen samt af andre relevante 
internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder de ordregivende myndigheder 
forpligtelserne i medfør af disse aftaler ved 
at gøre nærværende direktiv gældende for 
økonomiske aktører fra tredjelande, som 
har undertegnet aftalerne.

Or. lt

Ændringsforslag 41
Henri Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de 
multinationale forhandlinger i Uruguay-
rundens regi (1986 to 1994), der hører 
under Fællesskabets kompetence, 
godkendte særlig WTO-aftalen om 
offentlige indkøb, herefter benævnt 
"aftalen". Formålet med aftalen er at 
opstille et internationalt sæt af regler om 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter med 
henblik på at liberalisere og skabe vækst i 
verdenshandelen. For så vidt angår 
kontrakter, der er omfattet af aftalen samt 
af andre relevante internationale aftaler, 
som EU er bundet af, opfylder de 
ordregivende myndigheder forpligtelserne i 
medfør af disse aftaler ved at gøre 
nærværende direktiv gældende for 
økonomiske aktører fra tredjelande, som 
har undertegnet aftalerne.

(8) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. 
december 1994 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af de 
aftaler, der er resultatet af de 
multinationale forhandlinger i Uruguay-
rundens regi (1986 to 1994), der hører 
under Fællesskabets kompetence, 
godkendte særlig WTO-aftalen om 
offentlige indkøb, herefter benævnt 
"aftalen".

Inden for rammerne af dette 
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internationale sæt af regler om 
afbalancerede rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med offentlige kontrakter skal 
medlemsstaterne bestræbe sig på at øge 
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'er) og stimulere 
beskæftigelse og innovation i EU.

For så vidt angår kontrakter, der er 
omfattet af aftalen samt af andre relevante 
internationale aftaler, som EU er bundet af, 
opfylder de ordregivende myndigheder 
forpligtelserne i medfør af disse aftaler ved 
at gøre nærværende direktiv gældende for 
økonomiske aktører fra tredjelande, som 
har undertegnet aftalerne.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) EU har brug for et effektivt 
instrument, som på den ene side kan 
tilskynde til overholdelse af princippet om 
gensidighed i forhold til tredjelande, der 
ikke giver tilsvarende adgang for 
europæiske økonomiske aktører, navnlig 
gennem en vurdering ved Kommissionen 
af betydelig gensidighed, og som på den 
anden side kan sikre retfærdig 
konkurrence og lige vilkår.

Or. lt
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Ændringsforslag 43
Henri Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) EU har desuden brug for et effektivt 
instrument, som på den ene side kan 
tilskynde til overholdelse af princippet om 
gensidighed og lighed i forhold til 
tredjelande, der ikke giver tilsvarende 
adgang for europæiske økonomiske 
aktører, navnlig gennem en vurdering ved 
Kommissionen af betydelig gensidighed, 
og som på den anden side kan sikre 
retfærdig konkurrence og lige vilkår på 
verdensplan.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Tiziano Motti

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Indkøb, der foretages med henblik 
på posttjenester og andre tjenester end 
posttjenester, bør dog udelukkes, da denne 
sektor beviseligt er underlagt et sådant 
konkurrencepres, at der ikke længere er 
behov for den indkøbsdisciplin, som EU-
indkøbsregler sikrer.

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 
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Ændringsforslag 45
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale,
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
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EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling. Generelt bør der 
tages hensyn til personers behov og valg 
ved indkøb af varer og tjenesteydelser, der 
er beregnet til deres brug.

Or. en

Ændringsforslag 46
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 500 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 

(11) Andre kategorier af tjenesteydelser har 
fortsat i sagens natur en begrænset 
grænseoverskridende dimension, især hvad 
der kan betegnes som personlige 
tjenesteydelser, såsom visse sociale, 
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 
tjenesteydelser. Disse tjenester ydes i en 
særlig sammenhæng, som er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat 
som følge af forskellige kulturelle 
traditioner. Der skal derfor oprettes en 
særlig ordning for offentlige kontrakter for 
disse tjenesteydelser med en højere 
tærskelværdi på 400 000 EUR. Personlige 
tjenesteydelser med værdier under denne 
tærskelværdi vil normalt ikke være af 
interesse for udbydere fra andre 
medlemsstater, medmindre der er konkrete 
tegn på det modsatte, som f.eks. ved EU-
finansiering af grænseoverskridende 
projekter. Kontrakter for personlige 
tjenesteydelser over denne tærskelværdi 
bør være underlagt gennemsigtighed på 
EU-plan. Under hensyntagen til 
vigtigheden af den kulturelle sammenhæng 
og disses tjenesters følsomhed bør 
medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser 
til at planlægge valget af leverandører på 
den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 
Direktivets bestemmelser tager hensyn til 
dette krav og pålægger kun overholdelse af 
de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling og 
sikrer, at de ordregivende myndigheder er i 
stand til at anvende specifikke 
kvalitetskriterier ved valget af leverandører 
af tjenesteydelsen, såsom kriterierne fastsat 
i den frivillige europæiske kvalitetsramme 
for sociale tjenesteydelser fra EU's Udvalg 
for Social Beskyttelse. Medlemsstaterne 
og/eller de offentlige myndigheder kan 
fortsat selv yde disse tjenester eller 
arrangere de sociale tjenesteydelser på en 
sådan måde, at det ikke omfatter indgåelse 
af offentlige kontrakter, eksempelvis 
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gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

gennem udelukkende at finansiere 
tjenesterne eller ved at udstede licenser 
eller tilladelser til alle økonomiske aktører, 
der opfylder de på forhånd af den 
ordregivende myndighed fastlagte 
betingelser, uden begrænsninger eller 
kvoter, forudsat at systemet sikrer 
tilstrækkelig annoncering og overholder 
principperne om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Eftersom regler for offentlige indkøb er komplicerede og dyre at forvalte, er det særdeles 
vigtigt at forenkle dem. Én vigtig forenklingsforanstaltning er at fastsætte samme 
tærskelværdi for vare- og tjenesteydelseskontrakter som for sociale tjenesteydelser samtidig 
med, at de proceduremæssige regler holdes adskilte. Det betyder, at tærskelværdien for varer 
og tjenesteydelser må forhøjes for at fremme kontrakter af en økonomisk størrelse, der skaber 
reelle grænseoverskridende forretningsmuligheder. Samtidig bør tærskelværdien for sociale 
tjenester justeres og dermed sættes en smule ned for at fremme det indre marked på dette 
område.

Ændringsforslag 47
András Gyürk, Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Dette direktiv, der er rettet til 
medlemsstaterne, finder ikke anvendelse på 
indkøb foretaget af internationale 
organisationer på egne vegne og for egen 
regning. Der er imidlertid behov for at 
præcisere, i hvilken udstrækning 
direktivet skal finde anvendelse på 
indkøb, der er underlagt specifikke 
internationale regler.

(13) Dette direktiv, der er rettet til 
medlemsstaterne, finder ikke anvendelse på 
indkøb foretaget af internationale 
organisationer på egne vegne og for egen 
regning. Selv om EU har et i vid 
udstrækning åbent marked for offentlige 
indkøb, er adskillige tredjelande 
tilbageholdende med at åbne deres 
indkøbsmarkeder for international 
konkurrence. Med henblik på anvendelse 
af princippet om gensidighed og 
forbedring af EU's økonomiske aktørers 
adgang til tredjelandes markeder for 
offentlige indkøb, når disse markeder er 
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beskyttet af restriktive 
indkøbsbestemmelser, bør der indføres 
særlige regler i overensstemmelse med 
COM(2012)124 / 2012/0060(COD).

Or. en

Ændringsforslag 48
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er et stort behov for yderligere 
fleksibilitet og især bredere adgang til en 
indkøbsprocedure, der fastsætter 
bestemmelser om forhandlinger, som det 
er udtrykkeligt beskrevet i aftalen, hvor 
forhandling er tilladt i alle procedurer. 
Medmindre andet er bestemt i den berørte 
medlemsstats lovgivning, bør de 
ordregivende myndigheder kunne 
anvende udbud med forhandling i 
henhold til bestemmelserne i dette direktiv 
i forskellige situationer, hvor offentlige 
eller begrænsede udbud uden forhandling 
ikke med sandsynlighed vil føre til et 
tilfredsstillende resultat. Denne procedure 
bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Dette 
vil give de ordregivende myndigheder 
større frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov. Det bør samtidigt øge 
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter 
indgået ved udbud efter forhandling med 
forudgående offentliggørelse er særligt 
succesfulde i forbindelse med 
grænseoverskridende tilbud.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 49
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af samme grund bør ordregivende 
myndigheder frit kunne anvende den 
konkurrenceprægede dialog. Anvendelsen 
af denne fremgangsmåde er steget 
voldsomt - udtrykt i kontraktværdi - i løbet 
af de seneste år. Fremgangsmåden har vist 
sig at være nyttig i tilfælde, hvor de 
ordregivende myndigheder ikke kan 
fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres 
behov, eller vurdere, hvad markedet kan 
tilbyde inden for tekniske, finansielle eller 
juridiske løsninger. Denne situation kan 
navnlig opstå i forbindelse med innovative 
projekter, gennemførelsen af store 
integrerede transportinfrastrukturprojekter, 
store edb-net eller projekter, der indebærer 
kompleks, struktureret finansiering.

(16) Der er behov for yderligere 
fleksibilitet, og medmindre andet er 
fastsat i den berørte medlemsstats 
lovgivning, bør ordregivende myndigheder
kunne anvende en procedure med 
konkurrencepræget dialog som fastsat i 
dette direktiv i visse særlige situationer. 
Anvendelsen af denne fremgangsmåde er 
steget voldsomt - udtrykt i kontraktværdi -
i løbet af de seneste år. Fremgangsmåden 
har vist sig at være nyttig i tilfælde, hvor 
de ordregivende myndigheder ikke kan 
fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres 
behov, eller vurdere, hvad markedet kan 
tilbyde inden for tekniske, finansielle eller 
juridiske løsninger. Denne situation kan 
navnlig opstå i forbindelse med innovative 
projekter, gennemførelsen af store 
integrerede transportinfrastrukturprojekter, 
store edb-net eller projekter, der indebærer 
kompleks, struktureret finansiering. Denne 
procedure bør ledsages af tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
overholdelse af principperne om 
ligebehandling og gennemsigtighed. Dette 
vil give ordregivende myndigheder større 
frihed til at købe bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, 
der er fuldstændigt tilpasset deres særlige 
behov. Samtidig skulle det give øget 
grænseoverskridende handel, eftersom 
evalueringen har vist, at kontrakter 
indgået ved udbud med forhandling med 
forudgående offentliggørelse er særlig 
succesrige med hensyn til antallet af 
grænseoverskridende tilbud.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på forenkling er det bedre at slå proceduren med udbud med forhandling 
sammen med proceduren med konkurrencepræget dialog.

Ændringsforslag 50
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer. 
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme F&U og innovation. 
Indkøb af F&U og anvendelse af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer. 
Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Direktivet skal bidrage til at lette 
offentlige indkøb af F&U og innovative 
varer og tjenesteydelser og hjælpe 
medlemsstaterne med at nå Innovations-
EU's mål. Det bør derfor gøres så klart 
som muligt, hvilke muligheder der er for 
at indkøbe F&U og innovative varer og 
tjenesteydelser. Der skal derfor fastsættes 
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indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

Or. en

Begrundelse

Offentlige indkøb kan spille en vigtig rolle, når det gælder fremme af forskning og innovation. 
Direktivet bør derfor gøre det klarere, hvilke muligheder der er for at anvende offentlige 
indkøb til at fremme både F&U og innovative løsninger.

Ændringsforslag 51
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer. 

(17) Forskning og innovation, herunder 
økoinnovation og social innovation, er 
blandt de vigtigste drivkræfter for 
fremtidig vækst og er blevet sat i centrum 
for Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. De 
offentlige myndigheder opfordres til bedst 
muligt at gøre strategisk brug af offentlige 
indkøb til at fremme innovation. Indkøb af 
innovative varer og tjenesteydelser spiller 
en vigtig rolle i opnåelsen af større 
effektivitet og højere kvalitet i offentlige 
tjenesteydelser samtidig med håndteringen 
af store samfundsmæssige udfordringer. 
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Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne opnå Innovations-
EU's mål. Der skal derfor fastsættes 
bestemmelser for en særlig 
indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

Det bidrager til at opnå, hvad der er 
økonomisk mest fordelagtigt for offentlige 
midler såvel som bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele 
med hensyn til at skabe nye ideer, omsætte 
dem til innovative varer og tjenesteydelser 
og således fremme bæredygtig økonomisk 
vækst. Dette direktiv skal bidrage til at 
lette offentlige indkøb af innovation og 
hjælpe medlemsstaterne med at nå
Innovations-EU's mål, men bør dog ikke 
indføre obligatoriske kvoter for innovative 
offentlige indkøb, da dette ville begrænse 
konkurrencen og de ordregivende 
myndigheders valgmuligheder. Der skal 
derfor fastsættes bestemmelser for en 
særlig indkøbsprocedure, som giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for at 
skabe et langsigtet innovationspartnerskab 
med henblik på udvikling og efterfølgende 
indkøb af nye, innovative varer, 
tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat de kan leveres til 
de præstationsniveauer og omkostninger, 
der er aftalt. Partnerskabet skal struktureres 
på en sådan måde, at det kan skabe den 
nødvendige tiltrækningskraft fra markedet, 
som kan være incitament for udviklingen 
af en innovativ løsning uden at sætte 
markedet ud af kraft.

Or. en

Ændringsforslag 52
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 

(19) Elektroniske informations- og 
kommunikationsmidler kan i høj grad 
forenkle offentliggørelsen af kontrakter og 
øge effektiviteten og gennemsigtigheden af 
indkøbsprocesserne. De bør være 
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standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
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.

standarden til kommunikation og 
udveksling af oplysninger i 
indkøbsprocedurerne. Anvendelse af 
elektroniske midler er desuden 
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. Der bør fastsættes 
en rimelig frist for overgangen fra papir 
til elektroniske kommunikationsmidler for 
at give parterne den fornødne tid til 
oplæring.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Rammeaftaler er blevet anvendt i stor 
udstrækning og anses for at være en 
effektiv indkøbsteknik i hele Europa. De 
bør derfor bibeholdes stort set, som de er. 
Visse koncepter bør imidlertid præciseres, 
især betingelserne for ordregivende 
myndigheders anvendelse en rammeaftale, 
som de ikke selv er part i.

(21) Rammeaftaler er blevet anvendt i stor 
udstrækning og anses for at være en 
effektiv indkøbsteknik i hele Europa. De 
bør derfor bibeholdes stort set, som de er. 
Visse koncepter bør imidlertid præciseres, 
især betingelserne for ordregivende 
myndigheders anvendelse en rammeaftale, 
som de ikke selv er part i. De objektive 
betingelser for bestemmelse af, hvilke af 
rammeaftalens politiske aktører der bør 
udføre en bestemt opgave som f.eks. 
levering af varer eller tjenesteydelser, der 
er beregnet til brug for fysiske personer, 
kan i forbindelse med rammeaftaler, der 
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fastsætter alle betingelserne, omfatte de 
pågældende fysiske personers behov eller 
valg.

Or. en

Ændringsforslag 54
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Offentlige kontrakter tildelt i 
fællesskab af ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater støder nu på 
særlige juridiske vanskeligheder, navnlig i 
forbindelse med konflikter mellem national 
lovgivning. Til trods for at direktiv
2004/18/EF implicit tillod 
grænseoverskridende fælles offentlige 
indkøb, har forskellige nationale 
retssystemer i praksis eksplicit eller 
implicit gjort grænseoverskridende fælles 
indkøb usikre eller umulige i retlig 
henseende. Ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater kan være 
interesseret i at samarbejde og i fællesskab 
tildele offentlige kontrakter for at drage 
størst mulig fordel af det indre markeds 
muligheder med hensyn til stordriftsfordele 
og risiko-/resultatdeling, ikke mindst ved 
innovative projekter, der indbærer større 
risiko end med rimelighed kan accepteres 
af en enkelt ordregivende myndighed. Nye 
regler om grænseoverskridende fælles 
indkøb, der anfører lovvalg, bør derfor 
fastsættes for at lette samarbejdet mellem 
ordregivende myndigheder i hele det indre 
marked. Desuden kan ordregivende 
myndigheder fra forskellige medlemsstater 
etablere fælles retlige enheder i henhold til 
national ret eller EU-retten. Der bør 
fastsættes særlige regler for sådanne former 

(26) Offentlige kontrakter tildelt i 
fællesskab af ordregivende myndigheder 
fra forskellige medlemsstater støder nu på 
særlige juridiske vanskeligheder, navnlig i 
forbindelse med konflikter mellem national 
lovgivning. Til trods for at direktiv 
2004/18/EF implicit tillod 
grænseoverskridende fælles offentlige 
indkøb, har forskellige nationale 
retssystemer i praksis eksplicit eller 
implicit gjort grænseoverskridende fælles 
indkøb usikre eller umulige i retlig 
henseende. Ordregivende myndigheder fra 
forskellige medlemsstater kan være 
interesseret i at samarbejde og i fællesskab 
tildele offentlige kontrakter for at drage 
størst mulig fordel af det indre markeds 
muligheder med hensyn til stordriftsfordele 
og risiko-/resultatdeling, ikke mindst ved 
innovative projekter, der indbærer større 
risiko end med rimelighed kan accepteres 
af en enkelt ordregivende myndighed. Nye 
regler om grænseoverskridende fælles 
indkøb, der anfører lovvalg, bør derfor 
fastsættes for at lette samarbejdet mellem 
ordregivende myndigheder i hele det indre 
marked. Desuden kan ordregivende 
myndigheder fra forskellige medlemsstater 
etablere fælles retlige enheder i henhold til 
national ret eller EU-retten. Der bør 
fastsættes særlige regler for sådanne former 
for fælles indkøb. Hvis der ikke er 
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for fælles indkøb. sandsynlighed for, at det vil være muligt 
at gøre brug af grænseoverskridende 
fælles indkøb, bør de ordregivende 
myndigheder kunne afvige fra EU's regler 
om offentlige indkøb og i stedet benytte en 
enklere ordning.

Or. en

Ændringsforslag 55
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af det 
offentlige som indkøber, sikrer, at der 
skabes muligheder for en 
konkurrencesituation ved tildeling af 
offentlige kontrakter. Derfor skal det være 
muligt at afgive tilbud, som afspejler 
mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. De tekniske 
specifikationer skal derfor udformes på en 
sådan måde, at kunstig indsnævring af 
konkurrence undgås gennem krav, der 
begunstiger en bestemt økonomisk aktør, 
ved at spejle de vigtigste egenskaber for de 
varer, tjenesteydelser eller bygge- og 
anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den 
pågældende økonomiske aktør. 
Udarbejdelse af de tekniske specifikationer 
i form af funktionelle og 
udførelsesrelaterede krav gør det 
almindeligvis muligt at opnå dette mål på 
bedste måde og fremmer innovation. Når 
der henvises til en europæisk standard, 
eller i mangel heraf til en national standard, 
skal tilbud baseret på tilsvarende ordninger 
tages i betragtning af de ordregivende 
myndigheder. For at godtgøre, at der er tale 
om en tilsvarende ordning, kan det kræves, 

(27) Der er behov for, at de tekniske 
specifikationer, der udarbejdes af det 
offentlige som indkøber, sikrer, at der 
skabes muligheder for en 
konkurrencesituation ved tildeling af 
offentlige kontrakter. Derfor skal det være 
muligt at afgive tilbud, som afspejler 
mange forskellige tekniske 
løsningsmuligheder, så der opnås 
tilstrækkelig konkurrence. Derfor skal 
formålet med de tekniske specifikationer 
være at definere den funktion, som 
genstanden for kontrakten skal levere, 
hvorfor disse specifikationer i alle tilfælde 
skal udformes på en sådan måde, at kunstig 
indsnævring af konkurrence undgås 
gennem krav, der begunstiger en bestemt 
økonomisk aktør, ved at spejle de vigtigste 
egenskaber for de varer, tjenesteydelser 
eller bygge- og anlægsarbejder, der 
normalt tilbydes af den pågældende 
økonomiske aktør Udarbejdelse af de 
tekniske specifikationer i form af 
funktionelle og udførelsesrelaterede krav 
gør det almindeligvis muligt at opnå dette 
mål på bedste måde og fremmer 
innovation. Når der henvises til en 
europæisk standard, eller i mangel heraf til 
en national standard, skal tilbud baseret på 
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at tilbudsgiverne fremlægger verificeret 
dokumentation fra tredjepart. Anden 
relevant dokumentation, såsom teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, bør også 
tillades, hvis den pågældende økonomiske 
aktør ikke har adgang til sådanne 
certifikater eller testrapporter eller ikke har 
mulighed for at fremskaffe dem inden for 
de fastsatte frister.

tilsvarende ordninger tages i betragtning af 
de ordregivende myndigheder. For at 
godtgøre, at der er tale om en tilsvarende 
ordning, kan det kræves, at tilbudsgiverne 
fremlægger verificeret dokumentation fra 
tredjepart. Anden relevant dokumentation, 
såsom teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, bør også tillades, hvis den 
pågældende økonomiske aktør ikke har 
adgang til sådanne certifikater eller 
testrapporter eller ikke har mulighed for at 
fremskaffe dem inden for de fastsatte 
frister.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Ordregivende myndigheder, der 
ønsker at anskaffe bygge- eller 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
med specifikke miljømæssige, sociale eller 
andre egenskaber, bør kunne henvise til 
særlig mærkning, såsom de europæiske og 
(multi)nationale miljømærker eller ethvert 
andet mærke, forudsat at kravene til 
mærket er forbundet med kontraktens 
genstand, f.eks. beskrivelsen af varen og 
dets udformning, herunder emballagekrav. 
Det er desuden vigtigt, at disse krav 
udformes og vedtages på grundlag af 
objektivt kontrollerbare kriterier ved hjælp 
af en fremgangsmåde, som de berørte 
parter, f.eks. organer inden for det 
offentlige, forbrugere, producenter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage i, og at mærket er til rådighed og 
tilgængeligt for alle interesserede parter.

(28) Ordregivende myndigheder, der 
ønsker at anskaffe bygge- eller 
anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser 
med specifikke miljømæssige egenskaber, 
bør kunne henvise til særlig mærkning, 
såsom de europæiske og (multi)nationale 
miljømærker eller ethvert andet mærke, 
forudsat at kravene til mærket er forbundet 
med kontraktens genstand, f.eks. 
beskrivelsen af varen og dets udformning, 
herunder emballagekrav. Det er desuden 
vigtigt, at disse krav udformes og vedtages 
på grundlag af objektivt kontrollerbare 
kriterier ved hjælp af en fremgangsmåde, 
som de berørte parter, f.eks. organer inden 
for det offentlige, forbrugere, producenter, 
forhandlere og miljøorganisationer, kan 
deltage i, og at mærket er til rådighed og 
tilgængeligt for alle interesserede parter.

Or. en
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Begrundelse

Der kan fastsættes miljømæssige egenskaber i en offentlig indkøbsaftale, fordi sådanne 
egenskaber kan kædes direkte sammen med kvaliteten af de bygge- eller anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, der skal leveres. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem 
sociale egenskaber og kvaliteten af det leverede, hvorfor socialpolitiske mål bør søges nået 
via socialpolitikken.  Offentlige indkøb bør sikre en effektiv anvendelse af skatteborgernes 
penge, hvorfor det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal vælges.

Ændringsforslag 57
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) I betragtning af små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) generelt lave 
deltagelse i offentlige indkøb, navnlig i 
sektoren for innovation og tjenesteydelser, 
bør der træffes de nødvendige 
lovgivningsmæssige foranstaltninger.    
Med hensyn hertil bør der overvejes en 
række aktioner såsom overholdelse af 
princippet om ikkeforskelsbehandling, 
sikring af foranstaltningernes neutralitet 
for så vidt angår virksomhedernes 
nationalitet, hensyntagen til tilbuddenes 
konkurrencedygtighed og indførelse af 
præferenceforanstaltninger for at hjælpe 
konkurrencedygtige SMV'er. Der bør 
også indføres overvågnings- og 
indberetningsforanstaltninger for at 
forbedre den statistiske overvågning af 
hver enkelt sektor og af værdien af de 
offentlige indkøbskontrakter, der indgås 
med SMV'er, og for at gøre kontrahenter 
mere bevidste om SMV'er og disses 
vanskeligheder med at få adgang til 
markedet for offentlige indkøb. 

Or. fr
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Ændringsforslag 58
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Offentlige indkøb bør ske efter 
"tænk småt først"-princippet, og 
medlemsstaterne bør i fuldt omfang 
gennemføre den europæiske 
adfærdskodeks for lettere adgang for 
SMV'er til offentlige indkøbskontrakter.

Or. da

Ændringsforslag 59
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) Opmærksomheder bør atter 
henledes på betydningen af gensidighed i 
international handel samt på det forhold, 
at den multilaterale aftale om offentlige 
indkøb (Government Procurement 
Agreement (GPA)) spiller en afgørende 
rolle for åbningen af offentlige indkøb 
(varer, tjenesteydelser og bygge- og 
anlægskontrakter) for udenlandsk 
konkurrence og sikrer private 
tilbudsgivere gennemsigtige, retfærdige 
og ikkediskriminerende vilkår.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Krišjānis Kariņš
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Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring, 
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på.  De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de 
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring, 
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på.  De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver. Dog kan en sådan 
opdeling i delkontrakter ikke foretages 
med det formål at omgå lovfæstede 
indkøbsprocedurer.

Or. lv

Ændringsforslag 61
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) inddragelse i 
markederne for offentlige indkøb bør de
ordregivende myndigheder tilskyndes til at 
opdele kontrakter i delkontrakter, og de 
skal være forpligtet til at afgive forklaring, 
hvis de ikke gør dette. Når kontrakter 
opdeles i delkontrakter, kan de 
ordregivende myndigheder, f.eks. for at 
opretholde konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
af delkontrakter, som en økonomisk aktør 

(30) For at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV'er) og 
civilsamfundets inddragelse i markederne 
for offentlige indkøb bør de ordregivende 
myndigheder tilskyndes til at opdele 
kontrakter i delkontrakter, og de skal være 
forpligtet til at afgive forklaring, hvis de 
ikke gør dette. Når kontrakter opdeles i 
delkontrakter, kan de ordregivende 
myndigheder, f.eks. for at opretholde 
konkurrence eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden, begrænse antallet 
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kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

af delkontrakter, som en økonomisk aktør 
kan byde på. De kan desuden begrænse 
antallet af delkontrakter, der kan tildeles en 
enkelt tilbudsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 62
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Ud over de specifikke nye værktøjer, 
der indføres ved dette direktiv for at 
fremme SMV'ers inddragelse i markedet 
for offentlige indkøb, bør 
medlemsstaterne og de ordregivende 
myndigheder fortsat udarbejde SMV-
venlige strategier for offentlige indkøb. 
Gennemførelse og anvendelse af disse nye 
regler, som er mere SMV-venlige end den 
nuværende ordning, vil ikke i sig selv 
være nok. Kommissionen har 
offentliggjort et arbejdsdokument fra sine 
tjenestegrene med titlen "European code 
of best practices facilitating access by 
SMEs to public procurement contracts" 
(SEC (2008)2193) [europæisk 
adfærdskodeks for lettere adgang for 
SMV'er til offentlige indkøbskontrakter], 
hvormed formålet er at tilskynde 
medlemsstaterne til at iværksætte 
nationale strategier, programmer og 
handlingsplaner for at øge SMV'ers 
deltagelse i disse markeder. I denne ånd 
bør nationale, regionale og lokale 
myndigheder rigorøst anvende de i 
direktivet fastsatte regler og gennemføre 
konsekvente generelle politikker udformet 
med det formål at øge SMV'ers adgang til 
markederne for offentlige indkøb.

Or. en
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Begrundelse

Det er glædeligt, at direktivet indeholder nye SMV-venlige regler. Dog må der gøres mere for 
at sikre, at SMV'er kan få gavn af det betydelige potentiale, som markederne for offentlige 
indkøb frembyder. Alle medlemsstater, regioner og lokale myndigheder bør tilskyndes til at 
iværksætte strategier og politikker, der øger SMV'ers samlede deltagelse i disse markeder på 
både EU-plan og nationalt plan.

Ændringsforslag 63
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser 
af høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, 
at det i sidstnævnte tilfælde står dem frit 
for at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

(37) For at sikre effektiv anvendelse af 
offentlige midler og gøre det muligt for 
ordregivende myndigheder at opnå det 
bedst mulige forhold mellem kvalitet og 
pris bør tildelingsproceduren føre til 
indkøb af bygge- og anlægsarbejder, varer 
og tjenesteydelser af høj kvalitet, som er 
optimalt tilpasset de ordregivende 
myndigheders funktionalitets- og 
bæredygtighedsmål. Tildelingsproceduren 
bør ligeledes garantere, at tilbud vurderes 
på effektive konkurrencevilkår, således at
kontrakterne tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Følgelig bør ordregivende myndigheder 
kunne vedtage tildelingskriterier, der er 
formuleret således, at de vurderer den 
ordregivende myndigheds bekymringer 
med hensyn til bæredygtighed, herunder 
f.eks. faktorer, der er direkte knyttet til 
produktionsprocessen og andre 
livscykluskendetegn. Det bør desuden 
bemærkes, at det også står de 
ordregivende myndigheder frit for at 
fastsætte tilstrækkelige 
bæredygtighedsstandarder og andre 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
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specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 64
András Gyürk

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, at 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

(37) Kontrakter bør tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, som sikrer overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og ligebehandling. 
Disse kriterier bør garantere, at tilbud 
vurderes under forhold med effektiv 
konkurrence, også hvor ordregivende 
myndigheder kræver bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet, som matcher deres behov 
optimalt, f.eks. hvor de valgte 
tildelingskriterier omfatter faktorer, der er 
direkte knyttet til produktionsprocessen. 
Som følge heraf bør de ordregivende 
myndigheder kunne vedtage enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller 
"den laveste omkostning" som 
tildelingskriterier under hensyntagen til, at 
det i sidstnævnte tilfælde står dem frit for 
at fastsætte tilstrækkelige 
kvalitetsstandarder ved hjælp af tekniske 
specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten for højt standardiserede 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 65
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Når de ordregivende myndigheder 
vælger at tildele kontrakten til den, der 
har givet det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, skal de bestemme 
tildelingskriterierne på grundlag af hvilke, 
de vurderer tilbuddene for at fastslå, 
hvilket der indebærer 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. Desuden bør de valgte 
tildelingskriterier ikke give den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed, og de bør sikre muligheden for
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

(38) De ordregivende myndigheder skal 
bestemme tildelingskriterierne på grundlag 
af hvilke, de vurderer tilbuddene for at 
fastslå, hvilket der indebærer det bedste 
forhold mellem kvalitet og pris. Til 
fastlæggelse af, hvilket tilbud der 
indebærer det bedste forhold mellem 
kvalitet og pris, bør de ordregivende 
myndigheder anvende objektive kriterier, 
der har tilknytning til kontraktgenstanden. 
De valgte tildelingskriterier bør imidlertid 
ikke give den ordregivende myndighed 
ubegrænset valgfrihed. Tværtimod bør 
tildelingsproceduren sikre effektiv 
konkurrence gennem streng overholdelse 
af principperne om gennemsigtighed, 
ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling. Disse principper kræver 
bl.a. effektiv og gennemsigtig kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Ændringsforslag 66
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for 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
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og 
forhold i den pågældende sektor, og at 
fremme udviklingen og anvendelsen af 
europæiske indfaldsvinkler til 
livscyklusomkostninger som en yderligere 
understøtning for anvendelse af offentlige 
indkøb til støtte for bæredygtig udvikling.

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for kontorudstyr 
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for 
energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr). Desuden sker der hele tiden
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger, 
og der udvikles, afprøves og forfines hele 
tiden sektorspecifikke anvendelser af 
metoder til bestemmelse af 
livscyklusomkostninger. Det forekommer 
derfor relevant at fortsætte med at anvende 
sektorspecifik lovgivning til at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål for 
indkøb på områderne energieffektivitet og 
bekæmpelse af klimaændringer og for 
andre miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb inden for rammerne af de særlige 
politikker og forhold i den pågældende 
sektor for at fremme anvendelse af 
offentlige indkøb til støtte for bæredygtig 
udvikling. Disse bestræbelser bør omfatte 
sektortilpassede anvendelser af fornuftige 
metoder til bestemmelse af 
livscyklusomkostninger. I 
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overensstemmelse med andre 
bestemmelser i dette direktiv kan 
obligatoriske kriterier for offentlige 
indkøb vedtaget ved sektorspecifik 
lovgivning også omfatte tekniske 
specifikationer og tildelingskriterier, hvori 
der indgår bæredygtighedshensyn i 
relation til generelle sociale og 
miljømæssige fordele og ulemper, også 
når disse ikke er blevet værdisat eller ikke 
kan værdisættes, forudsat at de har 
tilknytning til kontraktgenstanden og 
strengt overholder principperne om 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling 
og lige beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Direktivet indeholder ikke obligatoriske indkøbskrav, hvorved det bestemmes, hvad 
ordregivende myndigheder skal købe i forbindelse med bestemte indkøbsprocedurer. I 
betragtning af de meget forskellige vilkår og muligheder i de forskellige sektorer ville det 
både være uhensigtsmæssigt og vanskeligt at medtage sådanne specifikke krav i dette direktiv

Ændringsforslag 67
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne for 
køretøjer til vejtransport (Europa-

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne for 
køretøjer til vejtransport (Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive køretøjer 
til vejtransport) og for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling. Det er endvidere 
glædeligt, at der åbnes mulighed for at 
tage større miljøhensyn end dem, der er 
fastsat ved EU's minimuslovgivning eller 
fuldt harmoniserede lovgivning eller 
noget hertil svarende. Krav, 
tildelingskriterier, kontraktklausuler osv. 
skal i alle tilfælde være i tråd med de 
grundlæggende principper i EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 68
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-

(39) Der skal gøres bestræbelser på at 
udnytte potentialet for offentlige indkøb 
fuldt ud for at opnå målene for Europa 
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strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling..

2020-strategien for bæredygtig vækst uden 
at gribe ind i de ordregivende 
myndigheders beføjelser. I betragtning af 
de betydelige forskelle mellem de enkelte 
sektorer og markeder vil det imidlertid ikke 
være hensigtsmæssigt at fastsætte generelle 
obligatoriske krav for miljømæssige, 
sociale og innovative indkøb. EU-
lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling..

Or. de

Ændringsforslag 69
Vicky Ford, András Gyürk

Forslag til direktiv
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. I 
betragtning af de betydelige forskelle 
mellem de enkelte sektorer og markeder vil 
det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt at 
fastsætte generelle obligatoriske krav for 
miljømæssige, sociale og innovative 
indkøb. EU-lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling..

(39) Det er yderst vigtigt at udnytte 
potentialet for offentlige indkøb fuldt ud 
for at opnå målene for Europa 2020-
strategien for bæredygtig vækst. Navnlig 
det forhold, at offentlige indkøb er en 
central drivende kraft bag innovation, har 
stor betydning for den fremtidige vækst i 
Europa. I betragtning af de betydelige 
forskelle mellem de enkelte sektorer og 
markeder vil det imidlertid ikke være 
hensigtsmæssigt at fastsætte generelle 
obligatoriske krav for miljømæssige, 
sociale og innovative indkøb. EU-
lovgiverne har allerede fastsat 
obligatoriske indkøbskrav med henblik på 
at opnå specifikke mål på områderne 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 for 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 
betydelige fremskridt med hensyn til 
fastlæggelsen af fælles metoder til 
bestemmelse af livscyklusomkostninger. 
Det forekommer derfor relevant at 
fortsætte ad denne vej og overlade det til 
sektorspecifik lovgivning at fastsætte 
obligatoriske målsætninger og mål som 
funktion af de særlige politikker og forhold 
i den pågældende sektor, og at fremme 
udviklingen og anvendelsen af europæiske 
indfaldsvinkler til livscyklusomkostninger 
som en yderligere understøtning for 
anvendelse af offentlige indkøb til støtte 
for bæredygtig udvikling..

Or. en
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Ændringsforslag 70
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier. Det bør således gøres 
klart, at de ordregivende myndigheder kan 
beslutte sig for det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud og den laveste 
omkostning ved hjælp af en tilgang med 
livscyklusomkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en objektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, fremstilling, 
anvendelse, vedligeholdelse samt 
bortskaffelse) og de eksterne 
omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Der bør 
udarbejdes fælles metoder på EU-plan for 
beregningen af livscyklusomkostninger for 
specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier, f.eks. måling af 
omkostninger i forhold til produkters eller 
tjenesteydelsers 
energibesparelsespotentiale. Det bør 
således gøres klart, at de ordregivende 
myndigheder kan beslutte sig for det mest 
økonomisk fordelagtige tilbud og den 
laveste omkostning ved hjælp af en tilgang 
med livscyklusomkostninger, forudsat at 
den anvendte metode er fastlagt på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
er tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, fremstilling, 
anvendelse, vedligeholdelse samt 
bortskaffelse) og de eksterne 
omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Der bør 
udarbejdes fælles metoder på EU-plan for 
beregningen af livscyklusomkostninger for 
specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier. Det bør således gøres 
klart, at de ordregivende myndigheder kan 
beslutte sig for det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud og den laveste 
omkostning ved hjælp af en tilgang med 
livscyklusomkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en objektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, fremstilling, 
anvendelse, vedligeholdelse samt 
bortskaffelse) og de eksterne 
omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Der bør 
udarbejdes fælles metoder på EU-plan for 
beregningen af livscyklusomkostninger for 
specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk.

(40) Disse sektorspecifikke 
foranstaltninger skal suppleres af en 
tilpasning af direktiverne om offentlige 
indkøb, som sætter de ordregivende 
myndigheder i stand til at realisere målene 
i Europa 2020-strategien i deres 
indkøbsstrategier. Det bør således gøres 
klart, at de ordregivende myndigheder kan 
beslutte sig for det mest økonomisk 
fordelagtige tilbud og den laveste 
omkostning ved hjælp af en tilgang med 
livscyklusomkostninger, forudsat at den 
anvendte metode er fastlagt på en objektiv 
og ikke-diskriminerende måde og er 
tilgængelig for alle interesserede parter. 
Begrebet livscyklusomkostninger omfatter 
alle omkostninger i løbet af livscyklussen 
for bygge- og anlægsarbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, både de interne 
omkostninger (f.eks. omkostninger i 
forbindelse med udvikling, fremstilling, 
anvendelse, vedligeholdelse samt 
bortskaffelse) og de eksterne 
omkostninger, for så vidt de kan 
værdisættes og overvåges. Der bør 
udarbejdes fælles metoder på EU-plan for 
beregningen af livscyklusomkostninger for 
specifikke kategorier af varer eller 
tjenesteydelser. Når en sådan metode er 
udarbejdet, bør brugen heraf gøres 
obligatorisk afhængigt af relevans og 
proportionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 72
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Når der benyttes en tilgang med 
beregning af livscyklusomkostningerne 
ved indkøb af energieffektive varer og 
tjenesteydelser, bør energieffektiviteten af 
en samling eller gruppe af indkøb som 
helhed betragtet prioriteres højere end et 
enkelt indkøbs energieffektivitet under 
hensyntagen til teknisk egnethed og 
tilsigtet anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise
til en særlig fremstillingsproces, en særlig 
udførelse af tjenesteydelser eller en særlig 
proces for ethvert andet trin i livscyklussen 
for en vare eller en tjenesteydelse, forudsat 
at de har tilknytning til den offentlige 
kontrakts genstand. For bedre at integrere 
sociale hensyn i offentlige indkøb bør 
indkøbere også have lov til i 
tildelingskriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 

(41) I betragtning af den fortsatte 
udvikling af metoder til beregning af 
livscyklusomkostninger bliver behovet for, 
at tekniske specifikationer og
tildelingskriterier henviser til en særlig 
fremstillingsproces, en særlig udførelse af 
tjenesteydelser eller en særlig proces for 
ethvert andet trin i livscyklussen for en 
vare eller en tjenesteydelse, stadigt mindre, 
hvorfor denne fremgangsmåde bør 
begrænses til områder, hvor det endnu 
ikke er muligt at beregne 
livscyklusomkostninger. De tekniske krav 
skal i alle tilfælde have direkte tilknytning 
til den offentlige kontrakts genstand. For 
bedre at integrere sociale hensyn i 
offentlige indkøb bør indkøbere også have 
lov til i tildelingskriterierne for det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud at 
inkludere karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
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af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier 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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
integrationen af handicappede. Alle 
kriterier, der omfatter sådanne kriterier 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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem sociale egenskaber og kvaliteten af det 
leverede, hvorfor socialpolitiske mål bør søges nået via socialpolitikken. Der kan gøres en 
undtagelse for adgangen for handicappede, men det er ikke nødvendigt udtrykkeligt at nævne 
kravet om beskyttelse af arbejdstagernes helbred og lignende krav, da en økonomisk aktør, 
der ikke overholder national lovgivning og EU-lovgivning, ikke vil kunne deltage i offentlige 
indkøb.

Ændringsforslag 74
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise 
til en særlig fremstillingsproces, en særlig 
udførelse af tjenesteydelser eller en særlig 
proces for ethvert andet trin i livscyklussen 
for en vare eller en tjenesteydelse, forudsat 
at de har tilknytning til den offentlige 
kontrakts genstand. For bedre at integrere 
sociale hensyn i offentlige indkøb bør 
indkøbere også have lov til i 
tildelingskriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 
af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier 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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise 
til en særlig fremstillingsproces, en særlig 
udførelse af tjenesteydelser eller en særlig 
proces for ethvert andet trin i livscyklussen 
for en vare eller en tjenesteydelse, forudsat 
at de har tilknytning til den offentlige 
kontrakts genstand. For bedre at integrere 
sociale hensyn i offentlige indkøb bør 
indkøbere også have lov til i 
gennemførelsesbetingelserne for 
kontrakten at inkludere karakteristika
vedrørende arbejdsforholdene for de 
personer, der deltager direkte i den 
pågældende produktions- eller 
leveringsproces. Disse karakteristika må 
kun vedrøre helbredsbeskyttelsen af de 
personer, som deltager direkte i den 
pågældende produktion, eller fremme af 
integrationen af ugunstigt stillede personer 
eller medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
for handicappede. Alle 
gennemførelsesbetingelser, der omfatter 
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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
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bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og på tilbuddets økonomiske 
værdi og følgelig få direkte indvirkning på 
kontraktgenstanden.

Or. es

Ændringsforslag 75
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise 
til en særlig fremstillingsproces, en særlig 
udførelse af tjenesteydelser eller en særlig 
proces for ethvert andet trin i livscyklussen 
for en vare eller en tjenesteydelse, forudsat 
at de har tilknytning til den offentlige 
kontrakts genstand. For bedre at integrere 
sociale hensyn i offentlige indkøb bør 
indkøbere også have lov til i 
tildelingskriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 
af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 

(41) De ordregivende myndigheder bør 
endvidere i de tekniske specifikationer og i 
tildelingskriterierne have lov til at henvise 
til en særlig fremstillingsproces, en særlig 
udførelse af tjenesteydelser eller en særlig 
proces for ethvert andet trin i livscyklussen 
for en vare eller en tjenesteydelse, forudsat 
at de har direkte tilknytning til den 
offentlige kontrakts genstand. For bedre at 
integrere sociale hensyn i offentlige indkøb 
bør indkøbere også have lov til i 
tildelingskriterierne for det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene for de personer, der 
deltager direkte i den pågældende 
produktions- eller leveringsproces. Disse 
karakteristika må kun vedrøre 
helbredsbeskyttelsen af de personer, som 
deltager direkte i den pågældende 
produktion, eller fremme af integrationen 
af ugunstigt stillede personer eller 
medlemmer af sårbare grupper i det 
personale, der udpeges til at gennemføre 
kontrakten, herunder adgangsmuligheder 
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for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier 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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

for handicappede. Alle kriterier, der 
omfatter sådanne kriterier 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. I 
forbindelse med kontrakter om 
tjenesteydelser og kontrakter, der omfatter 
projektering af bygge- og anlægsarbejder, 
bør de ordregivende myndigheder desuden 
kunne anvende organiseringen af de 
medarbejdere, der er udpeget til at udføre 
den pågældende kontrakt, og deres 
kvalifikationer og erfaringer som et 
tildelingskriterium, da dette kan have 
indflydelse på kvaliteten af kontraktens 
udførelse og følgelig på tilbuddets 
økonomiske værdi.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er direkte 
forbundet med kontraktens genstand, og 
hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, 
den vejledende forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud eller 
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bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet 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 ILO-
konventioner, selv hvis sådanne 
konventioner ikke er gennemført i 
national ret, og at ansætte flere 
handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

udbudsdokumenterne.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem sociale egenskaber og kvaliteten af det 
leverede, hvorfor socialpolitiske mål bør søges nået via socialpolitikken. 

Ændringsforslag 77
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. 

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de har direkte 
relation til kontraktens genstand, og hvis 
de er anført i udbudsbekendtgørelsen, den 
vejledende forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud eller 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. 
have til formål at fremme efteruddannelse 
på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til 
personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet eller 
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nævnes krav om - ved udførelsen af 
kontrakten - at ansætte langtidsledige eller 
iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige 
eller for unge, at overholde substansen i de 
grundlæggende ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

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 ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

Or. es

Ændringsforslag 78
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er forbundet med 
kontraktens genstand, og hvis de er anført i 
udbudsbekendtgørelsen, den vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud 
eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan 
bl.a. have til formål at fremme 
efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 
beskæftigelse til personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet 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 ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

(43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt 
er i overensstemmelse med dette direktiv, 
hvis de hverken direkte eller indirekte er 
diskriminerende, hvis de er direkte 
forbundet med kontraktens genstand, og 
hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, 
den vejledende forhåndsmeddelelse til at 
iværksætte udbud eller 
udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. 
have til formål at fremme efteruddannelse 
på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til 
personer med særlige 
integrationsproblemer, bekæmpe 
arbejdsløshed, beskytte miljøet 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 ILO-konventioner, selv 
hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.
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Or. en

Ændringsforslag 79
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Medlemsstaterne bør udpege en enkelt 
national myndighed til at have ansvaret for 
overvågning af, gennemførelse af og 
kontrol med offentlige indkøb. Dette
centrale organ skal have oplysninger på 
første hånd og rettidigt, især med hensyn til 
forskellige problemer, der påvirker 
gennemførelsen af lovgivningen om 
offentlige indkøb. Organet skal kunne give 
omgående tilbagemelding om, hvordan 
politikken fungerer, og om de potentielle 
svagheder i national lovgivning og i 
praksis samt bidrage til hurtig 
identificering af løsningerne. Med henblik 
på effektivt at bekæmpe korruption of svig, 
bør dette centrale organ og offentligheden 
også have mulighed for at kontrollere 
ordlyden i de indgåede kontrakter. 
Kontrakter for store beløb bør derfor 
fremsendes til tilsynsorganet, og 
interesserede personer bør have adgang til 
dokumenterne, hvis dette ikke går ud over 
legitime offentlige eller private interesser.

(50) Medlemsstaterne bør udpege 
nationale myndigheder til at have ansvaret 
for overvågning af, gennemførelse af og 
kontrol med offentlige indkøb. Disse
centrale organer skal have oplysninger på 
første hånd og rettidigt, især med hensyn til 
forskellige problemer, der påvirker 
gennemførelsen af lovgivningen om 
offentlige indkøb. De skal kunne give 
omgående tilbagemelding om, hvordan 
politikken fungerer, og om de potentielle 
svagheder i national lovgivning og i 
praksis samt bidrage til hurtig 
identificering af løsningerne. Med henblik 
på effektivt at bekæmpe korruption og
svig, bør disse centrale organer og 
offentligheden også have mulighed for at 
kontrollere ordlyden i de indgåede 
kontrakter. Kontrakter for store beløb bør 
derfor fremsendes til tilsynsorganet, og 
interesserede personer bør have adgang til 
dokumenterne, hvis dette ikke går ud over 
legitime offentlige eller private interesser.

Or. en

Ændringsforslag 80
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(55) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer med relevante aktører såsom 
repræsentanter for lokale og regionale 
myndigheder, civilsamfundet, berørte 
parter osv. under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 81
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "civilsamfund": den del af 
samfundslivet, der foregår i området 
mellem stat og marked, herunder på 
individuel basis, og aktiviteterne i 
ikkestatslige, frivillige og faglige 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 82
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. "ansøger": en økonomisk aktør, der har 14. "ansøger": en økonomisk aktør, der har 
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anmodet om opfordring til, eller som er 
blevet opfordret til at deltage i et 
begrænset udbud, udbud med forhandling 
eller i et udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse, en 
konkurrencepræget dialog eller i et 
innovationspartnerskab

anmodet om opfordring til, eller som er 
blevet opfordret til at deltage i et udbud 
med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse, i en konkurrencepræget 
dialog eller i et innovationspartnerskab

Or. en

Begrundelse

Dette er en følge af, at proceduren med begrænset udbud udgår, og at proceduren med udbud 
med forhandling slås sammen med proceduren med konkurrencepræget dialog. 

Ændringsforslag 83
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i hele eksistensen af en 
vare eller et bygge- og anlægsarbejde eller 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
erhvervelse af råvaren eller oparbejdelse af 
ressourcer til bortskaffelse, godkendelse og 
færdiggørelse

22. "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion og produktionssted, transport, 
anvendelse og vedligeholdelse, i hele 
eksistensen af en vare eller et bygge- og 
anlægsarbejde eller leveringen af en 
tjenesteydelse, fra erhvervelse af råvaren 
eller oparbejdelse af ressourcer til 
bortskaffelse, godkendelse og 
færdiggørelse

Or. fr

Ændringsforslag 84
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

22. "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, transport, anvendelse og 
vedligeholdelse, i hele eksistensen af en 
vare eller et bygge- og anlægsarbejde eller 
leveringen af en tjenesteydelse, fra 
erhvervelse af råvaren eller oparbejdelse af 
ressourcer til bortskaffelse, godkendelse og 
færdiggørelse

22. "livscyklus": alle fortløbende og/eller 
sammenhængende faser, herunder 
produktion, anvendelse og vedligeholdelse, 
i hele eksistensen af en vare eller et bygge-
og anlægsarbejde eller leveringen af en 
tjenesteydelse, fra erhvervelse af råvaren 
eller oparbejdelse af ressourcer til 
bortskaffelse, godkendelse og 
færdiggørelse

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af transport vil både være vanskeligt og besværliggøre beregningen af 
livscyklusomkostningerne, hvilket potentielt kunne forhindre disses effektive anvendelse.

Ændringsforslag 85
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 22 a og 22 b (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. "socialt bæredygtig 
produktionsproces": en 
produktionsproces, hvor bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
overholder love, regler og standarder på 
sundheds- og sikkerhedsområdet samt 
social- og arbejdsmarkedslovgivningen, 
navnlig hvad angår princippet om 
ligebehandling på arbejdspladsen
22b. "princip om ligebehandling på 
arbejdspladsen": overholdelse af de 
relevante beskæftigelsesvilkår, herunder 
love, regler og standarder på sundheds-
og sikkerhedsområdet samt sociale 
bestemmelser og 
arbejdsmarkedsbestemmelser således som 
fastsat i national lovgivning og i EU-
lovgivningen og i kollektive aftaler, der 
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finder anvendelse på det sted, hvor bygge-
og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne og 
varerne udføres

Or. fr

Ændringsforslag 86
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 200 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

c) 400 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder

Or. en

Begrundelse

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Ændringsforslag 87
Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 200 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 

c) 400 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af myndigheder på lavere 
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niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder.

niveau, samt projekteringskonkurrencer, 
der afholdes af disse myndigheder

Or. da

Ændringsforslag 88
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 500 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

d) 400 000 EUR for offentlige kontrakter 
vedrørende sociale tjenesteydelser og andre 
specifikke tjenesteydelser, der er anført i 
bilag XVI.

Or. en

Begrundelse

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Ændringsforslag 89
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For kontrakter for bygge- og 
anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser 
under disse tærskelværdier anvender 
medlemsstaterne nationale procedurer 
med åbne udbud, som sikrer overholdelse 
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af de traktatfæstede principper om lige 
adgang, ikkeforskelsbehandling og 
gennemsigtighed.

Or. en

Begrundelse

Den nugældende tærskelværdi for lokale og regionale myndigheders vare- og 
tjenesteydelseskontrakter bør forhøjes for at sikre, at kontrakternes økonomiske værdi kan 
tiltrække leverandører på tværs af grænserne og dermed potentielt virkelig styrke det indre 
marked. Forhøjelsen af tærskelværdien bør imidlertid ikke indebære, at kontrakter under 
denne værdi ikke gives i offentligt udbud, og medlemsstaterne bør derfor være forpligtede til 
at indføre nationale regler, der tillader sådanne udbud. 

Ændringsforslag 90
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved tildeling af kontrakter, der som følge 
af deres værdi ikke er omfattet af dette 
direktiv, skal nationale ordregivende 
myndigheder overholde principperne om 
ligebehandling, ikkeforskelsbehandling 
og gennemsigtighed.

Or. de

Ændringsforslag 91
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den konkrete anvendelse af aftalen 
om offentlige indkøb (GPA) som led i 
Unionens lovgivning om offentlige aftaler 
er baseret på en forudgående vurdering af 
den korrekte anvendelse af princippet om 
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betydelig gensidighed for så vidt angår 
åbningen af markeder mellem EU og 
kontraherende tredjestater. En sådan 
vurdering af betydelig gensidighed 
omfatter også tredjelande, som ikke er 
kontraherende parter i aftalen om 
offentlige indkøb, og som har adgang til 
EU's marked for offentlige indkøb.

Or. lt

Ændringsforslag 92
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den konkrete anvendelse af aftalen 
om offentlige indkøb (GPA) som led i 
Unionens lovgivning om offentlige aftaler 
er baseret på en forudgående vurdering af 
den korrekte anvendelse af princippet om 
betydelig gensidighed for så vidt angår 
åbningen af markeder mellem EU og 
kontraherende tredjestater. En sådan 
vurdering af betydelig gensidighed 
omfatter også tredjelande, som ikke er 
kontraherende parter i aftalen om 
offentlige indkøb, men som har adgang til 
EU's marked for offentlige indkøb.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
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Særlige undtagelser inden for 
posttjenester

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
offentlige kontrakter, som hovedsagelig 
har til formål at sætte de ordregivende 
myndigheder i stand til at levere 
posttjenester og andre tjenester end 
posttjenester. 
2. Ved anvendelsen af denne artikel 
forstås ved:
a) "posttjenester": tjenester, der består i 
indsamling, sortering, transport og 
omdeling af postforsendelser. Dette 
omfatter både tjenester, som hører under, 
og som ikke hører under den 
befordringspligt, der er fastsat ved direktiv 
97/67/EF
b) "andre tjenester end posttjenester": 
tjenester på følgende områder:
i. forvaltning af kurérservice (både før og 
efter forsendelsen, herunder "mail 
room"-forvaltning)
ii. værdiforøgende tillægstjenester, der 
har forbindelse med og som udelukkende 
udføres med elektroniske hjælpemidler 
(herunder sikret fremsendelse af kodede 
dokumenter ad elektronisk vej, 
adressestyring og fremsendelse af 
rekommanderet elektronisk post)
iii. tjenester vedrørende postforsendelser, 
som ikke er omfattet af nr. i, såsom 
uadresserede reklameforsendelser
iv. finanstjenester som defineret i CPV-
referencenumrene 66100000-1 til 
66720000-3 og i artikel 19, litra c), 
herunder især postanvisninger og 
gireringer
v. filatelitjenester
vi. logistiske tjenester (tjenester, der 
kombinerer fysisk omdeling og/eller 
oplagring med funktioner, der ikke 
omfatter posttjenester).
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Or. en

Begrundelse

I betragtning af den reelle konkurrence på markedet for posttjenester efter gennemførelsen af 
EU-bestemmelserne om liberalisering af sektoren bør offentlige kontrakter inden for dette 
område udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, for så vidt de indgås med det 
hovedformål, at de ordregivende myndigheder skal kunne udøve bestemte aktiviteter inden for 
i sektoren for posttjenester.

Ændringsforslag 94
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At gøre det muligt for juridiske personer at udføre 10 % af deres aktiviteter på det åbne 
marked baner vej for alvorlige konkurrenceforvridninger og vil skade SMV'er, navnlig på 
lokalt plan.

Ændringsforslag 95
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – 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 de 

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

Or. en

Begrundelse

At gøre det muligt for juridiske personer at udføre 10 % af deres aktiviteter på det åbne 
marked baner vej for alvorlige konkurrenceforvridninger og vil skade SMV'er, navnlig på 
lokalt plan.

Ændringsforslag 96
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder er ikke aktive på det frie 
marked med mere end 10 % for så vidt 
angår omsætningen for de aktiviteter, der 
er relevante i forbindelse med aftalen.

c) de deltagende ordregivende 
myndigheder udfører ingen aktiviteter på 
det frie marked, der er relevante i 
forbindelse med aftalen

Or. en

Begrundelse

At gøre det muligt for juridiske personer at udføre 10 % af deres aktiviteter på det åbne 
marked baner vej for alvorlige konkurrenceforvridninger og vil skade SMV'er, navnlig på 
lokalt plan.

Ændringsforslag 97
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når kontrakten vedrører 
affaldsforbrænding er de i denne artikels 
stk. 1, litra b), stk. 3, litra b), og stk. 4, 
litra c), omhandlede procentdele 50 %.
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Or. en

Begrundelse

Der hersker særlig bekymring for, at den nye ordlyd kunne få negative følger for 
affaldsforbrænding, som ellers betragtes som en i miljømæssig henseende ønskelig form for 
affaldsforvaltning. Eftersom det i nogle medlemsstater er sådan, at de lokale myndigheder ved 
lov er forpligtede til at behandle kommunalt affald, har disse myndigheder investeret 
betydelige beløb i forbrændingsanlæg, investeringer, som ikke ville have været kommercielt 
rentable, og med en tærskel på 90 % ville de være nødt til at udlicitere affaldsforbrænding, 
selv om der ikke findes reelle kommercielle alternativer i betragtning af den lave private 
kapacitet.

Ændringsforslag 98
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder behandler 
økonomiske aktører ens og uden 
forskelsbehandling og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.

De ordregivende myndigheder behandler 
økonomiske aktører i overensstemmelse 
med principperne om lighed, 
ikkeforskelsbehandling, fri konkurrence 
og åbenhed. De handler også på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde og 
sikrer altid, at offentlige midler forvaltes 
effektivt.

Or. es

Ændringsforslag 99
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder behandler 
økonomiske aktører ens og uden 
forskelsbehandling og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.

De ordregivende myndigheder behandler 
økonomiske aktører ens og uden 
forskelsbehandling og handler på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde, 
idet de sikrer, at offentlige midler 
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anvendes så effektivt som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 100
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at økonomiske aktører kan byde på bestemte kontrakter er det allerede et krav, at de skal 
være lovligt registrerede i deres hjemland, og det må derfor antages, og gensidigt 
anerkendes, at de overholder relevante og specifikke faglige krav. At kræve opgivelse af 
navne på personer, der skal udføre en kontrakt, er uforholdsmæssigt, unødvendigt og 
bureaukratisk og strider desuden mod virksomheders forvaltningsprærogativ. 

Ændringsforslag 101
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan gøre anvendelsen af 
elektroniske kommunikationsmidler 

Medlemsstaterne kan gøre anvendelsen af 
elektroniske kommunikationsmidler 
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obligatorisk i andre situationer, end dem 
der er fastsat i artikel 32, 33, 34, 35, stk. 2, 
49, stk. 2, eller 51 i nærværende direktiv.

obligatorisk i andre situationer end dem,
der er omhandlet i artikel 32, 33 og 34, 
artikel 35, stk. 2, artikel 49, stk. 2, og
artikel 51 i nærværende direktiv, forudsat 
at de ikke udgør en uoverstigelig hindring 
for SMV'er og mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 102
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Ulovlig adfærd

Ansøgerne skal ved begyndelsen af 
proceduren fremlægge en erklæring på 
tro og love om, at de ikke har udøvet eller 
vil udøve:
a) uretmæssig påvirkning af den 
ordregivende myndigheds 
beslutningsproces eller modtage fortrolige 
oplysninger, der kan give dem 
uretmæssige fordele i forbindelse med 
udbudsproceduren
b) indgå aftaler med andre ansøgere og 
tilbudsgivere med det formål at fordreje 
konkurrencen
c) bevidst give vildledende oplysninger, 
der kan have væsentlig indflydelse på 
belutninger vedrørende udelukkelse, 
udvælgelse eller tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 103
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Servicekuponer

1. Ved tilrettelæggelsen af offentlige 
tjenesteydelser kan de ordregivende 
myndigheder anvende et system med 
servicekuponer for at give kunderne 
frihed til at vælge tjenesteleverandøren. 
Den ordregivende myndighed bestemmer 
værdien af servicekuponen samt de 
tjenesteydelser, hvortil den kan anvendes, 
og de kunder, der kan benytte den.
2. En ordregivende myndighed kan 
fastsætte de krav, som 
tjenesteleverandøren skal opfylde for at 
blive optaget i systemet med 
servicekuponer. Disse krav skal være 
ikkediskriminerende og stå i rimeligt 
forhold til tjenesteydelsens genstand. Alle 
tjenesteleverandører, der opfylder 
kravene, skal optages i systemet. Listen 
over tjenesteleverandører skal 
offentliggøres.
3. En ordregivende myndighed kan også 
udvælge de tjenesteleverandører, der skal 
optages i servicekuponsystemet, ved hjælp 
af en i dette direktiv fastsat procedure.
4. En kunde kan vælge enhver 
tjenesteleverandør i servicekuponsystemet 
eller vælge ikke at benytte systemet.

Or. en

Begrundelse

I den aktuelle økonomiske situation er der brug for nye effektive værktøjer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af offentlige tjenesteydelser. Et servicekuponsystem er én supplerende måde 
at gøre dette på. Det er et system, der er til gavn for SMV'er, da det er meget let at deltage i.   
Det giver borgeren frihed til selv at vælge, hvem der skal være tjenesteleverandør. Et 
servicekuponsystem er helt klart også fordelagtigt for myndigheden, da det er meget lettere at 
benytte et servicekuponsystem end en procedure med offentlige indkøb.
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Ændringsforslag 104
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

Medlemsstaterne skal bestemme, at 
ordregivende myndigheder kan anvende 
innovationspartnerskaber som fastsat i 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 105
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud med 
forhandling eller konkurrencepræget 
dialog, i nedenstående tilfælde:

De kan også bestemme, at ordregivende 
myndigheder kan anvende udbud i form af
konkurrencepræget dialog i nedenstående 
tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Sammenlægning af udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog i forenklingsøjemed.

Ændringsforslag 106
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et af den ordregivende myndighed 3. Hvis et af den ordregivende myndighed 
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behørigt godtgjort akut behov gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
fastsat i stk. 1, andet afsnit, kan den 
fastsætte en frist, som ikke må være mindre 
end 20 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

behørigt godtgjort akut behov gør det 
umuligt at overholde den frist, der er 
fastsat i stk. 1, andet afsnit, kan den 
fastsætte en frist, som ikke må være mindre 
end 25 dage regnet fra datoen for 
afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Et akut behov kan kun føre til en 
forkortelse af fristen, hvis ikke det er 
forårsaget af de ordregivende 
myndigheder selv.

Or. de

Ændringsforslag 107
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ordregivende myndighed kan 
reducere fristen i stk. 1 for modtagelse af 
tilbud i henhold til stk. 1, andet afsnit, fem 
dage, hvis den accepterer, at tilbud kan 
indgives via elektroniske midler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, 4 
og 5.

4. Den ordregivende myndighed kan 
reducere fristen i stk. 1 for modtagelse af 
tilbud i henhold til stk. 1, andet afsnit, med 
tre dage, hvis den accepterer, at tilbud kan 
indgives via elektroniske midler i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, 4 
og 5.

Or. de

Ændringsforslag 108
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. en
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Begrundelse

I forenklingsøjemed foreslås det at lade denne artikel udgå, da der ikke er behov for den i 
artiklen omhandlede procedure. Hvis en ordregivende myndighed har benyttet en procedure 
med offentligt udbud, men ikke har modtaget noget tilbud eller kvalificeret tilbud, kan den 
ordregivende myndighed benytte proceduren med udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse. Derfor gør proceduren med begrænset udbud regelsættet mere komplekst og 
mindre gennemsigtigt og begrænser konkurrencen unødigt.

Ændringsforslag 109
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. en

Begrundelse

I forenklingsøjemed bør artikel 27 og 28 slås sammen til én procedure.

Ændringsforslag 110
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende 
myndigheders manglende opfyldelse af 
neutralitetsforpligtelsen straffes med 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 111
Jens Rohde
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Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 30 
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen.

Minimumsfristen for modtagelse af 
anmodninger om deltagelse skal være 40 
dage fra datoen for afsendelsen af 
bekendtgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Minimumsfristen for modtagelse af anmodninger om deltagelse bør være 40 dage som ved 
offentlige udbud for at sikre så ens administrative regler som muligt for de forskellige 
procedurer. 

Ændringsforslag 112
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende forhold ændres ikke i løbet 
af forhandlingerne:
a) Beskrivelsen af udbuddet
b) Den del af de tekniske specifikationer, 
hvori minimumskravene er fastlagt
c) Tildelingskriterierne.

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd er overtaget fra artikel 27 efter sammenlægningen af de to procedurer. 

Ændringsforslag 113
Vicky Ford
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Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En konkurrencepræget dialog skal finde 
sted i flere faser for at begrænse antallet af 
løsninger, der skal diskuteres under 
dialogen på grundlag af de 
tildelingskriterier, der er indeholdt i 
udbudsbekendtgørelsen eller i det 
beskrivende dokument. I 
udbudsbekendtgørelsen eller det 
beskrivende dokument, skal den 
ordregivende myndighed angive, om den 
vil anvende denne mulighed.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en

Ændringsforslag 114
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter at have erklæret dialogen for 
afsluttet og efter at have underrettet 
deltagerne herom opfordrer de 
ordregivende myndigheder deltagerne til at 
afgive deres endelige tilbud på grundlag af 
de løsninger, der er forelagt og præciseret 
under dialogen. Disse tilbud skal indeholde 
alle de elementer, der er nødvendige for 
projektets udførelse.

6. Efter at have erklæret dialogen for 
afsluttet og efter at have underrettet 
deltagerne herom opfordrer de 
ordregivende myndigheder de enkelte 
deltagere til at afgive deres endelige tilbud 
på grundlag af de løsninger, der er forelagt 
og præciseret under dialogen. Disse tilbud 
skal indeholde alle de elementer, der er 
nødvendige for projektets udførelse.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med bestemmelserne om fortrolighed kan alle tilbudsgivere 
ikke tilbyde samme løsning, hvilket er særlig vigtigt, når det gælder innovative løsninger.
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Ændringsforslag 115
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende indkøb 
af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til de 
aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger.

1. Ved innovationspartnerskaber kan 
enhver økonomisk aktør ansøge om at 
deltage som svar på en 
udbudsbekendtgørelse med henblik på at 
etablere et struktureret partnerskab for 
udvikling af innovative varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder og det efterfølgende indkøb 
af de heraf resulterende varer, 
tjenesteydelser og bygge- og 
anlægsarbejder, forudsat at de svarer til de 
aftalte tjenesteydelsesniveauer og 
omkostninger. En ordregivende 
myndighed bør klart beskrive, hvilke 
intellektuelle ejendomsrettigheder, om 
nogen, den ønsker at erhverve som et 
resultat af kontrakten, enten på forhånd i 
udbudsbekendtgørelsen, det beskrivende 
dokument eller opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen, eller 
på et senere tidspunkt under 
forhandlingerne om kontrakten.

Or. en

Ændringsforslag 116
Vicky Ford, András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ordregivende myndigheder bør ikke 
sætte markedet ud af kraft ved på forhånd 
at lægge sig fast på, hvilken innovativ 
løsning de ønsker, men derimod være 
åbne over for en række forskellige 
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løsninger på et givet problem for på denne 
måde at skabe incitamenter for de mest 
innovative ideer.

Or. en

Ændringsforslag 117
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
innovationsprocessen, eventuelt op til 
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for de resterede faser, 
forudsat at den har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

2. Partnerskabet struktureres i flere på 
hinanden følgende faser i henhold til 
rækkefølgen i forsknings- og 
innovationsprocessen, eventuelt op til 
fremstillingen af varerne eller 
tilvejebringelsen af tjenesteydelserne. Det 
skal opstille mellemfristede mål, der skal 
nås af partneren, og sørge for betaling af 
vederlag i passende rater. På grundlag af 
disse mål kan den ordregivende myndighed 
beslutte enten at indgå kontrakter for hver 
enkelt fase, hvilket giver mulighed for at 
indgå kontrakter med forskellige partnere 
for de forskellige etaper i processen, eller 
den kan beslutte at indgå kontrakter for 
mange faser med den eller de samme 
partnere. Den ordregivende myndighed 
kan også beslutte efter hver fase at bringe 
partnerskabet til ophør og indlede en ny 
udbudsprocedure for den eller de resterede 
faser, forudsat at den ordregivende 
myndighed har erhvervet de relevante 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller på 
anden vis har betalt passende vederlag 
som aftalt med partneren eller partnerne.

Or. en

Ændringsforslag 118
Jens Rohde
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Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrakten skal tildeles i henhold til de 
regler for udbud med forhandling, der er 
fastsat i artikel 27.

Kontrakten skal tildeles i henhold til de 
regler for konkurrencepræget dialog, der 
er fastsat i artikel 28.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig ændring efter sammenlægningen af artikel 27 og 28.

Ændringsforslag 119
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun de økonomiske aktører, der opfordres 
af den ordregivende myndighed efter dens 
vurdering af de ønskede oplysninger, kan 
fremlægge forsknings- og 
innovationsprojekter, der har til formål at 
opfylde de behov, som den ordregivende 
myndighed har identificeret, og som ikke 
kan opfyldes af eksisterende løsninger. 
Kontrakten skal udelukkende tildeles på 
grundlag af tildelingskriteriet for det 
økonomisk mest fordelagtige bud i 
overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, 
litra a).

Kun de økonomiske aktører, der opfordres 
af den ordregivende myndighed efter dens 
vurdering af de ønskede oplysninger, kan 
fremlægge forsknings- og 
innovationsprojekter, der har til formål at 
opfylde de behov, som den ordregivende 
myndighed har identificeret. Kontrakten 
skal udelukkende tildeles på grundlag af 
tildelingskriteriet for det økonomisk mest 
fordelagtige bud i overensstemmelse med 
artikel 66, stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 120
Jens Rohde
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Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Når bygge- og anlægsarbejder, levering 
af varer eller tjenesteydelser kun kan 
leveres af en bestemt økonomisk aktør af 
én af følgende årsager:

udgår

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager
ii) beskyttelsen af patenter, ophavsret eller 
andre intellektuelle ejendomsrettigheder
iii) beskyttelsen af andre eksklusive 
rettigheder.
Denne undtagelse gælder kun, hvis der 
ikke findes noget rimeligt alternativ eller 
erstatning, og den manglende 
konkurrence ikke er et resultat af en 
kunstig indskrænkning af 
indkøbsparametrene

Or. en

Begrundelse

Proceduren med offentlige udbud bør være standardproceduren. Hvis kun én økonomisk aktør 
kan levere de ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, kan den 
ordregivende myndighed stadig anvende denne procedure i overensstemmelse med litra a).  
Denne bestemmelse kan, på den anden side, åbne mulighed for at omgå proceduren med 
offentlige udbud.

Ændringsforslag 121
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved supplerende leveringer fra den 
oprindelige leverandør til delvis fornyelse 
af sædvanlige leveringer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leveringer eller installationer, når et 

b) ved supplerende leveringer fra den 
oprindelige leverandør til delvis fornyelse 
af sædvanlige leveringer eller installationer 
eller til udvidelse af allerede foretagne 
leveringer eller installationer, når et 
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leverandørskifte ville gøre det nødvendigt 
for den ordregivende myndighed at 
anskaffe udstyr, som på grund af en forskel 
i teknisk beskaffenhed ville medføre 
teknisk uforenelighed eller 
uforholdsmæssigt store tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse; løbetiden for disse 
kontrakter samt for kontrakter, der kan 
fornyes, må generelt ikke overstige tre år

leverandørskifte ville gøre det nødvendigt 
for den ordregivende myndighed at 
anskaffe udstyr, som på grund af en forskel 
i teknisk beskaffenhed ville medføre 
teknisk uforenelighed eller 
uforholdsmæssigt store tekniske 
vanskeligheder ved drift og 
vedligeholdelse; løbetiden for disse 
kontrakter samt for kontrakter, der kan 
fornyes, må ikke overstige tre år fra 
tidspunktet for indgåelsen af den 
oprindelige kontrakt

Or. en

Begrundelse

"Generelt" er for vagt et udtryk, og hvis man ønsker at være fleksibel med hensyn til 
afvigelser fra de tre år, bør kriterierne herfor i det mindste defineres mere konkret.

Ændringsforslag 122
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at tildele kontrakter 
under et dynamisk indkøbssystem følger de 
ordregivende myndigheder reglerne for det 
begrænsede udbud. Alle ansøgere, der 
opfylder udvælgelseskriterierne, skal 
optages i systemet; antallet af ansøgere, der 
skal optages af systemet, skal ikke 
begrænses i overensstemmelse med artikel 
64. Alle meddelelser i forbindelse med et 
dynamisk indkøbssystem skal udelukkende 
ske elektronisk i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 2-6.

2. Med henblik på at tildele kontrakter 
under et dynamisk indkøbssystem følger de 
ordregivende myndigheder reglerne for 
offentlige udbud. Alle ansøgere, der 
opfylder udvælgelseskriterierne, skal 
optages i systemet; antallet af ansøgere, der 
skal optages af systemet, skal ikke 
begrænses i overensstemmelse med artikel 
64. Alle meddelelser i forbindelse med et 
dynamisk indkøbssystem skal udelukkende 
ske elektronisk i overensstemmelse med 
artikel 19, stk. 2-6.

Or. en

Begrundelse

Eftersom proceduren for begrænset udbud udgår og med henblik på at sikre en åben og 
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retfærdig konkurrence mellem økonomiske aktører, når det gælder adgang til et dynamisk 
indkøbssystem, bør proceduren med offentlige udbud anvendes til udvælgelsen af disse 
økonomiske aktører.

Ændringsforslag 123
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de tilbudsgivere, der har afgivet 
antagelige tilbud, opfordres samtidig 
elektronisk til at deltage i den elektroniske 
auktion ved anvendelse af, fra og med den 
anførte dato og tidspunkt, forbindelserne i 
overensstemmelse med anvisningerne i 
opfordringen. Den elektroniske auktion kan 
finde sted i løbet af flere på hinanden 
følgende faser. Elektronisk auktion kan 
tidligst indledes to hverdage efter 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
tilbud.

Alle de tilbudsgivere, der har afgivet 
antagelige tilbud, opfordres samtidig 
elektronisk til at deltage i den elektroniske 
auktion ved anvendelse af, fra og med den 
anførte dato og tidspunkt, forbindelserne i 
overensstemmelse med anvisningerne i 
opfordringen. Den elektroniske auktion kan 
finde sted i løbet af flere på hinanden 
følgende faser. Elektronisk auktion kan 
tidligst indledes fem hverdage efter 
afsendelsen af opfordringen til at afgive 
tilbud.

Or. en

Begrundelse

Selv om fristerne bør forkortes, synes to dage alligevel at være lidt for kort tid til at give 
økonomiske aktører en rimelig chance for at reagere, navnlig for SMV'er, som generelt har 
færre menneskelige ressourcer til at deltage i offentlige indkøb.

Ændringsforslag 124
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder skal afsætte 
en passende periode mellem meddelelsen 
og den faktiske indsamling af oplysninger.

De ordregivende myndigheder skal afsætte 
en passende periode på mindst fem 
hverdage mellem meddelelsen og den 
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faktiske indsamling af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 125
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer de 
egenskaber, som kræves af et arbejde, en 
tjenesteydelse eller vare.

De tekniske specifikationer som defineret i 
punkt 1 i bilag VIII anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer de 
funktionaliteter, som et arbejde, en 
tjenesteydelse eller en vare skal levere.

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er målet at sikre, at ordregivende 
myndigheder fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette 
skulle åbne markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative 
løsninger. Det er naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en 
rettesnor og for at forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er 
formålet med nogle af ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske 
specifikationer ikke må bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 126
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – 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.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 127
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – 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.

Mere detaljerede karakteristika vedrørende 
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, kan 
anføres som retningslinjer, men kan ikke 
udelukke økonomiske aktører fra at 
deltage i indkøbsproceduren. 

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er at sikre, at ordregivende myndigheder 
fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette skulle åbne 
markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative løsninger. Det er 
naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en rettesnor og for at 
forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er formålet med nogle af 
ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske specifikationer ikke må 
bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 128
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De tekniske specifikationer kan om 
nødvendigt ligeledes indeholde krav 
vedrørende:
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Or. lt

Ændringsforslag 129
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præstationsniveauer, herunder på det 
miljø- og klimamæssige plan samt med 
hensyn til produktionsprocessen sociale 
bæredygtighed

Or. lt

Ændringsforslag 130
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) livscykluskendetegn

Or. lt

Ændringsforslag 131
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c)  produktionsprocessens sociale 
bæredygtighed

Or. lt
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Ændringsforslag 132
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) organiseringen af de medarbejdere, der 
er udpeget til at udføre den pågældende
kontrakt, og deres kvalifikationer og 
erfaringer

Or. lt

Ændringsforslag 133
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. lt

Ændringsforslag 134
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) regler for projektering og 
omkostningsberegning, betingelser for 
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afprøvning, kontrol og aflevering af 
bygge- og anlægsarbejder samt 
konstruktionsteknik og 
konstruktionsmetoder og alle andre 
tekniske forhold, som den ordregivende 
myndighed ved almindelige eller særlige 
bestemmelser kan fastsætte vedrørende de 
færdige arbejder og de materialer eller 
dele, der indgår deri

Or. lt

Ændringsforslag 135
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de 
retligt bindende nationale tekniske 
forskrifter, forudsat at de er forenelige med 
EU-lovgivningen, skal de tekniske 
specifikationer affattes på en af følgende 
måder:

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de 
retligt bindende nationale tekniske 
forskrifter, forudsat at de er forenelige med 
EU-lovgivningen, skal de tekniske 
specifikationer affattes på følgende måde:

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er at sikre, at ordregivende myndigheder 
fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette skulle åbne 
markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative løsninger. Det er 
naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en rettesnor og for at 
forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er formålet med nogle af 
ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske specifikationer ikke må 
bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 136
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra b
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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, skal
hver henvisning efterfølges af udtrykket 
"eller tilsvarende"

b) der kan desuden, som et middel til 
formodning om overensstemmelse med 
denne funktionsdygtighed eller disse 
funktionelle krav, henvises til tekniske 
specifikationer og, i nævnte rækkefølge, 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; hver henvisning skal efterfølges af 
udtrykket "eller tilsvarende"

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er at sikre, at ordregivende myndigheder 
fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette skulle åbne 
markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative løsninger. Det er 
naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en rettesnor og for at 
forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er formålet med nogle af 
ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske specifikationer ikke må 
bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 137
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som en angivelse af funktionsdygtighed 
eller funktionelle krav, jf. litra a), idet der 
som et middel til formodning om 
overensstemmelse med denne 
funktionsdygtighed eller disse krav 

udgår
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henvises til de tekniske specifikationer i
litra b)

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er at sikre, at de ordregivende 
myndigheder fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette 
skulle åbne markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative 
løsninger. Det er naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en 
rettesnor og for at forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er 
formålet med nogle af ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske 
specifikationer ikke må bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 138
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med alle ændringsforslagene til artikel 40 er at sikre, at ordregivende myndigheder 
fokuserer på den funktionalitet, som en given kontrakt forventes at levere. Dette skulle åbne 
markedet for så mange økonomiske aktører som muligt og for innovative løsninger. Det er 
naturligvis stadig muligt at medtage mere specifikke tekniske krav som en rettesnor og for at 
forklare, hvilke behov den ordregivende myndighed har. Desuden er formålet med nogle af 
ændringsforslagene at gøre Kommissionens forslag om, at tekniske specifikationer ikke må 
bruges til at begrænse konkurrencen, klarere.

Ændringsforslag 139
Jens Rohde
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Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. De tekniske specifikationer må ikke 
angive et bestemt fabrikat, en bestemt 
oprindelse eller en bestemt 
fremstillingsproces, og de må ikke henvise 
til et bestemt mærke, et bestemt patent eller 
en bestemt type, til en bestemt oprindelse 
eller til en bestemt produktion med det 
resultat, at visse virksomheder eller varer 
favoriseres eller elimineres. En sådan 
angivelse eller henvisning er 
undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig 
nøjagtig og forståelig beskrivelse af 
kontraktens genstand ikke kan lade sig 
gøre ved anvendelse af stk. 3. En sådan 
angivelse eller henvisning skal efterfølges 
af udtrykket "eller tilsvarende".

Or. en

Begrundelse

Præciseringen "medmindre kontraktens genstand gør det berettiget" er ikke nødvendig, 
eftersom bestemmelsen allerede tager højde herfor med termen "undtagelsesvis". 
Præciseringen bør derfor fjernes for at gøre det klart, at tekniske specifikationer som 
standardregel ikke må angive bestemte processer, patenter osv. 

Ændringsforslag 140
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en ordregivende myndighed benytter 
sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 
3, litra a), til at fastsætte tekniske 
specifikationer i form af 
funktionsdygtighed eller funktionelle 

Når en ordregivende myndighed benytter 
sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 
3, litra b), til at fastsætte tekniske 
specifikationer, kan den ikke afvise et 
tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer 
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krav, kan den ikke afvise 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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 141
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige, sociale eller 
andre egenskaber for bygge- og 
anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser i form af 
funktionsdygtighed eller funktionelle krav 
som omhandlet i artikel 40, stk. 3, litra a), 
kan de kræve, at bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser er 
forsynet med et mærke, forudsat at alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

Når de ordregivende myndigheder 
fastsætter miljømæssige egenskaber for 
bygge- og anlægsarbejder, levering af varer 
eller tjenesteydelser i form af 
funktionsdygtighed eller funktionelle krav 
som omhandlet i artikel 40, stk. 3, litra a), 
kan de kræve, at bygge- og anlægsarbejder, 
levering af varer eller tjenesteydelser er 
forsynet med et mærke, forudsat at alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Der kan fastsættes miljømæssige egenskaber i offentlige indkøbsaftaler, fordi sådanne 
egenskaber kan kædes direkte sammen med kvaliteten af de bygge- eller anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser, der skal leveres. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem 
sociale egenskaber og kvaliteten af det leverede, hvorfor socialpolitiske mål bør søges nået 
via socialpolitikken. 
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Ændringsforslag 142
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravene til mærket i forbindelse med 
etiketten vedrører kun egenskaber, der er 
forbundet med kontraktens genstand og er 
egnede til at definere egenskaberne ved de 
bygge- og anlægsarbejder, levering af varer 
eller tjenesteydelser, der er genstand for 
kontrakten

a) kravene til mærket i forbindelse med 
etiketten vedrører kun egenskaber, der er 
direkte forbundet med kontraktens 
genstand og er egnede til at definere 
egenskaberne ved de bygge- og 
anlægsarbejder, levering af varer eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 143
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når et mærke opfylder betingelserne i 
stk. 1, litra b), c), d) og e) men også 
omhandler krav, der ikke er knyttet til 
kontraktens genstand, kan de 
ordregivende myndigheder definere de 
tekniske specifikationer med henvisning 
til de detaljerede specifikationer for dette 
mærke, eller hvor det er relevant dele 
heraf, der er knyttet til kontraktens 
genstand og er egnede til at definere 
egenskaberne ved denne genstand.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis et mærke opfylder flere betingelser eller kriterier end krævet, bør dette ikke føre til flere 
dokumentationskrav.
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Ændringsforslag 144
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende 
dokumentation end den, der er nævnt i stk. 
1, f.eks. teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.

2. De ordregivende myndigheder skal 
acceptere enhver anden passende og 
tilsvarende dokumentation end den, der er 
nævnt i stk. 1, f.eks. teknisk dokumentation 
fra fabrikanten, når den pågældende 
økonomiske aktør ikke har adgang til at få 
udstedt de i stk. 1 omhandlede attester eller 
testrapporter, eller ikke har mulighed for at 
få dem udstedt inden for den gældende 
frist.

Or. en

Ændringsforslag 145
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan
angive, at der kan afgives alternative bud.
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. Alternative 
tilbud er ikke tilladt, uden at dette er 
anført.

1. De ordregivende myndigheder skal
angive, at der kan afgives alternative bud.

Or. de
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Ændringsforslag 146
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan 
angive, at der kan afgives alternative bud. 
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. Alternative tilbud
er ikke tilladt, uden at dette er anført.

1. De ordregivende myndigheder kan 
angive, at der kan afgives alternative bud. 
De angiver i udbudsbekendtgørelsen eller, 
hvis der anvendes en vejledende 
forhåndsmeddelelse til at iværksætte 
udbud, i opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen, om de tillader 
alternative tilbud eller ej. De ordregivende 
myndigheder kan ikke afvise alternative 
tilbud, som kan vise sig at opfylde 
kontraktens funktionalitetskrav.

Or. en

Begrundelse

Alternative tilbud bør tillades, og det forekommer ude af proportioner at forbyde dem.  
Deltagelse i offentlige indkøbsprocedurer er ressourcekrævende for både de ordregivende 
myndigheder og de økonomiske aktører. Sidstnævnte ville ikke spilde menneskelige og 
økonomiske ressourcer på et tilbud, hvis ikke de mente, at deres løsning kunne opfylde 
behovene i kontrakten.

Ændringsforslag 147
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder, der 
tillader alternative tilbud, angiver i 
udbudsdokumenterne, hvilke mindstekrav 
alternative tilbud skal opfylde, og hvilke 
specifikke krav der stilles til deres 
indgivelse. De sørger også for, at de valgte 
tildelingskriterier kan anvendes nyttigt i 
forhold til alternative tilbud, der opfylder 

2. De ordregivende myndigheder angiver i 
udbudsdokumenterne, hvilke mindstekrav 
alternative tilbud skal opfylde, og hvilke 
specifikke krav der stilles til deres 
indgivelse. De sørger også for, at de valgte 
tildelingskriterier kan anvendes nyttigt i 
forhold til alternative tilbud, der opfylder 
mindstekravene, samt i forhold til tilbud, 
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mindstekravene, samt i forhold til tilbud, 
der opfylder betingelserne, men som ikke 
er alternative tilbud.

der opfylder betingelserne, men som ikke 
er alternative tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 148
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 149
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer 
til eller er højere end tærsklerne i artikel 
4, men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal, den ordregivende myndighed, hvis 
den finder det uhensigtsmæssigt at opdele 
kontrakten i delkontrakter, i 

Med henblik på at øge konkurrencen og 
hjælpe SMV'er til at deltage i offentlige 
indkøb kan offentlige kontrakter 
underopdeles i homogene eller heterogene 
delkontrakter, undtagen ved indkøb, hvor 
den ordregivende myndighed finder det 
uhensigtsmæssigt at opdele kontrakten i 
delkontrakter.
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udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at afgive tilbud afgive en 
forklaring af grundene herfor.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilskynde ordregivende myndigheder til at underopdele kontrakter i 
delkontrakter for at gøre det lettere for SMV'er at deltage i offentlige indkøb. Dog bør der 
ikke være nogen pligt til at opdele kontrakter i delkontrakter, da ordregivende myndigheder i 
så fald kunne tænkes at opdele kontrakter, der ikke burde have været opdelt. Dette gælder 
f.eks. ofte bygge- og anlægskontrakter og it-kontrakter. I praksis ville det også være 
vanskeligt at fastsætte størrelsen og værdien af delkontrakterne.

Ændringsforslag 150
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige kontrakter kan underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal, den ordregivende myndighed, hvis 
den finder det uhensigtsmæssigt at opdele 
kontrakten i delkontrakter, i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene herfor.

Offentlige kontrakter skal underopdeles i 
homogene eller heterogene delkontrakter. 
For kontrakter med en værdi, der svarer til 
eller er højere end tærsklerne i artikel 4, 
men ikke mindre end 500 000 EUR, 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, 
skal, den ordregivende myndighed, hvis 
den finder det uhensigtsmæssigt at opdele 
kontrakten i delkontrakter, i 
udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen 
til at afgive tilbud afgive en forklaring af 
grundene herfor.

Or. en

Ændringsforslag 151
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De ordregivende myndigheder kan 
kræve, at alle ordremodtagere koordinerer 
deres aktiviteter under ledelse af den 
økonomiske aktør, som har fået tildelt et 
parti, der inkluderer den samlede 
koordinering af projektet eller de 
relevante dele af det.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordregivende myndigheder bør ikke kunne diktere, hvilke forvaltnings- og ejerskabsstrukturer 
private virksomheder skal have. Hvis det ikke er muligt at opdele en kontrakt uden at gøre 
dette, bør det konkluderes, at kontrakten ikke egner sig til at blive delt op.

Ændringsforslag 152
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kan
tilkendegive deres påtænkte offentlige 
indkøb gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
meddelelser skal indeholde de i bilag VI, 
del B, afsnit I, anførte oplysninger. De
offentliggøres enten af Kommissionen eller 
af de ordregivende myndigheder i deres 
"køberprofil", jf. punkt 2, litra b), i bilag 
IX. Hvis bekendtgørelsen offentliggøres af 
de ordregivende myndigheder i deres 
køberprofil, skal de sende en meddelelse 
om offentliggørelsen i deres køberprofil i 
overensstemmelse med punkt 3 i bilag IX.

1. De ordregivende myndigheder skal
tilkendegive deres påtænkte offentlige 
indkøb gennem offentliggørelsen af en 
forhåndsmeddelelse snarest muligt efter 
regnskabsårets begyndelse. Disse 
meddelelser skal indeholde de i bilag VI, 
del B, afsnit I, anførte oplysninger. De 
offentliggøres enten af Kommissionen eller 
af de ordregivende myndigheder i deres 
"køberprofil", jf. punkt 2, litra b), i bilag 
IX. Hvis bekendtgørelsen offentliggøres af 
de ordregivende myndigheder i deres 
køberprofil, skal de sende en meddelelse 
om offentliggørelsen i deres køberprofil i 
overensstemmelse med punkt 3 i bilag IX.

Or. es
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Ændringsforslag 153
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænset udbud og udbud med 
forhandling kan ordregivende 
myndigheder på lavere niveau anvende en 
forhåndsmeddelelse som 
udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:

Ved konkurrencepræget dialog kan 
ordregivende myndigheder på lavere 
niveau anvende en forhåndsmeddelelse 
som udbudsbekendtgørelse i henhold til 
artikel 24, stk. 2, hvis meddelelsen 
opfylder følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe logisk sammenhæng med ændringsforslagene om 
at lade artikel 26 og 27 udgå.

Ændringsforslag 154
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Det angives i bekendtgørelsen, at 
kontrakten tildeles ved begrænset udbud 
eller udbud med forhandling uden 
efterfølgende offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse, og interesserede 
økonomiske aktører opfordres til skriftligt 
at tilkendegive deres interesse.

b) Det angives i bekendtgørelsen, at 
kontrakten tildeles ved konkurrencepræget 
dialog uden efterfølgende offentliggørelse 
af en udbudsbekendtgørelse, og 
interesserede økonomiske aktører 
opfordres til skriftligt at tilkendegive deres 
interesse

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe logisk sammenhæng med ændringsforslagene om 
at lade artikel 26 og 27 udgå.
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Ændringsforslag 155
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle ordregivende myndigheder kan
anvende en udbudsbekendtgørelse til 
indkaldelse af bud i forbindelse med alle 
procedurer. Udbudsbekendtgørelserne skal 
indeholde de i bilag VI, del C, anførte 
oplysninger og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 49.

Alle ordregivende myndigheder skal
anvende en udbudsbekendtgørelse til 
indkaldelse af bud i forbindelse med alle 
procedurer. Udbudsbekendtgørelserne skal 
indeholde de i bilag VI, del C, anførte 
oplysninger og offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 49.

Or. es

Ændringsforslag 156
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænsede udbud,
konkurrencepræget dialog,
innovationspartnerskaber og udbud med 
forhandling henvender de ordregivende 
myndigheder sig samtidigt og skriftligt til 
de udvalgte ansøgere med en opfordring til 
at afgive tilbud eller, ved 
konkurrencepræget dialog, til at deltage i 
dialogen.

Ved konkurrencepræget dialog og 
innovationspartnerskaber henvender de 
ordregivende myndigheder sig samtidigt og 
skriftligt til de udvalgte ansøgere med en 
opfordring til at afgive tilbud eller, ved 
konkurrencepræget dialog, til at deltage i 
dialogen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe logisk sammenhæng med ændringsforslagene om 
at lade artikel 26 og 27 udgå.
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Ændringsforslag 157
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis de har fastslået, at buddet ikke, i det 
mindste på ækvivalent vis, opfylder 
forpligtelserne i henhold EU's social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller 
de i bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser, der er anført i bilag XI.

2. De ordregivende myndigheder tildeler
ikke den tilbudsgiver, der har afgivet det 
bedste bud, en kontrakt, hvis det påvises, at 
buddet ikke opfylder forpligtelserne i 
henhold til EU's eller medlemsstaternes 
social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller i henhold til 
kollektive aftaler på det sted, hvor bygge-
og anlægsarbejdet, tjenesteydelsen eller 
varen skal udføres, eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser.

Or. fr

Ændringsforslag 158
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder kan tage små 
og mellemstore virksomheder i 
betragtning.

Or. fr

Ændringsforslag 159
Henri Weber

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



PE491.205v01-00 96/141 AM\904833DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) deltagelse i udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 
2011 om forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor1,
_____________
1 EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 160
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) regler, der er af en sådan 
beskaffenhed, at de strider mod princippet 
om gensidighed i handelen, ifølge hvilket 
enhver EU-virksomhed skal have 
mulighed for at afgive tilbud på markedet 
for offentlige indkøb i ansøgerens eller 
tilbudsgiverens oprindelsesland. 

Or. fr

Ændringsforslag 161
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed kan udelukke 
en økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig kontrakt, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

En ordregivende myndighed skal udelukke 
en økonomisk aktør fra deltagelse i en 
offentlig kontrakt, hvis en af følgende 
betingelser er til stede:

Or. fr

Ændringsforslag 162
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

a) hvis myndigheden er bekendt med en 
tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's eller medlemsstaternes social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning og i 
henhold til de kollektive aftaler, der finder 
anvendelse på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen 
udføres, eller i henhold til de i bilag XI 
anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser. Overensstemmelse med 
EU's lovgivning eller med internationale 
bestemmelser omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 163
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis myndigheden er bekendt med en a) hvis myndigheden kan bevise en 



PE491.205v01-00 98/141 AM\904833DA.doc

DA

tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til 
EU's social- og arbejdsmarkeds- eller 
miljølovgivning eller de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige bestemmelser. 
Overensstemmelse med EU's lovgivning 
eller med internationale bestemmelser 
omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 164
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis den økonomiske aktør er fra et 
tredjeland, der ikke åbner sine egne 
markeder for offentlige indkøb for EU-
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 165
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis den ordregivende myndighed med 
ethvert middel kan bevise, at den 
økonomiske aktør i forbindelse med 
udøvelsen af erhvervet har begået andre 
alvorlige fejl

c) hvis den ordregivende myndighed kan 
fremlægge bevis for, at den økonomiske 
aktør i forbindelse med udøvelsen af 
erhvervet har begået andre alvorlige fejl

Or. en



AM\904833DA.doc 99/141 PE491.205v01-00

DA

Ændringsforslag 166
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En ordregivende myndighed skal 
udelukke en økonomisk aktør fra 
deltagelse i en offentlig kontrakt, hvis et 
af de i denne artikels stk. 1, 2 eller 3 
omhandlede forhold gør sig gældende for 
en underentreprenør, som den 
økonomiske aktør har foreslået i henhold 
til artikel 71.

Or. fr

Ændringsforslag 167
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overholdelse af regler og standarder 
på sundheds- og sikkerhedsområdet og af 
sociale bestemmelser og 
arbejdsmarkedsbestemmelser som fastsat i 
EU-lovgivningen og national lovgivning 
og i gældende kollektive aftaler på det 
sted, hvor bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelsen eller varen leveres.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være 
relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være 
direkte relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til
kravet om at sikre en reel konkurrence.

Or. es

Ændringsforslag 169
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være 
relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder begrænser 
betingelserne for deltagelse til de 
betingelser, der er relevante for at sikre, at 
ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk 
og finansiel kapacitet samt kommerciel og 
teknisk formåen til at gennemføre den 
pågældende kontrakt. Alle krav skal være 
direkte relaterede og stå i et nøje forhold til 
kontraktens genstand under hensyntagen til 
kravet om at sikre en reel konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 170
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den myndighed, der udsteder passet, 
indhenter de relevante oplysninger direkte 
fra de kompetente myndigheder, 
medmindre dette er forbudt i henhold til 
nationale regler om beskyttelse af 
personoplysninger.

3. Den myndighed, der udsteder passet, 
indhenter de relevante oplysninger direkte 
fra de kompetente myndigheder, 
medmindre dette er forbudt i henhold til 
nationale regler om beskyttelse af 
personoplysninger, og når oplysningerne 
kun kan indhentes fra den økonomiske 
aktør selv. I disse tilfælde skal den 
økonomiske aktør indgive disse 
oplysninger til myndigheden med henblik 
på erhvervelse af et udbudspas.

Or. en

Ændringsforslag 171
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end seks måneder tidligere.

4. Det europæiske udbudspas anerkendes 
af alle ordregivende myndigheder som 
dokumentation for, at de betingelser for 
deltagelse, som det omfatter, er opfyldt, og 
kan ikke drages i tvivl uden begrundelse. 
En sådan begrundelse kan vedrøre den 
omstændighed, at passet er udstedt mere 
end tolv måneder tidligere.

Or. en

Begrundelse

Udbudspasset kan være et vigtigt værktøj til at sænke de administrative omkostninger, men 
gyldighedsperioden bør forlænges, da seks måneder forekommer at være en urimeligt kort 
periode, og det desuden ville være alt for dyrt for økonomiske aktører, navnlig SMV'er, at få 
deres pas fornyet to gange om året.
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Ændringsforslag 172
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 61 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitetssikringsstandarder og 
miljøledelsesstandarder

Kvalitetssikringsstandarder og 
miljøledelses- og socialstyringsstandarder

Or. fr

Ændringsforslag 173
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 61 – 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 og eventuelle 
underleverandører overholder gældende 
regler og standarder på sundheds- og 
sikkerhedsområdet samt sociale 
bestemmelser og 
arbejdsmarkedsbestemmelser som fastsat i 
EU-lovgivningen og national lovgivning 
og i kollektive aftaler, der finder 
anvendelse på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejdet, tjenesteydelsen eller 
varen udføres.

Or. fr

Ændringsforslag 174
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
henhold til artikel 88 alle oplysninger 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation for overholdelse af 
kvalitets- og miljøstandarder, jf. stk. 1 og 
2, i denne artikel, til rådighed for andre 
medlemsstater.

3. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
henhold til artikel 88 alle oplysninger 
vedrørende den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation for overholdelse af 
kvalitets- og miljøstandarder samt sociale 
standarder, jf. stk. 1 og 2, i denne artikel, 
til rådighed for andre medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til kriterierne vedrørende 
økonomisk og finansiel formåen i henhold 
til artikel 56, stk. 3, og kriterierne 
vedrørende teknisk og faglig formåen i 
henhold til artikel 56, stk. 4, kan 
økonomiske aktører i givet fald og i 
forbindelse med en bestemt kontrakt basere 
sig på andre enheders kapacitet, uanset den 
retlige karakter af forbindelserne mellem 
dem. Aktøren skal i så fald godtgøre over 
for den ordregivende myndighed, at han 
råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. 
ved at fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende. Med 
hensyn til økonomisk og finansiel 
formåen kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at den økonomiske 
aktør og de pågældende enheder hæfter 
solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Med hensyn til kriterierne vedrørende 
økonomisk og finansiel formåen i henhold 
til artikel 56, stk. 3, og kriterierne
vedrørende teknisk og faglig formåen i 
henhold til artikel 56, stk. 4, kan 
økonomiske aktører i givet fald og i 
forbindelse med en bestemt kontrakt basere 
sig på andre enheders kapacitet, uanset den 
retlige karakter af forbindelserne mellem 
dem. Aktøren skal i så fald godtgøre over 
for den ordregivende myndighed, at han 
råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. 
ved at fremlægge dokumentation for disse 
enheders forpligtelser i så henseende.

Or. de
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Ændringsforslag 176
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med bygge- og 
anlægskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og monterings-
og installationsarbejde under en aftale om 
vareleverancer kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at visse centrale 
opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren 
selv eller, hvis et tilbud indgives af en 
sammenslutning af økonomiske aktører 
som omhandlet i artikel 6, af en deltager i 
sammenslutningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med bygge- og 
anlægskontrakter, 
tjenesteydelseskontrakter og monterings-
og installationsarbejde under en aftale om 
vareleverancer kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at visse centrale 
opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren 
selv eller, hvis et tilbud indgives af en 
sammenslutning af økonomiske aktører 
som omhandlet i artikel 6, af en deltager i 
sammenslutningen.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 178
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel udgør en urimelig og unødvendig barriere. For det første skal en økonomisk 
aktør allerede ifølge gældende krav for den relevante sektor/profession være lovligt 
registreret i en medlemsstat. For det andet bør det med indførelsen af udbudspasset ikke være 
nødvendigt at udarbejde yderligere lister i de forskellige medlemsstater. Sådanne lister ville 
begrænse konkurrencen og skabe nye barrierer på det indre marked.  

Ændringsforslag 179
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænsede udbud, udbud med 
forhandling, ved konkurrencepræget 
dialog og innovationspartnerskaber kan de 
ordregivende myndigheder begrænse 
antallet af ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive 
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der er et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede ansøgere.

Ved konkurrencepræget dialog og 
innovationspartnerskaber kan de 
ordregivende myndigheder begrænse 
antallet af ansøgere, som opfylder 
udvælgelseskriterierne, og som vil blive
opfordret til at afgive tilbud eller til dialog, 
forudsat at der er et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede ansøgere.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe logisk sammenhæng med ændringsforslaget om 
at slå udbud med forhandling sammen med konkurrencepræget dialog.
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Ændringsforslag 180
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved begrænsede udbud er dette 
mindsteantal ansøgere på fem. Ved udbud 
med forhandling, ved konkurrencepræget 
dialog og innovationspartnerskaber er 
mindsteantallet tre. Under alle 
omstændigheder skal antallet af ansøgere, 
der opfordres til at afgive tilbud, være 
tilstrækkelig stort til at sikre reel 
konkurrence.

Ved konkurrencepræget dialog er dette 
mindsteantal ansøgere på seks og ved 
innovationspartnerskaber er 
mindsteantallet tre. Under alle 
omstændigheder skal antallet af ansøgere, 
der opfordres til at afgive tilbud, være 
tilstrækkelig stort til at sikre reel 
konkurrence.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe logisk sammenhæng med ændringsforslaget om 
at slå udbud med forhandling sammen med konkurrencepræget dialog. Endvidere bør 
mindsteantallet af ansøgere ved konkurrencepræget dialog være højere end tre, eftersom 
formålet med proceduren er at skabe fleksibilitet og ikke at begrænse konkurrencen. Ved 
innovative partnerskaber forekommer et mindsteantal på tre mere fornuftigt, da markedet for 
forsknings- og innovationstunge kontrakter er mindre.

Ændringsforslag 181
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud a) det bedste forhold mellem kvalitet og 
pris

Or. en
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Ændringsforslag 182
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 183
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger. b) de laveste livscyklusomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 184
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

I stedet for "omkostninger" bør termen "pris" i det nugældende direktivs artikel 53 
bibeholdes. Dette vil øge den juridiske klarhed mellem de to valgmuligheder, enten"det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller "den laveste pris". På denne måde kan førstnævnte 
kriterium anvendes, når genstanden for en kontrakt er af mere kompliceret art, og den 
samlede pris indirekte indebærer en bredere vifte af udgifter. Sidstnævnte kriterium bør 
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bibeholdes som en valgmulighed for den ordregivende myndighed ved køb af standardiserede 
varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 185
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit udgår som følge af ændringen af artikel 66, stk. 1, afsnit 1, litra a) og b).

Ændringsforslag 186
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning 
af livscyklusomkostninger på de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 67.

udgår

Or. en
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Begrundelse

I stedet for "omkostninger" bør termen "pris" i det nugældende direktivs artikel 53 
bibeholdes. Dette vil øge den juridiske klarhed mellem de to valgmuligheder, enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller "den laveste pris", og beregningen af 
livscyklusomkostninger bør være et led i udformningen af det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud.

Ændringsforslag 187
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen eller 
ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning af 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
der er omhandlet i artikel 67.

Omkostningerne kan efter den 
ordregivende myndigheds valg vurderes 
udelukkende på grundlag af prisen i 
tilfælde af stærkt standardiserede varer 
eller ved brug af en metode baseret på 
omkostningseffektivitet, f.eks. beregning af 
livscyklusomkostninger på de betingelser, 
der er omhandlet i artikel 67.

Or. en

Ændringsforslag 188
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 

2. Tilbuddet med det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris, jf. stk. 1, litra a), 
set ud fra den ordregivende myndigheds 
synspunkt udvælges på grundlag af 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over 
livscyklusomkostninger som omhandlet i 
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litra b), andre kriterier i forbindelse med 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse 
med genstanden for den pågældende 
offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse ordlyden til ændringen af artikel 66, stk. 1, 
afsnit 1, litra a) og b).

Ændringsforslag 189
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige 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 offentlige 
kontrakt som f.eks.:

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris, andre 
kriterier i forbindelse med genstanden for 
den pågældende offentlige kontrakt som 
f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 190
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 

2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
jf. stk. 1, litra a), set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
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udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige 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 offentlige 
kontrakt som f.eks.:

udvælges på grundlag af kriterier, der er 
direkte forbundet med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger som omhandlet i stk. 1, 
litra b), andre kriterier, der er direkte 
forbundet med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som f.eks.:

Or. en

Ændringsforslag 191
Vicky Ford, András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter, 
herunder bl.a. yderligere innovative 
løsninger ud over de mindstekrav, der er 
anført i udbudsbekendtgørelsen, det 
beskrivende dokument eller opfordringen 
til at bekræfte interessetilkendegivelsen

Or. en

Ændringsforslag 192
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, 
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for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

energieffektivitet, udformning for alle 
brugere, miljømæssige karakteristika og 
innovativ karakter

Or. en

Ændringsforslag 193
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, udformning 
for alle brugere, miljømæssige 
karakteristika og innovativ karakter

a) livscyklusomkostninger og kvalitet, 
herunder teknisk værdi, æstetiske og 
funktionsmæssige karakteristika, 
tilgængelighed, udformning for alle 
brugere, miljømæssige karakteristika og 
innovativ karakter

Or. en

Begrundelse

I stedet for "omkostninger" bør termen "pris" i det nugældende direktivs artikel 53 
bibeholdes. Dette vil øge den juridiske klarhed mellem de to valgmuligheder, enten "det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller "den laveste pris", og beregningen af 
livscyklusomkostninger bør være et led i udformningen af det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud.

Ændringsforslag 194
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) socialt bæredygtig produktionsproces

Or. fr
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Ændringsforslag 195
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den 
pågældende kontrakt, og dets 
kvalifikationer og erfaring tages i 
betragtning, således at udskiftning af 
dette personale efter tildelingen af 
kontrakten kræver samtykke fra den 
ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse strider mod virksomhedernes forvaltningsprærogativ.

Ændringsforslag 196
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontraktens indvirkning på 
bæredygtig udvikling, herunder på ethvert 
trin i livscyklussen; det er ikke nødvendigt 
at værdisætte en sådan indvirkning, 
forudsat at de anvendte kriterier er i 
overensstemmelse med stk. 4

Or. en
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Ændringsforslag 197
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den specifikke lokale oprindelse af de 
pågældende bygge- og anlægsarbejder, 
varer eller tjenesteydelser eller af ethvert 
andet trin i deres livscyklus i 
overensstemmelse med traktatens 
principper. 

Or. fr

Ændringsforslag 198
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud som omhandlet i 
stk. 1, litra a), og stk. 2.

3. Medlemsstaterne kan bestemme, at visse 
typer kontrakter tildeles tilbuddet med det 
bedste forhold mellem kvalitet og pris som 
omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 199
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De skal sikre muligheden for 
effektiv konkurrence og skal være ledsaget 
af krav, der giver mulighed for en effektiv 
kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. 
Derfor skal de ordregivende myndigheder 
på grundlag af de oplysninger og den 
dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

4. Tildelingskriterier giver ikke den 
ordregivende myndighed ubegrænset 
valgfrihed. De tildelingskriterier, der 
anvendes til bestemmelse af, hvilket tilbud 
der er forbundet med det bedste forhold 
mellem kvalitet og pris, skal: 

a) være forbundet med 
kontraktgenstanden
b) sikre muligheden for effektiv 
konkurrence og

c) være ledsaget af krav, der giver 
mulighed for en effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.
Derfor skal de ordregivende myndigheder 
på grundlag af de oplysninger og den 
dokumentation, som er forelagt af 
tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol 
af, om tilbuddene opfylder 
tildelingskriterierne.

Or. en

Ændringsforslag 200
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
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vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og genvinding

vedligeholdelse og tilgængeligheden af 
den pågældende ressource, samt 
bortskaffelse, f.eks. omkostninger til 
indsamling og genvinding

Or. fr

Ændringsforslag 201
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder 
omkostninger i forbindelse med 
erhvervelse, f.eks. 
produktionsomkostninger, brug, f.eks. 
omkostninger til energiforbrug og 
vedligeholdelse, samt bortskaffelse, f.eks. 
omkostninger til indsamling og genvinding

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 202
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til livscyklussen, såfremt 
deres pengemæssige værdi kan bestemmes 
og og verificeres, hvilket kan omfatte 
omkostninger forbundet med 
drivhusgasemissioner og andre 
forurenende emissioner samt andre 
omkostninger i forbindelse med 
afhjælpning af klimaændringer.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er vanskeligt at kvantificere eksterne omkostninger, og samtidig bør beregningen af 
livscyklusomkostninger ikke føre til, at der opstår nye barrierer for varers og tjenesteydelsers 
frie bevægelighed på det indre marked.

Ændringsforslag 203
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er 
direkte knyttet til livscyklussen, såfremt 
deres pengemæssige værdi kan bestemmes 
og og verificeres, hvilket kan omfatte 
omkostninger forbundet med 
drivhusgasemissioner og andre 
forurenende emissioner samt andre 
omkostninger i forbindelse med 
afhjælpning af klimaændringer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract.
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria.
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Ændringsforslag 204
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder kræver, 
at økonomiske aktører gør rede for deres 
priser eller omkostninger, hvis følgende 
betingelser alle er opfyldt:

1. I tilfælde, hvor tilbud på en given 
kontrakt forekommer usædvanligt lave i 
lyset de tjenesteydelser, bygge- og 
anlægsarbejder eller varer, der skal 
leveres, skal de ordregivende 
myndigheder, inden de afviser et tilbud, 
kræve, at de pågældende økonomiske 
aktører skriftligt gøre rede for de enkelte
poster i deres tilbud.

Or. de

Ændringsforslag 205
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 206
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 207
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. de

Ændringsforslag 208
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Ændringsforslag 209
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af regler og standarder 
på sundheds- og sikkerhedsområdet og af 
sociale bestemmelser og 
arbejdsmarkedsbestemmelser som fastsat i 
EU-lovgivningen og national lovgivning 
og i gældende kollektive aftaler på det
sted, hvor bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelsen eller varen skal udføres

Or. fr
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Ændringsforslag 210
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) andre aspekter, der i tilstrækkelig grad 
forklarer tilbuddets unormalt lave pris.

Or. en

Ændringsforslag 211
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed verificerer 
de fremlagte oplysninger ved at konsultere 
tilbudsgiveren. Myndigheden kan kun 
afvise tilbuddet, hvis pris- eller 
omkostningsniveauet ikke kan begrundes 
ud fra dokumentationen, efter at de i 
stk. 3 nævnte elementer er taget i 
betragtning.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 212
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 

udgår
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unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's social-
og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 213
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis en ordregivende myndighed 
fastslår, at et tilbud er unormalt lavt, fordi 
tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte, 
skal tilbuddet afvises, medmindre 
tilbudsgiveren inden for en tilstrækkelig 
frist, som fastsættes af den ordregivende 
myndighed, kan godtgøre, at den 
pågældende støtte var forenelig med det 
indre marked som omhandlet i artikel 107 i 
traktaten. Hvis den ordregivende 
myndighed afviser et tilbud under disse 
omstændigheder, underretter den 
Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klart, at tilbudsgivere, der har modtaget 
statsstøtte, bør være undtagelsen, og kun hvis dette er foreneligt med traktatens artikel 107. 

Ændringsforslag 214
Hermann Winkler
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Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. På anmodning stiller medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 88 alle 
oplysninger vedrørende den 
dokumentation, der er fremlagt med 
hensyn til de i stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 215
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger 
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

De ordregivende myndigheder kan 
fastsætte særlige betingelser vedrørende 
udførelsen af en kontrakt, hvis de er anført 
i udbudsbekendtgørelsen eller 
udbudsbetingelserne og er af direkte 
relevans for kontraktens bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser. Disse betingelser kan 
navnlig vedrøre sociale og miljømæssige 
hensyn. De kan også omfatte krav om at 
økonomiske operatører tager højde for 
kompensation for risikoen for 
prisstigninger som følge af prissvingninger 
(hedging), som i væsentlig grad vil kunne 
påvirke kontraktens udførelse.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klart, at særlige betingelser kun er tilladt, for 
så vidt de er af direkte relevans for kontraktens bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser.  
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Ændringsforslag 216
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår
Underleverancer
1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller 
kan af en medlemsstat forpligtes til at 
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.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke den 
økonomiske aktørs ansvar som 
hovedmand.

Or. en

Begrundelse

Den tilbudsgiver, der vinder kontrakten, bærer ansvaret, og det er den pågældende 
økonomiske aktørs prærogativ selv at bestemme, hvorledes vedkommende ønsker at levere 
kontraktgenstanden. 
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Ændringsforslag 217
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår
Underleverancer
1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller 
kan af en medlemsstat forpligtes til at 
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.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke den 
økonomiske aktørs ansvar som 
hovedmand.

Or. de

Ændringsforslag 218
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 71
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår
Underleverancer
1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller 
kan af en medlemsstat forpligtes til at 
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.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke den 
økonomiske aktørs ansvar som 
hovedmand.

Or. en

Begrundelse

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.
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Ændringsforslag 219
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I udbudsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed anmode eller kan 
af en medlemsstat forpligtes til at 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.

1. I udbudsdokumenterne forpligtes 
tilbudsgiveren til over for den 
ordregivende myndighed 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 220
Henri Weber

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne begrænser en 
tilbudsgivers mulighed for at give dele af 
det bygge- og anlægsarbejde, af de 
tjenesteydelser eller af de varer, der skal 
leveres, i underentreprise til højst tre på 
hinanden følgende 
underentrepriseniveauer.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
ordregivende myndighed efter anmodning 
fra underleverandøren, og hvis 
kontraktens art giver mulighed herfor, 
overfører forfaldne betalinger direkte til 
underleverandøren for tjenesteydelser, 
vareleverancer eller bygge- og 
anlægsarbejder, som er leveret til eller 
udført for hovedentreprenøren. I så fald 
indfører medlemsstaterne passende 
ordninger, hvorved hovedentreprenøren 
kan gøre indsigelse mod uretmæssige 
udbetalinger. Ordningerne i forbindelse 
med denne betalingsform anføres i 
udbudsdokumenterne.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
betalinger til underleverandøren for 
leverede tjenesteydelser, varer eller bygge-
og anlægsarbejder straks forfalder, hvis:

a) hovedentreprenøren har leveret alle 
eller en del af tjenesteydelserne, bygge- og 
anlægsarbejderne eller varerne til den 
ordregivende myndighed
b) den ordregivende myndighed har 
accepteret tjenesteydelserne, varerne eller 
bygge-og anlægsarbejderne som værende 
fuldt ud leveret
c) underleverandøren uden held har givet 
hovedleverandøren en rimelig frist til at 
give oplysninger om de i litra a) og b) 
omhandlede omstændigheder.  

Or. de

Ændringsforslag 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Ændringen ændrer kontraktens 
økonomiske balance til 
tilslagsmodtagerens fordel.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 223
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 224
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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



AM\904833DA.doc 129/141 PE491.205v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

Der bør holdes fast ved den nuværende opdeling af tjenesteydelser i kategori A og B med alt, 
hvad dette indebærer.

Ændringsforslag 225
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de
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Begrundelse

Den nuværende juridiske situation med opdelingen af tjenesteydelser i kategori A og B bør 
fastholdes. Artikel 75 bør derfor udgå.

Ændringsforslag 226
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 a
Grønne offentlige indkøb

1. For at fremme de mest energieffektive 
kontorudstyrsprodukter skal 
Kommissionen og andre EU-institutioner 
samt andre offentlige myndigheder på 
nationalt plan, uden dog at EU-retten, 
national ret og økonomiske kriterier 
derved tilsidesættes, benytte 
energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles Energy Star-
specifikationer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 106/2008 af 15. januar 2008, når de 
foretager indkøb af 
kontorudstyrsprodukter.
2. Ordregivende myndigheder, som indgår 
indkøbskontrakter, der er omfattet af dette 
direktiv, skal kun indkøbe produkter, der 
er klassificeret på de højeste 
præstationsniveauer i henhold til 
specifikke 
gennemførelsesforanstaltninger i 
energimærkningsdirektivet (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/30/EU af 19. maj 2010).
3. Vælger de ordregivende myndigheder 
produkter med lavere præstationsniveauer 
end fastsat i denne artikels stykke 1 og 2, 
skal dette valg begrundes særskilt for så 
vidt angår kontraktens samlede 
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livscyklusomkostninger.
4. Når offentlige organer indkøber 
produkter, systemer, tjenesteydelser og 
bygninger, skal medlemsstaterne på 
grundlag af en analyse af hele 
livscyklussen som omhandlet i artikel 67 
sikre, at de indkøber produkter, systemer, 
tjenesteydelser og bygninger med høj 
energieffektivitet. Med forbehold af 
artikel 5 i direktivet om energieffektivitet 
skal den samlede energieffektivitet i 
forbindelse med indkøb eller leje af en 
samling eller gruppe af produkter, 
systemer, tjenesteydelser eller bygninger 
prioriteres højere end et enkelt indkøbs 
energieffektivitet under hensyntagen til 
teknisk egnethed og tilsigtet anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Offentlige indkøb, der er omfattet af dette direktiv, bør naturligvis være forenelige med EU's 
klima- og energieffektivitetsmål og med EU's forskrifter om energimærkning og Energy Star-
specifikationer. Med hensyn til energieffektivitet foreslår vi, at der fastlægges et selvstændigt 
retsgrundlag herfor i dette direktiv, eftersom en sådan tilgang vil være enklere og mere 
overbevisende end en henvisning til et EP-mandat fra ITRE eller til et direktiv under 
forhandling.

Ændringsforslag 227
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Artikel 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bedømmelseskomitéen må udelukkende 
bestå af fysiske personer, som er 
uafhængige af deltagerne i 
projektkonkurrencen. Hvis der kræves 
bestemte faglige kvalifikationer for at 
deltage i en konkurrence, skal mindst en 
tredjedel af bedømmelseskomitéens 
medlemmer have samme eller tilsvarende 

Bedømmelseskomitéen må udelukkende 
bestå af fysiske personer, som er 
uafhængige af deltagerne i 
projektkonkurrencen. Hvis der kræves 
bestemte faglige kvalifikationer for at 
deltage i en konkurrence, skal mindst en 
tredjedel af bedømmelseskomitéens 
medlemmer have samme eller tilsvarende 
kvalifikationer. Der bør tilstræbes 
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kvalifikationer. ligestilling mellem kønnene i 
bedømmelseskomitéens sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 228
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer i henhold til Rådets 
direktiv 89/665/EØF korrekt 
gennemførelse af nærværende direktiv i 
overensstemmelse med det nuværende
system for klager over afgørelser truffet af 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 229
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. de

Ændringsforslag 230
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 84
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. de

Ændringsforslag 231
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne udpeger uafhængige 
organer, som er ansvarlige for tilsynet 
med og koordinationen af 
gennemførelsesforanstaltninger (i det 
følgende benævnt "tilsynsorganer"). 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvem de har udpeget.

Or. en

Ændringsforslag 232
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 84a
Senest ved udgangen af 2013 forelægger 
Kommissionen en rapport om de 
forskellige procedurer for tildeling af 
kontrakter til en værdi, der ligger under 
de i artikel 12 fastlagte tærskelværdier, 
navnlig for så vidt angår tjenesteydelser, 
der i øjeblikket betragtes som ikke-
prioriterede.
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Or. de

Ændringsforslag 233
Hermann Winkler

Forslag til direktiv
Artikel 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel udgår

Or. de

Ændringsforslag 234
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 235
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
at forbedre økonomiske operatørers adgang 
til offentlige kontrakter, særlig SMV'er, og 
med henblik på at fremme en korrekt 
forståelse af bestemmelserne i dette 
direktiv, at der er passende bistand til 
rådighed, herunder ad elektronisk vej, eller 
ved hjælp af de eksisterende netværk for 
virksomhedsbistand.

2. Medlemsstaterne sikrer med henblik på 
at forbedre økonomiske operatørers adgang 
til offentlige kontrakter, særlig SMV'er og 
civilsamfundet, og med henblik på at 
fremme en korrekt forståelse af 
bestemmelserne i dette direktiv, at der er 
passende bistand til rådighed, herunder ad 
elektronisk vej, eller ved hjælp af de 
eksisterende netværk for 
virksomhedsbistand. Bistanden omfatter 
også fælles tilbud afgivet af flere 
forskellige aktører.

Or. en

Ændringsforslag 236
Kent Johansson

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen bistås af det Rådgivende 
Udvalg for Offentlige Aftaler, der er nedsat 
ved Rådets afgørelse 71/306/EØF. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Der skal 
tilstræbes ligestilling mellem kønnene i 
udvalgets sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 237
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer de økonomiske 
virkninger på det indre marked som følge 
af anvendelsen af tærskelværdierne i artikel 
4 og rapporterer derom til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2017.

Kommissionen vurderer de økonomiske 
virkninger på det indre marked som følge 
af anvendelsen af tærskelværdierne i artikel 
4 og rapporterer derom til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2015.

Or. de

Ændringsforslag 238
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag VIII – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) "teknisk specifikation" i forbindelse med 
offentlige vareindkøbs- eller 
tjenesteydelseskontrakter, en specifikation, 
der indeholdes i et dokument, som 
fastlægger krævede egenskaber ved et 
produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. 
kvalitetsniveau, miljøpræstation, 
udformning efter alle behov (herunder 
adgang for handicappede), 
overensstemmelsesvurdering, 
funktionsdygtighed, brugen af produktet, 
sikkerhed, dimensioner, herunder 
forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse 
og terminologi for produktet, symboler, 
prøvning og prøvningsmetoder, 
emballering, mærkning og etikettering, 
brugsvejledning og procedurer for 
overensstemmelsesvurdering

Or. de



AM\904833DA.doc 137/141 PE491.205v01-00

DA

Ændringsforslag 239
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Øget standardisering af information for så vidt angår de formelle oplysninger om økonomiske 
aktører i udbudsdokumenterne vil bidrage til at begrænse de samlede 
transaktionsomkostninger og samtidig ikke påvirke konkurrencen, eftersom disse oplysninger 
kun er afgørende for bestemmelsen af, om tilbudsgiveren er pålidelig, og ikke for valget 
mellem de forskellige tilbud.

Ændringsforslag 240
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Beskrivelse af virksomheden: 
etableringsår, selskabsform, ejer(e), 
bestyrelsesmedlemmer, branchekode, kort 
beskrivelse af virksomhedens vigtigste 
tjenesteydelser og/eller produktion

Or. en

Begrundelse

Øget standardisering af information for så vidt angår de formelle oplysninger om økonomiske 
aktører i udbudsdokumenterne vil bidrage til at begrænse de samlede 
transaktionsomkostninger og samtidig ikke påvirke konkurrencen, eftersom disse oplysninger 
kun er afgørende for bestemmelsen af, om tilbudsgiveren er pålidelig, og ikke for valget 
mellem de forskellige tilbud.
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Ændringsforslag 241
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) attestering af, at den økonomiske 
aktør har opfyldt sine forpligtelser med 
hensyn til skatteindbetalinger og 
socialsikringsordninger i henhold til de 
enkelte medlemsstaters lovgivning osv.

Or. en

Begrundelse

Øget standardisering af information for så vidt angår de formelle oplysninger om økonomiske 
aktører i udbudsdokumenterne vil bidrage til at begrænse de samlede 
transaktionsomkostninger og samtidig ikke påvirke konkurrencen, eftersom disse oplysninger 
kun er afgørende for bestemmelsen af, om tilbudsgiveren er pålidelig, og ikke for valget 
mellem de forskellige tilbud.

Ændringsforslag 242
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vigtige økonomiske indikatorer for 
den økonomiske aktør for de seneste tre 
regnskabsår: bruttosalg, resultat før 
renter og skat, og solvensnøgletal. 
Nystartede virksomheder anses for at 
opfylde dette krav, når oplysninger for 
perioden mellem starttidspunkt og dagens 
dato er medtaget i deres indkøbspas. 

Or. en
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Begrundelse

Øget standardisering af information for så vidt angår de formelle oplysninger om økonomiske 
aktører i udbudsdokumenterne vil bidrage til at begrænse de samlede 
transaktionsomkostninger og samtidig ikke påvirke konkurrencen, eftersom disse oplysninger 
kun er afgørende for bestemmelsen af, om tilbudsgiveren er pålidelig, og ikke for valget 
mellem de forskellige tilbud.

Ændringsforslag 243
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) vigtige organisatoriske indikatorer for 
den økonomiske aktør: gennemsnitligt 
antal ansatte i de seneste tre år og antal 
ansatte ved udgangen af det seneste år. 
Nystartede virksomheder anses for at 
opfylde dette krav, når oplysninger for 
perioden mellem starttidspunkt og dagens 
dato er medtaget i deres indkøbspas. 

Or. en

Begrundelse

Øget standardisering af information for så vidt angår de formelle oplysninger om økonomiske 
aktører i udbudsdokumenterne vil bidrage til at begrænse de samlede 
transaktionsomkostninger og samtidig ikke påvirke konkurrencen, eftersom disse oplysninger 
kun er afgørende for bestemmelsen af, om tilbudsgiveren er pålidelig, og ikke for valget 
mellem de forskellige tilbud.

Ændringsforslag 244
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XIII – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Udbudspasset kan være et vigtigt værktøj til at sænke de administrative omkostninger, men 
gyldighedsperioden bør forlænges, da seks måneder forekommer at være en urimeligt kort 
periode, og det desuden ville være alt for dyrt for økonomiske aktører, navnlig SMV'er, at få 
deres pas fornyet to gange om året.

Ændringsforslag 245
Jens Rohde

Forslag til direktiv
Bilag XVI – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 246
Catherine Trautmann

Forslag til direktiv
Bilag XVI – række 8 a og 8 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

74110000-3 til 74114000-1 Juridiske tjenesteydelser

Andre tjenesteydelser

Or. en
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