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Ændringsforslag 57
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62 og 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 14, artikel 45, stk. 2, artikel 53, stk. 
1, og artikel 62 og 114 samt protokol 26,

Or. en

Begrundelse

Direktivet har brug for en klar social dimension og derfor et bredere retsgrundlag.

Ændringsforslag 58
Heide Rühle

Forslag til forordning
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 

(1) Indgåelse af kontrakter af eller på 
vegne af medlemsstaternes myndigheder 
skal ske i overensstemmelse med 
principperne i EU-traktaterne, 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 og med den 
kompetencefordeling, der er fastsat i 
artikel 14, stk. 1, i TEUF og i protokol nr. 
26. Den europæiske lovgivning om 
offentlige indkøb bør respektere de 
offentlige myndigheders vide beføjelser 
med hensyn til udførelsen af deres 
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konkurrence. offentlige tjenesteydelsesopgaver. 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.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 59
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 

(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 gøre det muligt for 
indkøbere at udnytte offentlige indkøb 
bedre til støtte for den bæredygtige 
udviklings overholdelse af sociale og 
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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.

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og 
andre fælles samfundsmæssige mål og for 
derved at øge de offentlige udgifters 
effektivitet, hvorved de bedst mulige 
resultater garanteres for så vidt angår 
omkostningseffektivitet, 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 forenkle EU-reglerne 
om offentlige indkøb, navnlig vedrørende 
den metode, der anvendes for at opnå 
bæredygtighedsmålene, som bør være en 
integrerende del af politikken for 
offentlige indkøb, og præcisere 
grundlæggende begreber og koncepter med 
henblik på at sikre bedre retssikkerhed og 
integrere visse aspekter af EF-Domstolens
tilhørende veletablerede retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Europas regioner formulerer deres individuelle strategier for skabelse af vækst og udvikling 
for at bygge rummelige samfund og for at forøge deres tiltrækningskraft som steder, hvor 
mennesker gerne vil leve og arbejde. Derfor er der brug for, at regler om offentlige indkøb 
giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for at anvende offentlige indkøb som et 
redskab til at gennemføre en social politik, fremme bæredygtig vækst og udvikling og bevare 
og beskytte miljøet.

Ændringsforslag 60
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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 

(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 
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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.

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 gennem forenkling af
små og mellemstore virksomheders
adgang til 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
EF-Domstolens tilhørende veletablerede
retspraksis.

Or. ro

Ændringsforslag 61
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv sikrer håndhævelsen af 
direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder, bedrifter eller dele af 
virksomheder eller bedrifter med henblik 
på at sikre overholdelse af reglerne om 
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lige konkurrence og beskyttelse af 
arbejdstagerne i forbindelse med 
overførsel af en virksomhed. Navnlig 
retten til at kræve, at arbejdstagere 
overtages af en juridisk enhed, der 
overtager en virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 62
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Selv om de ikke nødvendigvis fører til 
korrupt adfærd, kan der ved nuværende, 
potentielle eller opfattede 
interessekonflikter være stor risiko for 
uretmæssig påvirkning af beslutninger om 
offentlige indkøb med 
konkurrencefordrejning og fare for 
tilbudsgivernes ligebehandling til følge. 
Der skal derfor fastsættes effektive 
mekanismer til at forebygge, identificere 
og afhjælpe interessekonflikter.

(6) Selv om de ikke nødvendigvis fører til 
korrupt adfærd, kan der ved nuværende, 
potentielle eller opfattede 
interessekonflikter være stor risiko for 
uretmæssig påvirkning af beslutninger om 
offentlige indkøb med 
konkurrencefordrejning og fare for 
tilbudsgivernes ligebehandling til følge
samt en forsinket gennemførelse af 
procedurerne ved offentlige indkøb. Der 
skal derfor fastsættes effektive mekanismer 
til at forebygge, identificere og afhjælpe 
interessekonflikter samt eliminere 
hindringer for gennemførelsen heraf.

Or. ro

Ændringsforslag 63
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 

(7) Deltagernes ulovlige adfærd i en 
indkøbsprocedure, f.eks. forsøg på urimelig 
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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.

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 fra både den aktuelle og fra 
påfølgende indkøbsprocedurer inden for 
EU, hvis denne erklæring viser sig at være 
falsk.

Or. ro

Ændringsforslag 64
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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 

(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 
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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.

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. Tilsvarende er det med 
henblik på grænseoverskridende 
offentlige indkøb afgørende at præcisere 
de aspekter, der vedrører den 
intellektuelle ejendomsret.

Or. ro

Ændringsforslag 65
Iosif Matula

Forslag til forordning
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 samt 
gennemføre foranstaltninger til at 
tilskynde SMV'er til at deltage, 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.

Or. ro
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Ændringsforslag 66
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alt for strenge krav vedrørende 
økonomisk og finansiel kapacitet udgør 
ofte en urimelig hindring for SMV'ernes 
inddragelse i offentlige indkøb. 
Ordregivende myndigheder bør derfor 
ikke kunne kræve, at økonomiske aktører 
har en minimumomsætning på mere end 
tre gange kontraktens anslåede værdi. 
Højere krav kan imidlertid gøres 
gældende i behørigt begrundede tilfælde. 
Sådanne tilfælde kan omfatte øgede risici 
forbundet med kontraktens udførelse eller 
den kendsgerning, at kontraktens rettidige 
og korrekte udførelse er kritisk, 
eksempelvis fordi den udgør en nødvendig 
forudsætning for andre kontrakters 
udførelse.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 67
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Mange økonomiske aktører, og ikke 
mindst SMV'er, anser administrative 
byrder som følge af kravet om at 
fremlægge et stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for 
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, kan resultere i betydelig 

(32) Mange økonomiske aktører, og ikke 
mindst SMV'er, anser administrative 
byrder som følge af kravet om at 
fremlægge et stort antal certifikater og 
andre dokumenter forbundet med 
udelukkelses- og udvælgelseskriterierne for
at være en væsentlig hindring for deres 
deltagelse i offentlige indkøb. Begrænsning 
af sådanne krav, eksempelvis gennem 
egenerklæringer, kan resultere i betydelig 
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forenkling til fordel for både ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører. Den 
tilbudsgiver, som det er besluttet at tildele 
kontrakten, bør imidlertid fremlægge de 
relevante beviser, og de ordregivende 
myndigheder bør ikke indgå kontrakter 
med tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette.
Der kan opnås yderligere forenkling med
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

forenkling til fordel for både ordregivende 
myndigheder og økonomiske aktører. Den 
tilbudsgiver, som det er besluttet at tildele 
kontrakten, bør imidlertid fremlægge de 
relevante beviser, og de ordregivende 
myndigheder bør ikke indgå kontrakter 
med tilbudsgivere, der ikke kan gøre dette.
Det bliver nødvendigt at indføre
standarddokumenter, f.eks. det europæiske 
indkøbspas, som bør anerkendes af alle 
ordregivende myndigheder og bør fremmes 
bredt blandt økonomiske aktører, navnlig 
SMV'er, for hvem de i væsentlig grad kan 
mindske den administrative byrde.

Or. ro

Ændringsforslag 68
Heide Rühle

Forslag til forordning
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 

(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, mens det samtidig sikres, at
ordregivende myndigheder kan kræve
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.
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specifikationer eller vilkår for udførelse af 
kontrakten.

Or. en

Begrundelse

Hovedproceduren bør være at foretage indkøb, der sikrer det bedste forhold mellem kvalitet 
og pris, eller med andre ord det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er ikke behov for 
flere kriterier såsom de laveste omkostninger, da priskriteriet er omfattet af det økonomisk 
mest fordelagtige tilbud.

Ændringsforslag 69
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 de tildelingskriterier, på 
grundlag af hvilke de vurderer tilbuddene 
for at fastslå, hvilket der indebærer det 
bedste forhold mellem kvalitet og pris, 
inklusive miljømæssig og social 
ansvarlighed. Disse kriterier fastsættes ud 
fra kontraktens eller produktionens 
genstand, idet de skal gøre det muligt at 
vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i 
forhold til genstandene for kontrakten og 
produktionen 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 og fair
konkurrence og skal være ledsaget af krav, 
der muliggør effektiv kontrol af 
tilbudsgivernes oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Kriteriet livscyklusvurdering bør udvides, så det indbefatter merværdien fra social og 
miljømæssig ansvarlighed jævnsides med økonomisk værdi for pengene.

Ændringsforslag 70
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 

(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 eller 
produktionen af kontraktens genstand. For 
bedre at integrere sociale hensyn i 
offentlige indkøb bør indkøbere også have 
lov til i tildelingskriterierne for det 
økonomisk, socialt og miljømæssigt mest 
fordelagtige tilbud at inkludere 
karakteristika vedrørende 
arbejdsforholdene. De ordregivende 
myndigheder kan kræve fremlæggelse af 
certifikater/mærkater udstedt af 
uafhængige organer, som attesterer, at 
den økonomiske aktør opfylder sundheds-
og sikkerheds-, social- og 
arbejdsmarkedsregler og -standarder som 
defineret af gældende EU-lovgivning, 
national lovgivning og kollektive aftaler 
på det sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen 
eller leverancen gennemføres.
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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

Det er ikke nødvendigt at referere til udstationeringsdirektivet. Hvis det skal inkluderes, bør 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 
også tilføjes.

Ændringsforslag 71
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Tilbud, der er unormalt lave i forhold 
til anlægs- og byggearbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller retligt 
uforsvarlige antagelser eller praksis. For at 
forhindre eventuelle ulemper under 
kontraktens udførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre 

(42) Tilbud, der er unormalt lave i forhold 
til anlægs- og byggearbejderne, varerne 
eller tjenesteydelserne, kan være baseret på 
teknisk, økonomisk eller retligt 
uforsvarlige antagelser eller praksis. For at 
forhindre eventuelle ulemper under 
kontraktens udførelse bør de ordregivende 
myndigheder bede om en forklaring på den 
opkrævede betaling, hvis et tilbud i 
betydelig grad underbyder andre 
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tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse, 
kan den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk i 
tilfælde, hvor den ordregivende myndighed 
har konstateret, at den unormalt lave pris 
skyldes manglende overholdelse af 
obligatorisk EU-lovgivning på det sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige område 
eller overtrædelser af internationale 
arbejdsretlige bestemmelser.

tilbudsgiveres pris. Hvis tilbudsgiveren 
ikke kan give en tilstrækkelig begrundelse, 
kan den ordregivende myndighed afvise 
tilbuddet. Afvisning bør være obligatorisk i 
tilfælde, hvor den ordregivende myndighed 
har konstateret, at den unormalt lave pris 
skyldes manglende overholdelse af 
obligatorisk EU-lovgivning på det sociale, 
arbejdsretlige eller miljømæssige område 
eller overtrædelser af internationale 
arbejdsretlige bestemmelser. For at 
afskrække fra uhæderlige 
fremgangsmåder bør de kompetente 
myndigheder have beføjelser til at 
udelukke tilbudsgivere, som gentagne 
gange afgiver urealistiske tilbud.

Or. ro

Ændringsforslag 72
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 

(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 og/eller produktionens
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 
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hvis sådanne konventioner ikke er 
gennemført i national ret, og at ansætte 
flere handicappede, end den nationale 
lovgivning kræver.

grundlæggende ILO-konventioner, navnlig 
ILO-konvention 94, selv hvis sådanne 
konventioner ikke er gennemført i national 
ret, og at ansætte flere handicappede, end 
den nationale lovgivning kræver.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag understreges betydningen af ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler (offentlige kontrakter), som specifikt omhandler offentlige indkøb. EU skal 
forpligte sig til at overholde ILO-standarderne.

Ændringsforslag 73
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Evalueringen har vist, at 
medlemsstaterne ikke konsekvent og 
systematisk overvåger, at reglerne om 
offentlige indkøb er gennemført og 
velfungerende. Dette har en negativ 
indvirkning på den korrekte gennemførelse 
af disse direktivers bestemmelser, hvilket 
er en væsentlig årsag til omkostninger og 
usikkerhed. Flere medlemsstater har 
udnævnt et nationalt central organ til at 
tage sig af offentlige indkøb, men de 
opgaver, disse organer er betroet, varierer 
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. 
Klarere, mere konsekvente og autoritative 
overvågnings- og kontrolmekanismer vil 
øge kendskabet til indkøbsreglernes 
funktion, forbedre retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder samt bidrage til at skabe 
ensartede vilkår. Disse mekanismer kan 
anvendes til at opdage og hurtigt løse 
problemer, især for så vidt angår projekter 
samfinansieret af EU, og til 
identificeringen af strukturelle mangler. 

(49) Evalueringen har vist, at 
medlemsstaterne ikke fremmer og ikke
konsekvent og systematisk overvåger, at 
reglerne om offentlige indkøb er 
gennemført og velfungerende. Dette har en 
negativ indvirkning på den korrekte 
gennemførelse af disse direktivers 
bestemmelser, hvilket er en væsentlig årsag 
til omkostninger og usikkerhed. Flere 
medlemsstater har udnævnt et nationalt 
central organ til at tage sig af offentlige 
indkøb, men de opgaver, disse organer er 
betroet, varierer betydeligt fra medlemsstat 
til medlemsstat. Klarere, mere konsekvente 
og autoritative informationer samt
overvågnings- og kontrolmekanismer vil 
øge kendskabet til indkøbsreglernes 
funktion, forbedre retssikkerheden for 
virksomheder og ordregivende 
myndigheder samt bidrage til at skabe 
ensartede vilkår. Disse mekanismer kan 
anvendes til at forebygge, opdage og 
hurtigt løse problemer, især for så vidt 
angår projekter samfinansieret af EU, og til 
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Der er især et stort behov for at samordne 
disse mekanismer for at sikre konsekvent 
anvendelse, kontrol og overvågning af 
politikken for offentlige indkøb samt 
systematisk vurdering af resultaterne af 
indkøbspolitikken i hele EU.

identificeringen af strukturelle mangler. 
Der er især et stort behov for at samordne 
disse mekanismer for at sikre konsekvent 
anvendelse, kontrol og overvågning af 
politikken for offentlige indkøb samt 
systematisk vurdering af resultaterne af 
indkøbspolitikken i hele EU.

Or. ro

Ændringsforslag 74
Iosif Matula

Forslag til forordning
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 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 og skal anbefale 
procedurer, som skal følges, hvis der 
indgives klager over tilbud i forbindelse 
med offentlige kontrakter. 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.

Or. ro
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Ændringsforslag 75
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Ikke alle ordregivende myndigheder 
har intern ekspertise til at håndtere 
økonomisk eller teknisk komplicerede 
kontrakter. Derfor vil relevant professionel 
støtte være et effektivt supplement til 
overvågnings- og kontrolaktiviteterne. 
Denne målsætning kan på den ene side 
opfyldes med anvendelsen af instrumenter 
til udveksling af viden (videncentre), der 
tilbyder teknisk bistand til ordregivende 
myndigheder. På den anden side kan 
virksomheder, ikke mindst SMV'er, drage 
nytte af administrativ bistand, især ved 
deltagelse i grænseoverskridende 
indkøbsprocedurer.

(51) Visse ordregivende myndigheder, 
navnlig på regionalt niveau, har ikke
intern ekspertise til at håndtere økonomisk 
eller teknisk komplicerede kontrakter. 
Derfor vil relevant professionel støtte være 
et effektivt supplement til overvågnings-
og kontrolaktiviteterne. Denne målsætning 
kan på den ene side opfyldes med 
anvendelsen af instrumenter til udveksling 
af viden (videncentre), der tilbyder teknisk 
bistand til ordregivende myndigheder. På 
den anden side kan virksomheder, ikke 
mindst SMV'er, drage nytte af 
administrativ bistand, især ved deltagelse i 
grænseoverskridende indkøbsprocedurer.

Or. ro

Ændringsforslag 76
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Endvidere skal Kommissionen og 
medlemsstaterne jævnligt gennemføre 
uddannelses- og oplysningskampagner og 
høringer, som er rettet mod regionale og 
lokale myndigheder og små og 
mellemstore virksomheder med 
inddragelse af andre interesserede parter 
for at sikre en velinformeret deltagelse i 
offentlige indkøb og reducere 
hyppigheden af fejl samt udvikle den 
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krævede ekspertise blandt de ordregivende 
myndigheder hos lokale og regionale 
forvaltninger for at gennemføre 
innovative indkøb.

Or. ro

Ændringsforslag 77
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøb i henhold til dette direktiv er en 
eller flere ordregivende myndigheders køb
og anden form for anskaffelse af bygge-
og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser fra økonomiske aktører 
valgt af de ordregivende myndigheder, 
uanset om bygge- og anlægsarbejderne, 
varerne eller tjenesteydelserne er beregnet 
til et offentligt formål.

Indkøb i henhold til dette direktiv er en 
eller flere ordregivende myndigheders køb 
af bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser via offentlige kontrakter
fra økonomiske aktører valgt af de 
ordregivende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om offentlige indkøb finder kun anvendelse på "indkøb", herunder leasing og leje. I 
henhold til Domstolens afgørelse er bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
som ikke er beregnet til et offentligt formål, og som ikke direkte er til gavn for den 
ordregivende myndighed, ikke underlagt lovgivningen om offentlige indkøb (C-451/08).

Ændringsforslag 78
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkøb i henhold til dette direktiv er en 
eller flere ordregivende myndigheders køb

Indkøb i henhold til dette direktiv er en 
eller flere ordregivende myndigheders køb 



PE494.576v01-00 20/76 AM\909951DA.doc

DA

og anden form for anskaffelse af bygge-
og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser fra økonomiske aktører 
valgt af de ordregivende myndigheder, 
uanset om bygge- og anlægsarbejderne, 
varerne eller tjenesteydelserne er beregnet 
til et offentligt formål.

af bygge- og anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser i henhold til offentlige 
kontrakter fra økonomiske aktører valgt af 
de ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 79
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser i sin helhed, selv hvis 
indkøbt gennem forskellige kontrakter, 
udgør et enkelt indkøb i henhold til dette 
direktiv, hvis kontrakterne er del af et 
enkelt projekt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette begreb er for generelt og for vagt.

Ændringsforslag 80
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller 
tjenesteydelser i sin helhed, selv hvis 
indkøbt gennem forskellige kontrakter, 

udgår
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udgør et enkelt indkøb i henhold til dette 
direktiv, hvis kontrakterne er del af et 
enkelt projekt.

Or. de

Ændringsforslag 81
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) 1.3 Kontrakter vedrørende sociale 
tjenesteydelser og andre specifikke 
tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, 
reguleres udelukkende ved artikel 74-76 i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv er udformet, således at sociale tjenesteydelser og andre 
tjenesteydelser udelukkende reguleres af artikel 74-76. Dette bør for klarhedens skyld anføres 
så tidligt som muligt i forslagets tekst.

Ændringsforslag 82
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2 – punkt 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) 1.4 Dette direktiv påvirker ikke 
offentlige myndigheders ret på alle 
niveauer til at beslutte, om og i hvilket 
omfang de ønsker at udføre offentlige 
funktioner selv. Offentlige myndigheder 
kan udføre offentlige opgaver med egne 
ressourcer uden at være forpligtet til at 
anvende eksterne økonomiske aktører. 
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Dette kan de gøre i samarbejde med andre 
offentlige myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 83
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 22 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a) "socialt bæredygtig 
produktionsproces": en 
produktionsproces, hvor man i forbindelse 
med bygge- og anlægsarbejder, 
tjenesteydelser og varer overholder 
lovgivning, regler og standarder inden for 
sundheds- og sikkerhedsområdet, social-
og arbejdsmarkedsområdet, navnlig med 
hensyn til princippet om ligebehandling 
på arbejdspladsen; princippet om 
ligebehandling på arbejdspladsen 
henviser til overholdelsen af de gældende 
arbejdsvilkår, herunder lovgivning, regler 
og standarder inden for sundheds- og 
sikkerhedsområdet, social- og 
arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i 
Unionens lovgivning og national 
lovgivning samt kollektive 
overenskomster, som gælder, hvor der 
finder levering af bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer 
sted

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme gode 
arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. Formålet med 
denne definition er at kunne henvise til socialt bæredygtige produktionsprocesser senere i 
direktivet.
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Ændringsforslag 84
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 130 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

b) 200 000 EUR for offentlige 
vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, 
der indgås af statslige myndigheder, samt 
projekteringskonkurrencer, der afholdes af 
disse myndigheder. Når offentlige 
vareindkøbskontrakter indgås af 
ordregivende myndigheder, der opererer på 
forsvarsområdet, gælder denne 
tærskelværdi kun for kontrakter vedrørende 
varer omfattet af bilag III.

Or. ro

Ændringsforslag 85
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser c) voldgifts- og mæglingstjenesteydelser, 
juridiske tjenesteydelser og 
notarialtjenester

Or. de

Ændringsforslag 86
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
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med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, finansielle tjenesteydelser, 
som er påkrævede for gennemførelsen af 
finansieringstekniske instrumenter, jf. 
artikel 44 i Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Or. en

Ændringsforslag 87
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse 
med udstedelse, salg, køb eller overførsel 
af værdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter som nævnt i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser 
og operationer, der udføres med den 
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, 
samt transaktioner, som skal sætte 
ordregivende myndigheder i stand til at 
rejse penge eller kapital

Or. de

Ændringsforslag 88
Peter Simon

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) civilbeskyttelse, katastrofeberedskab 
og dagligdags uheldsforebyggelse

Or. de

Ændringsforslag 89
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) aftaler, som indgås på grundlag af 
særrettigheder eller eksklusivrettigheder, 
der er i overensstemmelse med EU-
traktaterne

Or. de

Ændringsforslag 90
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) arbejdsaftaler e) arbejdsaftaler eller kollektive 
overenskomster, som bidrager til en 
forbedring af arbejds- og 
ansættelsesvilkårene

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at håndtere de bekymringer, der er opstået i kølvandet på 
Domstolens dom i sag C-271/08 Kommissionen mod Tyskland. Den foreslåede ordlyd er 
baseret på artikel 59 i Albany-sagen, C-67/96, og sigter mod at udelukke kollektive 
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overenskomster, som bidrager til en forbedring af arbejds- og ansættelsesvilkårene, bl.a. 
aftaler om supplerende pensionsordninger og forsikringer m.v.

Ændringsforslag 91
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel erstattes af en ny artikel 1, stk. 4 – se ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 92
Heide Rühle

Forslag til forordning
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) Mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som kontrakten omfatter,
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. en

Ændringsforslag 93
Peter Simon

Forslag til forordning



AM\909951DA.doc 27/76 PE494.576v01-00

DA

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) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som falder ind under 
kontrakten, udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af 
denne ordregivende myndighed

Or. de

Ændringsforslag 94
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed anses for at 
udøve en kontrol over en juridisk person, 
der svarer til den kontrol, den fører med 
sine egne tjenestegrene, jf. stk. 1, litra a), 
hvis den udøver en afgørende indflydelse 
på både strategiske målsætninger og 
væsentlige beslutninger i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 1, litra a), er præcist nok. Der er ikke behov for gentagelse.

Ændringsforslag 95
Peter Simon

Forslag til forordning



PE494.576v01-00 28/76 AM\909951DA.doc

DA

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ordregivende myndighed anses for at 
udøve en kontrol over en juridisk person, 
der svarer til den kontrol, den fører med 
sine egne tjenestegrene, jf. stk. 1, litra a), 
hvis den udøver en afgørende indflydelse 
på både strategiske målsætninger og 
væsentlige beslutninger i den 
kontrollerede juridiske person.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 96
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder også anvendelse, når en 
kontrolleret virksomhed, som er en 
ordregivende myndighed, tildeler en 
kontrakt til sit kontrollerende selskab eller 
til en anden juridisk person, der 
kontrolleres af den samme ordregivende 
myndighed, forudsat at der ikke er nogen 
privat deltagelse i den juridiske person, 
som får tildelt den offentlige kontrakt.

2. Stk. 1 finder også anvendelse, når en 
kontrolleret virksomhed, som er en 
ordregivende myndighed, tildeler en 
kontrakt til sin kontrollerende enhed, sine 
kontrollerende enheder eller til en anden 
juridisk person, der kontrolleres af den 
samme ordregivende myndighed, forudsat 
at der ikke er nogen privat deltagelse i den 
juridiske person, som får tildelt den 
offentlige kontrakt.

Or. de

Ændringsforslag 97
Heide Rühle

Forslag til forordning
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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 
samme ordregivende myndigheder

b) Mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som kontrakten omfatter,
udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller andre 
juridiske personer, der kontrolleres af de 
samme ordregivende myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 98
Peter Simon

Forslag til forordning
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 
samme ordregivende myndigheder

b) mindst 80 % af den juridiske persons 
aktiviteter, som falder ind under 
kontrakten, udføres for den kontrollerende 
ordregivende myndighed eller for andre 
juridiske personer, der kontrolleres af
denne ordregivende myndighed

Or. de

Ændringsforslag 99
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til litra a) har ordregivende 
myndigheder i fællesskab kontrollen med 
en juridisk person, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer 
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sammensættes af repræsentanter fra alle 
deltagende ordregivende myndigheder
b) de ordregivende myndigheder kan i 
fællesskab få afgørende indflydelse på de 
strategiske mål og væsentlige beslutninger 
vedrørende den kontrollerede juridiske 
person
c) den kontrollerede juridiske person 
varetager ikke andre interesser end de 
offentlige myndigheders, som de er 
tilknyttet
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke andre fordele end godtgørelse 
af aktuelle omkostninger i forbindelse 
med de offentlige kontrakter med de 
ordregivende myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Denne vidtgående fortolkning af Domstolens afgørelse er unødvendig og bidrager ikke til 
forkortelse og præcision af teksten.

Ændringsforslag 100
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til litra a) har ordregivende 
myndigheder i fællesskab kontrollen med 
en juridisk person, når følgende 
kumulative betingelser er opfyldt:

udgår

a) den kontrollerede juridiske persons 
beslutningstagende organer 
sammensættes af repræsentanter fra alle 
deltagende ordregivende myndigheder
b) de ordregivende myndigheder kan i 
fællesskab få afgørende indflydelse på de 
strategiske mål og væsentlige beslutninger 
vedrørende den kontrollerede juridiske 
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person
c) den kontrollerede juridiske person 
varetager ikke andre interesser end de 
offentlige myndigheders, som de er 
tilknyttet
d) den kontrollerede juridiske person 
opnår ikke andre fordele end godtgørelse 
af aktuelle omkostninger i forbindelse 
med de offentlige kontrakter med de 
ordregivende myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 101
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende 
myndigheder med henblik på i fællesskab 
at udføre deres opgaver af offentligretlig 
interesse med gensidige rettigheder og 
forpligtelser

udgår

Or. de

Ændringsforslag 102
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aftalen etablerer et ægte samarbejde 
mellem de deltagende ordregivende
myndigheder med henblik på i fællesskab
at udføre deres opgaver af offentligretlig 
interesse med gensidige rettigheder og 

a) partnerskabets formål er udførelse af 
en offentlig serviceopgave, som påhviler 
alle de deltagende offentlige myndigheder, 
eller udførelse af en supplerende opgave, 
som er nødvendig for at udføre den 
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forpligtelser offentlige serviceopgave, som påhviler alle 
de offentlige myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 103
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen vedrører udelukkende forhold 
af offentligretlig interesse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 104
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aftalen vedrører udelukkende forhold af 
offentligretlig interesse

b) aftalen vedrører forhold af offentligretlig 
interesse, og tjenesteydelserne samt de 
nødvendige sekundære tjenesteydelser 
vedrører samme

Or. de

Ændringsforslag 105
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende udgår
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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.

Or. de

Ændringsforslag 106
Heide Rühle

Forslag til forordning
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 offentlige myndigheder er 
ikke aktive på det frie marked med mere 
end 20 % for så vidt angår omsætningen 
for de aktiviteter, der omfattes af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for ikke at give anledning til juridiske stridigheder.

Ændringsforslag 107
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke andre finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder end dem, der 
svarer til godtgørelsen af aktuelle 
omkostninger i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
indkøb

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 108
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke andre finansielle 
overførsler mellem de deltagende 
ordregivende myndigheder end dem, der 
svarer til godtgørelsen af aktuelle 
omkostninger i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller 
indkøb

udgår

Or. de

Ændringsforslag 109
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der er ikke privat deltagelse i nogen af 
de involverede ordregivende myndigheder.

e) opgaven udføres alene af den berørte 
offentlige myndighed uden deltagelse fra 
private parter med undtagelse af
ordregivende myndigheder, der deltager i 
samarbejdet som offentligretlige organer i 
henhold til artikel 2, stk. 6, i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 110
Heide Rühle

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den manglende private deltagelse omtalt i 
stk. 1-4 skal verificeres på tidspunktet for 
tildelingen af kontrakten eller indgåelsen 
af aftalen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 111
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-
4, finder ikke længere anvendelse fra det 
tidspunkt, hvor der finder privat deltagelse 
sted, med den virkning, at løbende 
kontrakter skal åbnes for konkurrence via 
sædvanlige udbudsprocedurer.

De udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1-
4, finder ikke længere anvendelse fra det 
tidspunkt, hvor der finder privat deltagelse 
sted, med den virkning, at løbende 
kontrakter skal åbnes for konkurrence via 
sædvanlige udbudsprocedurer, medmindre 
den private deltagelse er juridisk 
håndhævet og/eller den private deltagelse 
ikke kunne forudses på tidspunktet for 
den oprindelige kontraktindgåelse.

Or. en

Ændringsforslag 112
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Overførsel af opgaver mellem 
organisationer i den offentlige sektor 
henhører imidlertid under 
medlemsstaternes interne administrative 
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organisation og er ikke omfattet af 
bestemmelser om indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 113
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige indkøb skal anvendes for at 
opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst og for at understøtte fælles 
samfundsmæssige mål og for at 
tilvejebringe varer og tjenesteydelser af 
høj kvalitet. De offentlige myndigheder 
har på alle niveauer ret til at beslutte, 
hvordan de vil gennemføre bestilling og 
organisere deres tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Europas regioner formulerer deres individuelle strategier for skabelse af vækst og udvikling 
for at bygge rummelige samfund og for at forøge deres tiltrækningskraft som steder, hvor 
mennesker gerne vil leve og arbejde. Derfor er der brug for, at regler om offentlige indkøb 
giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for at anvende offentlige indkøb som et 
redskab til at gennemføre en social politik, fremme bæredygtig vækst og udvikling og bevare 
og beskytte miljøet.

Ændringsforslag 114
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økonomiske aktører skal overholde de 
forpligtelser for så vidt angår social og 
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beskæftigelsesmæssig sikkerhed og 
arbejdsvilkår, som gælder på det sted, 
hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller 
leverancen udføres, som fastsat i national 
lovgivning og/eller kollektive 
overenskomster eller internationale 
arbejdsstandarder anført i bilag XI, 
særligt ILO-konvention nr. 94.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag understreges betydningen af ILO-konvention nr. 94 om 
arbejdsklausuler (offentlige kontrakter), som specifikt omhandler offentlige indkøb. EU skal 
forpligte sig til at overholde ILO-standarderne.

Ændringsforslag 115
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske operatører, hvis vigtigste mål 
er social og faglig integration af 
handicappede og dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
kontrakter skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
forudsat at mere end 30 % af 
arbejdstagerne i de pågældende beskyttede 
værksteder, hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede
eller dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at 
deltage i offentlige udbudsprocedurer være 
forbeholdt beskyttede værksteder og 
økonomiske operatører, hvis vigtigste mål 
er social og faglig integration af 
handicappede og dårligt stillede 
arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne 
kontrakter skal udføres i forbindelse med 
programmer for beskyttet beskæftigelse, 
forudsat at mere end 30 % af 
arbejdstagerne i de pågældende beskyttede 
værksteder, hos de pågældende 
økonomiske operatører eller i de 
pågældende programmer er handicappede
og/eller dårligt stillede personer. "Dårligt 
stillede personer" omfatter bl.a.:
arbejdsløse, personer med særlige 
integrationsproblemer, personer med 
risiko for udstødelse, medlemmer af 
sårbare grupper og medlemmer af dårligt 
stillede minoriteter.
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Or. en

Begrundelse

Udtrykket "dårligt stillede personer" skal præciseres, da det er meget bredere end udtrykket 
"handicappede", som omtales i det nuværende direktiv. Denne definition skaber større retlig 
klarhed.

Ændringsforslag 116
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest to år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest fire år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, 
at alle udbudsprocedurer under dette 
direktiv gennemføres ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsmidler, 
herunder navnlig elektronisk indgivelse i 
overensstemmelse med kravene i denne 
artikel.

Or. de

Ændringsforslag 117
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstater, der yder 
informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
for at bekæmpe korruption og andre brud 
på civilret og/eller forbrydelser (inden for 
den offentlige sektor), kan anmode om, at 
der ydes en lignende beskyttelse til en 
ansat hos den økonomiske aktør, hvis den 
økonomiske aktør udfører offentligt 
finansierede tjenesteydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 118
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive tildelingskriterierne
med henblik på at sætte de økonomiske 
aktører i stand til at identificere udbuddets 
karakter og omfang og til at beslutte, 
hvorvidt de ansøger om at deltage i 
forhandlingerne. De ordregivende 
myndigheder skal angive de dele af de 
tekniske specifikationer, hvori 
minimumskravene er fastlagt.

I udbudsbekendtgørelsen eller i 
opfordringen til at bekræfte 
interessetilkendegivelsen skal de 
ordregivende myndigheder beskrive 
udbuddet og de minimumskrav, der skal 
opfyldes, samt angive
hovedtildelingskriterierne med henblik på 
at sætte de økonomiske aktører i stand til at 
identificere udbuddets karakter og omfang 
og til at beslutte, hvorvidt de ansøger om at 
deltage i forhandlingerne.

Or. de

Ændringsforslag 119
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den del af de tekniske specifikationer, 
hvori minimumskravene er fastlagt

udgår

Or. de

Ændringsforslag 120
Peter Simon
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Tildelingskriterierne. c) Hovedtildelingskriterierne.

Or. de

Ændringsforslag 121
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
valgte tildelingskriterier i de samme 
dokumenter.

2. De ordregivende myndigheder fastsætter 
deres behov og krav i 
udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 
disse behov og krav i denne bekendtgørelse 
og/eller i et beskrivende dokument. 
Samtidig fastsætter og beskriver de også de 
valgte hovedtildelingskriterier i de samme 
dokumenter.

Or. de

Ændringsforslag 122
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt, og at der på 
anmodning fra Kommissionen eller det 

a) når der i forbindelse med et offentligt 
eller et begrænset udbud ikke afgives 
tilbud, ikke afgives egnede tilbud, eller der 
ikke er modtaget nogen ansøgninger, 
forudsat at de oprindelige aftalevilkår ikke 
ændres væsentligt.
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nationale tilsynsorgan, som er udpeget i 
henhold til artikel 84, forelægges disse en 
rapport.

Or. de

Ændringsforslag 123
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende konkurrence af tekniske 
årsager

i) manglende konkurrence af retlige eller
tekniske årsager

Or. de

Ændringsforslag 124
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de



PE494.576v01-00 42/76 AM\909951DA.doc

DA

Ændringsforslag 125
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 126
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ordregivende myndigheder anvender 
elektroniske auktioner, hvor nye og lavere 
priser og/eller nye værdier for visse 
elementer i tilbuddene præsenteres.

For standardiserede tjenesteydelser og 
varer kan de ordregivende myndigheder
anvende elektroniske auktioner, hvor nye 
og lavere priser og/eller nye værdier for 
visse elementer i tilbuddene præsenteres.

Or. en

Ændringsforslag 127
Jens Nilsson

Forslag til forordning



AM\909951DA.doc 43/76 PE494.576v01-00

DA

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 anføres i 
udbudsdokumenterne. De definerer de 
egenskaber, som kræves af et arbejde, en 
tjenesteydelse eller vare for at opfylde 
både den ordregivende myndigheds 
anvendelses- og bæredygtighedsmål.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at styrke hensyntagen til bæredygtighed i dette direktiv.

Ændringsforslag 128
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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.

Disse karakteristika vedrører også den 
specifikke proces for produktion eller 
levering af de ønskede bygge- og 
anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer 
eller for en anden fase i deres livscyklus og 
socialt bæredygtige produktionsprocesser
som omhandlet i artikel 2, stk. 22 samt stk.
22a (nyt).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sætte de ordregivende myndigheder i stand til at tilskynde til sociale og 
miljømæssige overvejelser. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske 
specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav.

Ændringsforslag 129
Jens Nilsson
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Tekniske specifikationer kan f.eks. 
også omfatte krav vedrørende:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sætte de ordregivende myndigheder i stand til at tilskynde til sociale og 
miljømæssige overvejelser. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske 
specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. Dette nye litra a) skal efterfølges 
af ændringsforslag 17-22, litra b)-g).

Ændringsforslag 130
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 131
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organisation, kvalifikationer og 
erfaring hos det personale, der er 
tilknyttet gennemførelsen af den 
pågældende aftale
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Or. en

Ændringsforslag 132
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 133
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) livscyklusegenskaber (som fastlagt i 
artikel 2, stk. 22)

Or. en

Ændringsforslag 134
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) egenskaber for socialt bæredygtige 
produktionsprocesser (som fastlagt i 
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artikel 2, stk. 22a)

Or. en

Ændringsforslag 135
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 5 – litra g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 136
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder miljømæssige 
egenskaber, forudsat at parametrene er så 
præcise, at tilbudsgiverne kan identificere 
kontraktens genstand og de ordregivende 
myndigheder kan tildele kontrakten

a) med hensyn til funktionsdygtighed eller 
funktionelle krav, herunder sociale og
miljømæssige egenskaber, forudsat at 
parametrene er så præcise, at 
tilbudsgiverne kan identificere kontraktens 
genstand og de ordregivende myndigheder 
kan tildele kontrakten; i overensstemmelse 
med stk. 1 ovenfor kan tekniske 
specifikationer formuleres i form af 
præstations- eller funktionskrav, der 
vedrører de ønskede bygge- og 
anlægsarbejders, varers eller 
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tjenesteydelsers egenskaber for så vidt 
angår livscyklus eller socialt bæredygtige 
produktionsprocesser, foruden tekniske 
specifikationer i form af præstations- og 
funktionskrav til de bygge- og 
anlægsarbejder, varer eller 
tjenesteydelser, der anvendes

Or. en

Ændringsforslag 137
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 
forbundet med kontraktens genstand eller 
produktionen af 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

Begrundelse

Ved en begrænsning af kravene til de egenskaber, der er forbundet med kontraktens genstand, 
er der ikke plads til etiketter, der vedrører eksempelvis arbejdsmiljøet.

Ændringsforslag 138
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilbuddet er afgivet af en tilbudsgiver, 
som ikke er udelukket i henhold til 

b) tilbuddet er afgivet af en tilbudsgiver, 
som ikke er udelukket i henhold til 
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artikel 21 og 55 og som opfylder de 
udvælgelseskriterier, som er opstillet af 
den ordregivende myndighed i henhold til 
artikel 56, og, hvor dette er relevant, de i 
artikel 64 omhandlede ikke-
diskriminerende regler og kriterier.

artikel 21 og 55 og som opfylder de 
udvælgelseskriterier, som er opstillet af 
den ordregivende myndighed i henhold til 
artikel 56, og, hvor dette er relevant, de i 
artikel 64 og 71 omhandlede ikke-
diskriminerende regler og kriterier.

Or. en

Begrundelse

Artikel 71 omhandler underentreprenører, som også bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 139
Heide Rühle

Forslag til forordning
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 kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis det er blevet fastslået, at buddet ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold til EU's
eller den nationale social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller
kollektive aftaler, som gælder på det sted,
hvor ydelsen skal præsteres, eller i 
henhold til de i bilag XI anførte 
internationale sociale, arbejdsretlige og 
miljømæssige lovbestemmelser, der er 
anført i bilag XI, og hvis de er knyttet til 
kontraktens genstand.

Or. en

Ændringsforslag 140
Peter Simon

Forslag til forordning
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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 kan 
beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der 
har afgivet det bedste bud, en kontrakt, 
hvis det er blevet fastslået, at buddet ikke, i 
det mindste på ækvivalent vis, opfylder 
forpligtelserne i henhold til national 
lovgivning samt 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.

Or. de

Ændringsforslag 141
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 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 til EU's eller
medlemsstatens social- og arbejdsmarkeds-
eller miljølovgivning, reguleringer og 
andre forpligtende bestemmelser eller de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
lovbestemmelser, der er anført i bilag XI.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til forordninger i denne artikel er begrænset til EU-lovgivning på særlige 
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reguleringsområder. Henvisningen bør udvides, således at national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet tages i betragtning.

Ændringsforslag 142
Peter Simon

Forslag til forordning
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
national lovgivning eller EU's social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning, 
kollektive aftaler, såsom overenskomster,
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. de

Ændringsforslag 143
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 medlemsstatens social- og 
arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning, 
reguleringer og andre forpligtende 
bestemmelser eller 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 
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bestemmelser omfatter også ækvivalent 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til forordninger i denne artikel er begrænset til EU-lovgivning på særlige 
reguleringsområder. Henvisningen bør udvides, således at national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet tages i betragtning.

Ændringsforslag 144
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
kontrakt eller kontrakter af samme art med 
den samme ordregivende myndighed har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

d) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse 
af væsentlige krav inden for en tidligere 
kontrakt eller kontrakter af samme art har 
udvist betydelige eller vedvarende 
mangler.

Or. en

Begrundelse

Sletningen er nødvendig for at undgå gentagne tilfælde af misbrug i medlemsstaterne og 
blandt lokale forvaltninger, der indgår i den offentlige sektor.

Ændringsforslag 145
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne anvende den 
udelukkelsesgrund, som er nævnt i stk. 1, 
litra d), forelægger de ordregivende 
myndigheder en metode til at vurdere 

udgår
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kontraktens opfyldelse, som er baseret på 
objektive, målbare kriterier og anvendes 
på en systematisk, konsekvent og 
gennemsigtig måde. En eventuel 
vurdering af opfyldelsen meddeles den 
pågældende entreprenør, som skal have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
resultatet og få retsbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 146
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i stk. 1, 2, 3, 4 og 5 
gælder for underleveranceprocedurer og 
underentreprenører.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at give de ordregivende myndigheder bedre mulighed for at tage højde for 
underleverancer.

Ændringsforslag 147
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud a) det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige tilbud

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, 
således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier.

Ændringsforslag 148
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de laveste omkostninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 149
Heide Rühle

Forslag til forordning
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 
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 150
Heide Rühle

Forslag til forordning
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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, 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.:

Or. en

Ændringsforslag 151
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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, socialt og miljømæssigt
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 eller produktionen af 
genstanden for den pågældende offentlige 
kontrakt som f.eks.:

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at en ordregivende myndighed er i stand til at tage hensyn til hele 
produktionsprocessen i tildelingskriterierne.
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Ændringsforslag 152
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) livscyklusproceskriterier

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, 
således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier.

Ændringsforslag 153
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) kriterier for socialt bæredygtige 
produktionsprocesser, som ligeledes kan 
omfatte beskæftigelse af handicappede 
eller medlemmer af sårbare grupper

Or. en

Ændringsforslag 154
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 

b) i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter og kontrakter 
vedrørende projektering af bygge- og 
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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

anlægsarbejder kan organisationen af det 
personale, der skal udføre den pågældende 
kontrakt, og dets kvalifikationer og 
erfaring samt alle underentreprenørers 
kapacitet, evner og faglige hæderlighed
tages i betragtning, således at udskiftning 
af dette personale efter tildelingen af 
kontrakten og tilladelsen til yderligere 
underleverancer kræver samtykke fra den
ordregivende myndighed, som skal 
kontrollere, at udskiftningen eller 
yderligere underleverancer sikrer en 
tilsvarende organisation og kvalitet

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give de ordregivende myndigheder større råderum til 
at tage højde for underleverancer.

Ændringsforslag 155
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 det økonomisk, 
socialt og miljømæssigt mest fordelagtige 
tilbud som omhandlet i stk. 1, litra a), og 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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Artikel 66 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde 
angiver den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk mest fordelagtige.

I det i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde 
angiver den ordregivende myndighed i 
udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til 
at bekræfte interessetilkendegivelsen, i 
udbudsbetingelserne eller ved 
konkurrencepræget dialog i det 
beskrivende dokument, hvordan den 
relativt vil vægte de kriterier, der er valgt 
med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der 
er det økonomisk, socialt og miljømæssigt
mest fordelagtige.

Or. en

Ændringsforslag 157
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 50 % lavere end 
gennemsnittet af de øvrige tilbudsgiveres 
pris eller omkostninger.
b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 20 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.
c) Der er afgivet mindst fem tilbud.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra det i øjeblikket gældende direktiv.
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Ændringsforslag 158
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – indledning

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

Or. en

Ændringsforslag 159
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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.

a) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 25 % lavere end gennemsnittet 
af de øvrige tilbudsgiveres pris eller 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 160
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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.

b) Tilbudsgiverens pris eller omkostninger 
er mere end 10 % lavere end prisen eller 
omkostningerne i det næstlaveste tilbud.
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Or. en

Ændringsforslag 161
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Der er afgivet mindst fem tilbud. udgår

Or. en

Ændringsforslag 162
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De redegørelser, der henvises til i stk. 1 
og 2, kan disse især vedrøre:

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

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 163
Peter Simon

Forslag til forordning
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Artikel 69 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 164
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, 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 eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse

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

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 165
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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Artikel 69 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste 
på ækvivalent vis, 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 eller, hvis dette ikke er 
relevant, opfyldelse af andre 
bestemmelser, der sikrer en tilsvarende 
beskyttelse

d) overholdelse af bestemmelser 
vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på 
det sted, hvor bygge- og anlægsarbejdet, 
tjenesteydelsen eller leverancen skal 
præsteres

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører artikel 55, stk. 1, litra d), fra direktivet om offentlige 
indkøb (2004/18/EF). De ordregivende myndigheder bør have ret til at afvise at give en 
kontrakt til en tilbudsgiver, som ikke overholder love og forordninger. Henvisningen til 
forskrifter i denne artikel bør ikke begrænses til EU-lovgivning på særlige 
reguleringsområder. Artiklen bør udvides til også at omfatte national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 166
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder 
forpligtelserne i henhold til EU's social-
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og arbejdsmarkedslovgivning eller 
miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 167
Jens Nilsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De ordregivende myndigheder afviser 
tilbuddet, hvis de har fastslået, at det er 
unormalt lavt, fordi det ikke opfylder de 
forpligtelser, der er fastlagt i EU's
lovgivning eller nationale love, forskrifter 
eller andre bindende bestemmelser inden 
for social- og arbejdsmarkedslovgivning
eller miljølovgivning eller i henhold til de i 
bilag XI anførte internationale sociale, 
arbejdsretlige og miljømæssige 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører artikel 55, stk. 1, litra d), fra direktivet om offentlige 
indkøb (2004/18/EF). De ordregivende myndigheder bør have ret til at afvise at give en 
kontrakt til en tilbudsgiver, som ikke overholder love og forordninger. Henvisningen til 
forskrifter i denne artikel bør ikke begrænses til EU-lovgivning på særlige 
reguleringsområder. Artiklen bør udvides til også at omfatte national lovgivning og nationale 
systemer til regulering af arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 168
Peter Simon
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Forslag til forordning
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, 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 blev tildelt på lovlig vis. Hvis den 
ordregivende myndighed afviser et tilbud 
under disse omstændigheder, underretter 
den Kommissionen herom

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 169
Peter Simon

Forslag til forordning
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
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Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende direktiv.

Ændringsforslag 170
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelser vedrørende skatter og 
afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser 
om beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold i øvrigt
a) Den ordregivende myndighed kan i 
udbudsbetingelserne oplyse eller af en 
medlemsstat forpligtes til at oplyse, hos 
hvilket eller hvilke organer ansøgerne 
eller tilbudsgiverne kan få relevante 
oplysninger om forpligtelser vedrørende 
skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og 
forpligtelser i henhold til de sædvanligvis 
gældende bestemmelser med hensyn til 
beskyttelse på arbejdspladsen og 
arbejdsforhold på det sted, hvor bygge- og 
anlægsarbejderne skal udføres, eller hvor 
tjenesteydelserne skal leveres, og som 
finder anvendelse på arbejdets udførelse 
på byggepladsen eller på de leverede 
tjenesteydelser under kontraktens 
opfyldelse.
b) Den ordregivende myndighed, der giver 
de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder 
tilbudsgiverne eller de ansøgere, der 
deltager i en udbudsprocedure, om at 
angive, at de ved udarbejdelsen af deres 
tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, 
der sædvanligvis gælder i henhold til 
bestemmelserne om beskyttelse på 
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt på det sted, hvor arbejderne skal 
udføres eller tjenesteydelsen præsteres.
c) Medlemsstater, der yder 
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informantbeskyttelse til offentligt ansatte 
(i den offentlige sektor), kan anmode om, 
at der ydes en lignende beskyttelse til en 
ansat hos den økonomiske aktør, hvis den 
økonomiske aktør udfører offentligt 
finansierede tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører med visse mindre ændringer artikel 27 fra direktivet om 
offentlige indkøb (2004/18/EF). Denne væsentlige artikel bør ikke udgå. 
Informantbeskyttelsen skal overholdes i de medlemsstater, der enten har eller ønsker sådanne 
rettigheder og bestemmelser.

Ændringsforslag 171
Jens Nilsson

Forslag til forordning
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 anmoder den 
ordregivende myndighed 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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at styrke de ordregivende myndigheders forpligtelser til 
at bede om oplysninger med hensyn til brugen af underentreprenører. Men tilbudsgiveren er 
kun forpligtet til at antyde sin hensigt til at gøre brug af underleverandører.

Ændringsforslag 172
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 2

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 173
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 2

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 

udgår
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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.

Or. de

Ændringsforslag 174
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 175
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 176
Heide Rühle

Forslag til forordning
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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 177
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis gentagne ændringer, som ligger 
uden for tilbudsgiverens kontrol, gør det 
umuligt at udføre den offentlige kontrakt 
uden uforholdsmæssige investeringer, 
sikrer medlemsstaterne sikrer, at 
tilbudsgivere under de betingelser, der er 
fastlagt ved gældende nationale 
lovgivning, kan:
a) anmode om kompensation for ekstra 
arbejde, som er nødvendigt for at udføre 
kontrakten
b) opsige kontrakten

Or. en

Ændringsforslag 178
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelsede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 179
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder, som har til 
hensigt at tildele en offentlig kontrakt for 
tjenesteydelserne i artikel 74, 
tilkendegiver deres hensigt herom ved en 
udbudsbekendtgørelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 180
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde de oplysninger, der er nævnt 
i bilag VI, del I.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 2, 
skal indeholde de oplysninger, der er nævnt 
i bilag VI, del H og I, i overensstemmelse 
med standardformularerne.

Or. de

Ændringsforslag 182
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter 
standardformularerne. De tilhørende 

udgår
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gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til rådgivningsproceduren i 
artikel 91.

Or. de

Ændringsforslag 184
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 185
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 1 
og 2, offentliggøres i overensstemmelse 
med artikel 49.

4. De bekendtgørelser, der er omtalt i stk. 
2, offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 49.

Or. de

Ændringsforslag 186
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 187
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører passende 
udbudsprocedurer for kontrakter, der er 
omfattet af dette kapitel, og sikrer 
samtidig fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og ligebehandling af 
økonomiske aktører samt giver de 
ordregivende myndigheder mulighed for 
at tage hensyn til de pågældende 
tjenesteydelsers særlige karakter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 188
Heide Rühle

Forslag til forordning
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Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at valget af tjenesteyderen ikke 
sker udelukkende på grundlag af prisen 
for leveringen af tjenesteydelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ordregivende myndigheder har mulighed 
for at tage hensyn til behovet for at sikre 
tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, 
og at der er adgang til dem, samt at de er 
alment tilgængelige, og de forskellige 
brugeres særlige behov, at brugerne 
inddrages og får indflydelse samt 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 189
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
som anført i bilag XVI skal udføres af en 
specifik type økonomisk aktør.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at sociale tjenesteydelser udføres af en type virksomhed, som kun arbejder for 
at opnå overskud og ikke sætter plejen af mennesker højt, bør medlemsstaterne kunne 
fastsætte, at sociale tjenesteydelser skal udføres af en specifik form for virksomhed. 
Ændringsforslaget vedrører de europæiske regioners muligheder for at formulere deres 
individuelle strategier for skabelse af vækst og udvikling, bygge rummelige samfund og forøge 
deres tiltrækningskraft som steder, hvor mennesker gerne vil bo og arbejde.
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Ændringsforslag 190
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I kontrakter, der vedrører sociale og 
andre særlige tjenesteydelser, som anført i 
bilag XVI, kan de ordregivende 
myndigheder kræve, at de økonomiske 
aktører geninvesterer enhver fortjeneste, 
de har opnået ved disse særlige 
tjenesteydelser, i de samme tjenesteydelser 
eller udelukkende tillade almennyttige 
enheder som tilbudsgivere.

Or. en

Begrundelse

For at understrege at de ordregivende myndigheder har ret til at indføre krav, der sikrer, at 
skatteydernes penge til sociale tjenesteydelser anvendes til dette formål, også når de benytter 
sig af offentlige indkøb og ikke blot i interne tiltag. Ændringsforslaget vedrører de 
europæiske regioners muligheder for at formulere deres individuelle strategier for skabelse af 
vækst og udvikling, bygge rummelige samfund og forøge deres tiltrækningskraft som steder, 
hvor mennesker gerne vil bo og arbejde.

Ændringsforslag 191
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at sociale tjenesteydelser udføres af en type virksomhed, som kun arbejder for 
at opnå overskud og ikke sætter plejen af mennesker højt, bør medlemsstaterne kunne 
fastsætte, at sociale tjenesteydelser skal udføres af en specifik form for virksomhed. 
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Ændringsforslaget vedrører de europæiske regioners muligheder for at formulere deres 
individuelle strategier for skabelse af vækst og udvikling, bygge rummelige samfund og forøge 
deres tiltrækningskraft som steder, hvor mennesker gerne vil bo og arbejde.

Ændringsforslag 192
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 193
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 85 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen eller det 
nationale tilsynsorgan, hvis de anmoder 
om det.

Rapporten eller hovedelementerne heri 
fremsendes til Kommissionen, hvis de 
anmoder om det.

Or. en

Ændringsforslag 194
Heide Rühle

Forslag til forordning
Bilag 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende juridiske tjenesteydelser:
79112000-2 Juridisk repræsentation
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79100000-5 Juridisk virksomhed
79110000-8 Advokatbistand og 
repræsentation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Repræsentation af 
interesseparter
79120000-1 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med patenter og ophavsret
79121000-8 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med ophavsret
79121100-90 Konsulentvirksomhed i 
forbindelse med softwareophavsret
79130000-4 Udstedelse af juridisk 
dokumentation og certificering
79131000-1 
Dokumenteringstjenesteydelser
79132000-8 Certificeringsvirksomhed
79140000-7 Juridisk rådgivning og 
information.

Or. en

Begrundelse

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


