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Ändringsförslag 83
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62 och 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 14, 45.2, 53.1, 62 och 114 samt 
protokoll 26 till det direktivet,

Or. en

Ändringsförslag 84
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i 
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, särskilt om fri rörlighet för 
varor, etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet. För offentliga kontrakt över 
ett visst värde bör dock bestämmelser 
fastställas om samordning av nationella 
upphandlingsförfaranden för att se till att 
dessa principer omsätts i praktiken och för 
att garantera att offentlig upphandling 
öppnas för konkurrens.

(1) Offentlig upphandling av eller för 
medlemsstaternas myndigheter måste 
överensstämma med principerna i 
Europeiska unionens fördrag, särskilt om 
fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och 
frihet att tillhandahålla tjänster samt de 
principer som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet 
och öppenhet samt om fördelningen av 
befogenheter så som anges i artikel 14.1 i 
EUF-fördraget och protokoll nr 26. EU:s 
förordning om offentlig upphandling bör 
respektera de offentliga myndigheternas 
stora frihet när de fullgör sina 
allmännyttiga uppgifter. För offentliga 
kontrakt över ett visst värde bör dock 
bestämmelser fastställas om samordning av 
nationella upphandlingsförfaranden för att 
se till att dessa principer omsätts i 
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praktiken och för att garantera att offentlig 
upphandling öppnas för konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 85
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål. Det finns även ett behov av 
att klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, så 
att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för hållbar utveckling,
innovation, social integrering och andra 
gemensamma samhällsmål, och 
därigenom se till att offentliga medel 
används effektivare och det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris 
garanteras, och då i synnerhet genom att 
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
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upphandlingsområdet. bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål. Det finns även ett behov av 
att förenkla direktiven och att klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet. Detta direktiv 
innehåller lagstiftning om upphandling. 
De upphandlande myndigheterna får 
ställa krav som är strängare och som går 
längre än gällande EU-lagstiftning, för 
att uppnå gemensamma mål.

Or. en

Ändringsförslag 86
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 
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underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål. Det finns även ett behov av 
att klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål, vilket leder till att nya, 
hållbara arbetstillfällen skapas. Det finns 
även ett behov av att klargöra 
grundläggande begrepp och koncept för att 
garantera rättslig säkerhet samt inbegripa 
vissa aspekter i väletablerad rättspraxis 
från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 87
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, i 
syfte att använda offentliga medel 
effektivare, och då i synnerhet genom att 

(2) Offentlig upphandling ges en 
framträdande roll i Europa 2020-strategin 
som ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå en smart 
och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som 
den garanterar att offentliga medel 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Det är 
därför nödvändigt att se över och 
modernisera de gällande 
upphandlingsregler som antagits i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, så 
att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
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underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål. Det finns även ett behov av 
att klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet.

bättre sätt till stöd för en hållbar 
utveckling, i enlighet med sociala 
rättigheter och arbetsrätten och andra 
gemensamma samhällsmål och 
därigenom använda offentliga medel 
effektivare, garantera bästa möjliga 
resultat vad gäller kostnadseffektivitet och
underlätta små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, och se 
till att upphandlande myndigheter kan 
utnyttja offentliga upphandlingar på ett 
bättre sätt till stöd för gemensamma 
samhällsmål. Det finns även ett behov av 
att förenkla unionens bestämmelser om 
offentlig upphandling, särskilt när det 
gäller den metod som används för att 
uppnå de hållbara mål som ska vara en 
väsentlig del av upphandlingspolitiken 
och klargöra grundläggande begrepp och 
koncept för att garantera rättslig säkerhet 
samt inbegripa vissa aspekter i väletablerad 
rättspraxis från EU-domstolen på 
upphandlingsområdet

Or. en

Ändringsförslag 88
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande myndigheter 
kan bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling, samtidigt som de 
sörjer för det bästa förhållandet mellan 
kvalitet och pris i sina kontrakt.

(5) Enligt artiklarna 9, 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska miljöskyddskrav och 
social hänsyn integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande myndigheter 
kan bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling och hur de kan 
använda sin bestämmanderätt för att välja 
tekniska specifikationer och belöna 
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kriterier som syftar till att uppnå hållbar 
offentlig upphandling, samtidigt som de 
sörjer för kopplingen till 
kontraktsföremålet och att få det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste 
de krav som är förknippade med garantier 
för ett fullgott socialt skydd och kampen 
mot social utestängning integreras i 
utformningen och genomförandet av 
EU:s politik och verksamhet, i synnerhet 
för att främja en hög sysselsättning. I 
detta direktiv klargörs det därför hur de 
upphandlande myndigheterna kan bidra 
till främjande av sociala kriterier och till 
förbättring av arbetstagares rättigheter i 
enlighet med rättspraxis och regelverk på 
europeisk och internationell nivå,
samtidigt som de sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i 
sina kontrakt.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 500 000 
euro. Personliga tjänster till värden under 
denna tröskel brukar inte vara av intresse 
för leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 500 000 
euro. Personliga tjänster till värden under 
denna tröskel brukar inte vara av intresse 
för leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget, dessa tjänsters känslighet, 
subsidiaritetsprincipen, protokoll 26 om 
tjänster av allmänt intresse, artikel 14 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och artikel 36 i stadgan om 
de grundläggande rättigheterna, har
medlemsstaterna stor frihet att organisera 
valet av tjänsteleverantörer på det sätt som 
de finner lämpligast, i så nära anslutning
som möjligt till användarnas behov och 
med beaktande av skillnaderna i behov 
och preferenser hos användare som kan 
bero på olika geografiska, sociala och 
kulturella omständigheter, och för att 
säkerställa den allmänna tillgången,
kontinuiteten och tillgängligheten i 
unionens alla territorier. Detta behov har 
beaktats i bestämmelserna i detta direktiv 
och det föreskrivs endast att vissa 
grundprinciper om öppenhet och 
likabehandling ska iakttas så att 
upphandlande myndigheter ska kunna 
tillämpa särskilda kvalitetskriterier vid 
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alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

valet av tjänsteleverantörer, exempelvis 
kriterierna i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster som 
utarbetats av Europeiska unionens 
kommitté för socialt skydd, vilka är 
utformade för att säkra tjänsternas höga 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för 
användarna, deras tillfredsställelse, 
sociala integrering och, där det är 
relevant, innovation. Medlemsstaterna 
och/eller offentliga myndigheter har 
fortfarande frihet att tillhandahålla dessa 
tjänster själva eller att organisera sociala 
tjänster på ett sätt som inte medför slutande 
av offentliga upphandlingskontrakt, 
exempelvis genom att enbart finansiera 
sådana tjänster eller genom att bevilja 
licens eller tillstånd till alla ekonomiska 
aktörer som uppfyller de krav som den 
upphandlande myndigheten uppställt i 
förväg, utan några gränser eller kvoter, 
förutsatt att systemet tryggar tillräckligt 
offentliggörande och överensstämmer med 
principerna om öppenhet och icke-
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 91
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
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sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 500000 
euro. Personliga tjänster till värden under 
denna tröskel brukar inte vara av intresse 
för leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 500000 
euro. Personliga tjänster till värden under 
denna tröskel brukar inte vara av intresse 
för leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd och särskilt kriterier med 
anknytning till sociala villkor och 
anställningsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen samt social trygghet och 
arbetsvillkor. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 



PE491.021v01-00 12/152 AM\903863SV.doc

SV

öppenhet och icke-diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster
med ett högre tröskelvärde på 500 000 
euro. Personliga tjänster till värden under 
denna tröskel brukar inte vara av intresse 
för leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 
tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, nämligen 
de så kallade personliga tjänsterna, t.ex. 
vissa sociala tjänster, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt utbildningstjänster. 
Dessa tjänster tillhandahålls i ett särskilt 
sammanhang som varierar betydligt mellan 
medlemsstaterna på grund av olika 
kulturella traditioner. För att erhålla bättre 
kvalitet på dessa tjänster i kontrakten bör 
ett särskilt system införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 500000 euro
Personliga tjänster till värden under denna 
tröskel brukar inte vara av intresse för 
leverantörer från andra medlemsstater, 
annat än om det finns konkreta indikationer 
på motsatsen, som unionsfinansiering av 
gränsöverskridande projekt. Kontrakt för 
personliga tjänster över denna tröskel bör 
vara öppna för hela unionen. Med hänsyn 
till betydelsen av det kulturella 
sammanhanget och dessa tjänsters 
känslighet, bör medlemsstaterna ges stor 
frihet att organisera valet av 
tjänsteleverantörer på det sätt som de 
finner lämpligast. Detta behov har beaktats 
i bestämmelserna i detta direktiv och det 
föreskrivs endast att vissa grundprinciper 
om öppenhet och likabehandling ska 
iakttas så att upphandlande myndigheter 
ska kunna tillämpa särskilda 
kvalitetskriterier vid valet av 



AM\903863SV.doc 13/152 PE491.021v01-00

SV

den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till 
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

tjänsteleverantörer, exempelvis kriterierna i 
den frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster som utarbetats av 
Europeiska unionens kommitté för socialt 
skydd. Medlemsstaterna och/eller 
offentliga myndigheter har fortfarande 
frihet att tillhandahålla dessa tjänster själva 
eller att organisera sociala tjänster på ett 
sätt som inte medför slutande av offentliga 
upphandlingskontrakt, exempelvis genom 
att enbart finansiera sådana tjänster eller 
genom att bevilja licens eller tillstånd till
alla ekonomiska aktörer som uppfyller de 
krav som den upphandlande myndigheten 
uppställt i förväg, utan några gränser eller 
kvoter, förutsatt att systemet tryggar 
tillräckligt offentliggörande och 
överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 93
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Bästa praxis i medlemsstaterna, som 
bygger på att alla leverantörer av sociala 
tjänster som klarar att uppfylla 
lagstadgade bestämmelser ska få tillstånd 
att utföra tjänster oavsett deras rättsliga
form, måste erkännas under förutsättning 
att hänsyn tas till primärrättens principer 
om likabehandling, icke-diskriminering 
och öppenhet.

Or. de

Ändringsförslag 94
Philippe Boulland
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det finns ett allmänt behov av större 
flexibilitet och särskilt av ökade 
möjligheter att använda ett 
upphandlingsförfarande med förhandling, 
eftersom detta uttryckligen anges i avtalet 
som tillåter förhandling i alla förfaranden. 
Såvida inte annat föreskrivs i den berörda 
medlemsstatens lagstiftning bör 
upphandlande myndigheter ha frihet att 
använda ett förhandlat förfarande under 
konkurrens enligt detta direktiv, i olika 
situationer där öppna eller selektiva 
förfaranden utan förhandlingar sannolikt 
inte leder till tillfredsställande 
upphandlingsresultat. Detta förfarande bör 
förses med lämpliga garantier för att 
principerna om likabehandling och insyn 
iakttas. Detta kommer att ge upphandlande 
myndigheter ökat spelrum att köpa 
byggentreprenader, varor och tjänster som 
är perfekt anpassade till deras särskilda 
behov. Samtidigt bör det också öka den 
gränsöverskridande handeln, eftersom 
utvärderingen har visat att kontrakt som 
tilldelas genom förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om upphandling 
har en särskilt hög frekvens framgångsrika 
anbudsgivare från andra länder.

(15) Det finns ett allmänt behov av större 
flexibilitet och särskilt av ökade 
möjligheter att använda ett 
upphandlingsförfarande med förhandling, 
eftersom detta uttryckligen anges i avtalet 
som tillåter förhandling i alla förfaranden. 
Såvida inte annat föreskrivs i den berörda 
medlemsstatens lagstiftning bör 
upphandlande myndigheter ha frihet att 
använda ett förhandlat förfarande under 
konkurrens enligt detta direktiv, i olika 
situationer där öppna eller selektiva 
förfaranden utan förhandlingar sannolikt 
inte leder till tillfredsställande 
upphandlingsresultat. Detta förfarande bör 
förses med lämpliga garantier för att 
principerna om likabehandling och insyn 
iakttas. Detta kommer att ge upphandlande 
myndigheter ökat spelrum att köpa 
byggentreprenader, varor och tjänster som 
är perfekt anpassade till deras särskilda 
behov och som uppfyller de höga kraven 
avseende sociala villkor och 
anställningsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen samt social trygghet och 
arbetsvillkor. Samtidigt bör det också öka 
den gränsöverskridande handeln, eftersom 
utvärderingen har visat att kontrakt som 
tilldelas genom förhandlat förfarande med 
föregående meddelande om upphandling 
har en särskilt hög frekvens framgångsrika 
anbudsgivare från andra länder.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 
av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de är 
förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

(19) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar, minska administrativa
bördor, såsom transaktionskostnader,
särskilt för små och medelstora företag
och öka effektiviteten och öppenheten i 
upphandlingsprocesserna. De bör bli 
standardmedlen för kommunikation och 
informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 
av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de är 
förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. De 
bör bli standardmedlen för kommunikation 
och informationsutbyte i 
upphandlingsförfaranden. Användningen 

(19) Elektroniska informations- och 
kommunikationsmedel kan i hög grad 
förenkla offentliggörandet av 
upphandlingar och öka effektiviteten och 
öppenheten i upphandlingsprocesserna. Det 
är nödvändigt att de blir standardmedlen 
för kommunikation och informationsutbyte 
i upphandlingsförfaranden. Användningen 
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av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de är 
förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

av elektroniska medel är också 
tidsbesparande. Minimitidsfristerna bör 
därför förkortas om elektroniska medel 
används, dock under förutsättning att de är 
förenliga med den särskilda 
överföringsteknik som fastställs på 
unionsnivå. Dessutom om kan elektroniska 
informations- och kommunikationsmedel 
(med adekvata funktioner) hjälpa de 
upphandlande myndigheterna att 
förebygga, spåra och korrigera fel som 
uppstår i samband med 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Medlemsstaterna ska uppmuntras 
att använda ett tjänstekupongsystem, 
vilket är ett nytt och effektivt verktyg för 
att ordna offentliga tjänster. Det är till 
nytta för små och medelstora företag 
eftersom det är väldigt lätt att delta i ett 
tjänstekupongsystem. Ett 
tjänstekupongsystem ger valfrihet för 
medborgarna som kan välja en av flera 
tjänsteleverantörer. Ett 
tjänstekupongsystem är även till förmån 
för myndigheterna, eftersom det är 
mycket lättare att genomföra ett 
tjänstekupongsystem i jämförelse med en 
traditionell offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De tekniska specifikationer som 
offentliga upphandlare upprättar måste 
tillåta att den offentliga upphandlingen 
öppnas för konkurrens. Det bör därför vara 
möjligt att lämna anbud som avspeglar 
olika tekniska lösningar så att det råder 
tillräcklig konkurrens. Följaktligen bör 
tekniska specifikationer utformas på ett 
sådant sätt att man undviker att på 
konstlad väg begränsa konkurrensen 
genom krav som gynnar en viss ekonomisk 
aktör genom att avspegla viktiga 
egenskaper hos de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som den aktören brukar 
erbjuda. Om tekniska specifikationer 
utformas som prestanda- och funktionskrav 
kan i allmänhet detta mål uppfyllas på 
bästa möjliga sätt, vilket främjar 
innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande myndigheterna beakta 
anbud som baseras på andra likvärdiga 
lösningar. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

(27) De tekniska specifikationer som 
offentliga upphandlare upprättar måste
tillåta att den offentliga upphandlingen 
öppnas för konkurrens. Det bör därför vara 
möjligt att lämna anbud som avspeglar 
olika tekniska lösningar så att det råder 
tillräcklig konkurrens. Följaktligen bör 
tekniska specifikationer utformas och 
genomföras enligt principerna om insyn 
och icke-diskriminering så att man 
undviker att på konstlad väg begränsa 
konkurrensen genom krav som gynnar en 
viss ekonomisk aktör genom att avspegla 
viktiga egenskaper hos de varor, tjänster 
eller byggentreprenader som den aktören 
brukar erbjuda. Om tekniska 
specifikationer utformas som prestanda-
och funktionskrav kan i allmänhet detta 
mål uppfyllas på bästa möjliga sätt, vilket 
främjar innovation. Om det hänvisas till en 
europeisk standard eller, om det inte finns 
någon sådan, till en nationell standard bör 
de upphandlande myndigheterna beakta 
anbud som baseras på andra likvärdiga 
lösningar. För att visa att en lösning är 
likvärdig kan anbudsgivare åläggas att 
tillhandahålla bevis som verifierats av 
tredje part. Andra lämpliga bevismedel 
såsom tillverkarens tekniska 
dokumentation bör dock också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana intyg eller testrapporter 
eller inte har möjlighet att anskaffa dem 
inom de aktuella tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Upphandlande myndigheter som vill 
köpa byggentreprenader, varor eller 
tjänster med särskilda miljömässiga, 
sociala eller andra egenskaper bör kunna 
hänvisa till särskilda märken, exempelvis 
det europeiska miljömärket, 
(multi)nationella miljömärken eller andra 
märken, förutsatt att märkeskraven har ett 
samband med upphandlingens föremål, 
såsom beskrivningen av produkten och 
dess presentation, inbegripet 
förpackningskrav. Vidare är det viktigt att 
dessa krav utformas och antas på grundval 
av objektiva och kontrollerbara kriterier 
genom ett förfarande i vilket alla berörda 
parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, 
tillverkare, distributörer och 
miljöorganisationer, kan delta och att 
miljömärket är tillgängligt för alla berörda 
parter.

(28) Upphandlande myndigheter som vill 
köpa byggentreprenader, varor eller 
tjänster med särskilda miljömässiga, 
sociala eller andra egenskaper bör kunna 
hänvisa till särskilda märken, exempelvis 
det europeiska miljömärket, 
(multi)nationella miljömärken eller andra 
märken, förutsatt att märkeskraven har ett 
samband med upphandlingens föremål, 
såsom beskrivningen av produkten och 
dess presentation, inbegripet 
förpackningskrav. Vidare är det viktigt att 
dessa krav utformas och antas på grundval 
av objektiva och kontrollerbara kriterier 
genom ett förfarande i vilket alla berörda 
parter, t.ex. statliga organ, konsumenter, 
tillverkare, distributörer, sociala 
organisationer och miljöorganisationer, 
kan delta och att miljömärket är tillgängligt 
för alla berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Å ena sidan ska vikten av att utbilda 
personalen hos upphandlande 
myndigheter och enskilda aktörer 
poängteras och å andra sidan ska 
skicklighet och utbildningskrav införlivas 
i kontraktsspecifikationerna som en 
långtidsstrategi. Det bör dock betonas att 
de sist angivna åtgärderna måste vara 
direkt kopplade till kontraktsföremålet, 
vara proportionerliga och ekonomiskt 
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fördelaktiga.

Or. en

Ändringsförslag 101
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl -32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-32a) Små och medelstora företag har en 
viktig roll i skapandet av nya 
arbetstillfällen. De har kunnat erbjuda 
nya, hållbara arbeten till och med i tider 
av ekonomisk kris. Eftersom 
myndigheterna använder omkring 18 % 
av BNP till offentlig upphandling har 
detta regelsystem en avsevärd påverkan på 
de små och medelstora företagens 
möjlighet att fortsätta skapa nya arbeten. 
Därför bör offentliga kontrakt göras så 
tillgängliga som möjligt för små och 
medelstora företag och ligga både under 
och över trösklarna som anges i direktivet. 
Förutom de specifika instrument som är 
skräddarsydda för att öka små och 
medelstora företags deltagande på 
marknaden för offentliga upphandlingar, 
bör medlemsstaterna och upphandlande 
myndigheter starkt uppmuntras till att 
skapa offentliga upphandlingsstrategier 
som är bra för små och medelstora 
företag. Kommissionen har gett ut ett 
arbetsdokument ”Europeisk kodex för 
bästa praxis för att underlätta små och 
medelstora företags tillträde till offentlig 
upphandling” (SEC(2008)COM2193), 
vilket syftar till att hjälpa 
medlemsstaterna att skapa nationella
strategier, program och handlingsplaner 
för att förbättra de små och medelstora 
företagens deltagande på dessa 
marknader. Effektiv offentlig 
upphandlingspolitik måste vara 
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sammanhängande. Nationella, regionala 
och lokala myndigheter måste strikt 
tillämpa de regler som angetts i direktivet. 
Samtidigt kommer genomförandet av en 
allmän politik som syftar till att öka små 
och medelstora företags tillträde till de 
offentliga upphandlingsmarknaderna 
fortsätta att vara mycket viktigt, särskilt 
för att skapa arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter också ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som inte fullgör sina arbetsmiljörelaterade 
eller sociala skyldigheter, t.ex. inte följer 
bestämmelserna om tillgänglighet för 
funktionshindrade, eller som gör sig 
skyldiga till andra former av allvarliga fel i 
yrkesutövningen, såsom överträdelser av 
konkurrensregler eller intrång i immateriell 
äganderätt.

(34) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter också ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som inte fullgör sina arbetsmiljörelaterade 
eller sociala skyldigheter, t.ex. inte följer 
bestämmelserna om tillgänglighet för 
funktionshindrade samt om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen eller som gör sig 
skyldiga till andra former av allvarliga fel i 
yrkesutövningen, såsom överträdelser av 
konkurrensregler eller intrång i immateriell 
äganderätt.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter också ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som inte fullgör sina arbetsmiljörelaterade 
eller sociala skyldigheter, t.ex. inte följer 
bestämmelserna om tillgänglighet för 
funktionshindrade, eller som gör sig 
skyldiga till andra former av allvarliga fel i 
yrkesutövningen, såsom överträdelser av 
konkurrensregler eller intrång i immateriell 
äganderätt.

(34) Offentliga kontrakt bör inte tilldelas 
ekonomiska aktörer som har deltagit i en 
kriminell organisation eller som befunnits 
skyldiga till korruption eller bedrägerier 
riktade mot unionens intressen eller till 
penningtvätt. Obetalda skatter eller 
socialförsäkringsavgifter bör också beivras 
genom obligatorisk uteslutning på 
unionsnivå. Vidare bör upphandlande 
myndigheter också ges möjlighet att 
utesluta anbudssökande eller anbudsgivare 
som inte fullgör sina arbetsmiljörelaterade, 
arbetsrättsliga eller sociala skyldigheter, 
t.ex. inte följer bestämmelserna om 
arbetsvillkor, kollektivavtal och 
tillgänglighet för funktionshindrade, eller 
som gör sig skyldiga till andra former av 
allvarliga fel i yrkesutövningen, såsom 
överträdelser av konkurrensregler eller 
intrång i immateriell äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 104
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) De upphandlande myndigheterna 
bör kunna kräva att åtgärder för 
förbättring av det sociala skyddet 
genomförs under fullgörandet av ett 
offentligt kontrakt. En beskrivning av de 
åtgärder som vidtagits av en ekonomisk 
aktör för att garantera en hög nivå av 
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socialt skydd måste kunna krävas, i form
av rapportering eller frivilligt 
anbringande av sociala märken.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller ”den lägsta kostnaden”, varvid de i 
det sistnämnda fallet har frihet att 
bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling och 
sund tillämpning av sociala standarder
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller ”den lägsta kostnaden”, utöver 
kriteriet om att åtminstone iaktta 
nationella, europeiska och internationella 
sociala standarder, varvid de i det 
sistnämnda fallet har frihet att bestämma 
lämpliga kvalitetsnormer genom att 
använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller ”den lägsta kostnaden”, varvid de i 
det sistnämnda fallet har frihet att 
bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om konkurrens,
öppenhet, icke-diskriminering, 
kostnadseffektivitet och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra även om upphandlande 
myndigheter kräver byggentreprenader, 
varor och tjänster av hög kvalitet som är 
optimalt lämpade för deras behov, till 
exempel om de valda tilldelningskriterierna 
omfattar faktorer som är kopplade till 
produktionsprocessen. Följaktligen bör 
upphandlande myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller ”den lägsta kostnaden”, varvid de i 
det sistnämnda fallet har frihet att 
bestämma lämpliga kvalitetsnormer genom 
att använda tekniska specifikationer eller 
villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) När upphandlande myndigheter väljer 
att tilldela kontraktet till det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet, bör de 
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. 

(38) När upphandlande myndigheter väljer 
att tilldela kontraktet till det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet, bör de 
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris
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Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
upphandlingen, enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna, samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och
pris för varje anbud. Det är viktigt att 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

samt ekonomisk och social hållbarhet. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen, eftersom 
kriterierna bör göra det möjligt att 
utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålet för 
upphandlingen, enligt definitionen i de 
tekniska specifikationerna, samt att 
utvärdera förhållandet mellan kvalitet och 
pris för varje anbud. Det är viktigt att 
säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
får tillämpa en livscykelkostnadsmetod när 
de bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet och den lägsta 
kostnaden, förutsatt att den metod som 
används har utvecklats på ett objektivt och 
icke-diskriminerande sätt och är tillgänglig 
för alla berörda parter. Begreppet 
livscykelkostnad innefattar alla kostnader 
under byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. utveckling, produktion,
användning, underhåll och bortskaffande 
av uttjänta produkter) samt deras externa 

(40) Dessa sektorspecifika åtgärder 
behöver kompletteras av en anpassning av 
upphandlingsdirektiven för att ge 
upphandlande myndigheter befogenhet att 
fullfölja Europa 2020-strategins mål i sina 
upphandlingsstrategier. Det bör således 
göras klart att upphandlande myndigheter 
får tillämpa en livscykelkostnadsmetod när 
de bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet och den lägsta 
kostnaden, förutsatt att den metod som 
används har utvecklats på ett objektivt och 
icke-diskriminerande sätt och är tillgänglig 
för alla berörda parter. Begreppet 
livscykelkostnad innefattar 
byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. användning, underhåll och 
bortskaffande av uttjänta produkter) samt 
deras externa kostnader, förutsatt att de kan 
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kostnader, förutsatt att de kan beräknas i 
ekonomiska termer och övervakas. 
Gemensamma metoder bör utvecklas på 
unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

beräknas i ekonomiska termer och 
övervakas. Begreppet livscykel ska inte 
tillåta upphandlande myndigheter att 
beakta transporter, eftersom det kan resa 
hinder för handel inom unionen och vara 
diskriminerande mot distansleverantörer.
Gemensamma metoder bör utvecklas på 
unionsnivå för beräkning av 
livscykelkostnader för särskilda kategorier 
av varor eller tjänster fastställda i nära 
samråd med alla intressenter, men när en 
sådan metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

Or. en

Ändringsförslag 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till en bestämd produktionsprocess, ett 
bestämt sätt att tillhandahålla tjänster 
eller en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel, så länge dessa är kopplade till 
kontraktet. För att bättre integrera sociala 
hänsyn i offentlig upphandling kan 
upphandlande myndigheter även tillåtas att 
ta med dem i tilldelningskriterierna för de 
ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudsegenskaperna avseende 
arbetsvillkoren för de personer som direkt 
deltar i den berörda produktionsprocessen 
eller i tillhandahållandet av den berörda 
tjänsten. Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 

(41) För att bättre integrera sociala hänsyn 
i offentlig upphandling kan upphandlande 
myndigheter även tillåtas att ta med dem i 
tilldelningskriterierna för de ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudsegenskaperna 
avseende arbetsvillkoren för de personer 
som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten. 
Sådana egenskaper får endast avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
grupper bland de personer som fått i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
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grupper bland de personer som fått i 
uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Tilldelningskriterier som 
omfattar sådana egenskaper bör i alla 
händelser begränsas till egenskaper som 
har omedelbara konsekvenser för 
personalen i deras arbetsmiljö. De bör 
tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de 
frihandelsavtal som unionen är part till. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

tillämpas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och på ett 
sätt som inte direkt eller indirekt 
diskriminerar ekonomiska aktörer från 
andra medlemsstater eller från tredjeländer 
som är parter till avtalet eller de 
frihandelsavtal som unionen är part till. För 
tjänstekontrakt och för kontrakt som 
inbegriper projektering av 
byggentreprenader bör upphandlande 
myndigheter även få lov att använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet som 
kriterium, eftersom detta kan påverka 
kvaliteten på fullgörandet av kontraktet och 
därmed anbudets ekonomiska värde.

Or. en

Ändringsförslag 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Europas marknad för offentlig 
upphandling är öppnare än marknaderna 
hos EU:s internationella partner och 
därför kan europeiska företag inte 
konkurrera med tredjeländerföretag på 
lika villkor och de fortsätter att ha svårt 
att få tillträde till marknaderna i 
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tredjeländer. Ömsesidighet bör säkras för 
att öppna marknaderna och säkra tillträde 
till offentlig upphandling, både i och 
utanför Europa, enligt avtalen mellan EU 
och tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 111
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.
Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt 
kan fastställas i enlighet med 
kommissionens vägledning från oktober 
2010: ”Socialt ansvarsfull upphandling –
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En handledning till sociala hänsyn i 
offentlig upphandling”1.
______________
1 SEC(2010)1258.

Or. da

Ändringsförslag 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa, arbetslösa 
ungdomar, personer med funktionshinder 
och kvinnor eller att genomföra utbildning 
för arbetslösa eller ungdomar, att i sak följa 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
konventioner, även om dessa konventioner 
inte har införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.
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Or. en

Ändringsförslag 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
samtidigt som man respekterar 
subsidiaritetsprincipen, även om dessa 
konventioner inte har införlivats med den 
nationella lagstiftningen, eller att anställa 
ett större antal personer med 
funktionshinder än som krävs enligt den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Villkoren för fullgörandet av ett 
kontrakt är förenliga med detta direktiv om 
de inte är direkt eller indirekt 
diskriminerande, om de har en direkt 
anknytning till kontraktets föremål och om 
de anges i meddelandet om upphandling, i 
det förhandsmeddelande som används som 
ett sätt att infordra anbud eller i 
upphandlingshandlingarna. Villkoren kan 
till exempel syfta till att främja 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och 
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skydda miljön eller djurs välbefinnande. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
anställa långtidsarbetslösa eller att 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar, att i sak följa Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konventioner, 
även om dessa konventioner inte har 
införlivats med den nationella 
lagstiftningen, eller att anställa ett större 
antal personer med funktionshinder än som 
krävs enligt den nationella lagstiftningen.

(43) (Gäller inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 115
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Direktivets bestämmelser bör ta 
hänsyn till medlemsstaternas olika 
arbetsmarknadsmodeller, däribland de 
arbetsmarknadsmodeller där 



AM\903863SV.doc 31/152 PE491.021v01-00

SV

kollektivavtal gäller.

Or. da

Ändringsförslag 116
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44b) Medlemsstaterna bör kunna 
använda avtalsklausuler som innehåller 
bestämmelser om iakttagande av 
kollektivavtal om detta nämns i den 
beställande myndighetens meddelande om 
upphandling eller i 
upphandlingsvillkoren, i syfte att iaktta 
öppenhetsprincipen.

Or. da

Ändringsförslag 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling och öppenhet bör inte 
en utvald anbudsgivare kunna ersättas med 
en annan ekonomisk aktör utan att 
kontraktet konkurrensutsätts på nytt. Den 
utvalda anbudsgivaren som fullgör 
kontraktet kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under fullgörandet 
av kontraktet, exempelvis rent interna 
omorganisationer, sammanslagningar och 
förvärv eller obestånd. Sådana strukturella 
förändringar bör inte automatiskt kräva nya 
upphandlingsförfaranden för alla offentliga 

(47) I överensstämmelse med principerna 
om likabehandling, objektivitet och 
öppenhet bör inte en utvald anbudsgivare 
kunna ersättas med en annan ekonomisk 
aktör utan att kontraktet konkurrensutsätts 
på nytt. Den utvalda anbudsgivaren som 
fullgör kontraktet kan dock genomgå vissa 
strukturella förändringar under fullgörandet 
av kontraktet, exempelvis rent interna 
omorganisationer, sammanslagningar och 
förvärv eller obestånd. Sådana strukturella 
förändringar bör inte automatiskt kräva nya 
upphandlingsförfaranden för alla offentliga 
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kontrakt som företaget fullgör. kontrakt som företaget fullgör.

Or. en

Ändringsförslag 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Upphandlande myndigheter ska 
respektera dröjsmål med betalning enligt 
direktiv 2011/7/EU.

Or. en

Ändringsförslag 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Alla upphandlande myndigheter 
kanske inte själva har sakkunskap att 
hantera ekonomiskt eller tekniskt 
komplicerade kontrakt. Lämpligt, 
professionellt stöd skulle därför vara ett 
effektivt komplement till övervaknings-
och kontrollinsatserna. Detta kan uppnås 
genom verktyg för kunskapsutbyte 
(kunskapscentrum) som erbjuder tekniskt 
stöd till upphandlande myndigheter. 
Företag, inte minst små och medelstora 
företag, skulle dessutom ha nytta av 
administrativ hjälp, särskilt när de deltar i 
gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

(51) Alla upphandlande myndigheter 
kanske inte själva har sakkunskap att 
hantera ekonomiskt eller tekniskt 
komplicerade kontrakt. Lämpligt, 
professionellt stöd skulle därför vara ett 
effektivt komplement till övervaknings-
och kontrollinsatserna. Detta kan uppnås 
genom verktyg för kunskapsutbyte 
(kunskapscentrum) som erbjuder tekniskt 
stöd till upphandlande myndigheter. 
Företag, särskilt små och medelstora 
företag, skulle dessutom ha nytta av 
administrativ hjälp, särskilt när de deltar i 
gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte offentliga 
myndigheters rätt att på alla nivåer 
besluta, huruvida, hur och i vilken 
omfattning de vill utöva offentliga 
funktioner själva. Offentliga myndigheter 
får utföra uppgifter av allmänt intresse 
genom att använda sina egna resurser, 
utan att vara tvungna att kalla in externa 
ekonomiska aktörer. De kan göra detta i 
samarbete med andra offentliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 121
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp eller andra former
av anskaffning av byggentreprenader, 
varor eller tjänster av en eller flera 
upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter oberoende av 
om byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna är avsedda för ett offentligt 
ändamål eller inte.

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp av 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
genom offentliga kontrakt av en eller flera 
upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter.

Or. en
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Motivering

Upphandlingsdirektivet gäller endast upphandlingar, inklusive leasing och hyrverksamheter. 
Enligt ett beslut från EU-domstolen är byggentreprenader, varor eller tjänster som inte är 
avsedda för offentliga ändamål eller som inte är till direkt nytta för den upphandlande 
myndigheten, inte underställda upphandlingslagen (mål C-451/08).

Ändringsförslag 122
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggentreprenaden, varorna och/eller 
tjänsterna i sin helhet, även om de köps 
genom olika kontrakt, utgör en enda 
upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv, om kontrakten ingår i ett 
och samma projekt.

utgår

Or. en

Motivering

Detta begrepp är för allmänt och svävande.

Ändringsförslag 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv påverkar inte offentliga 
myndigheters rätt att på alla nivåer 
besluta huruvida, hur och i vilken 
omfattning de vill utöva offentliga 
funktioner själva. Offentliga myndigheter 
får utföra uppgifter av allmänt intresse 
genom att använda sina egna resurser, 
utan att vara tvungna att kalla in externa 
ekonomiska aktörer. De kan göra detta i 
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samarbete med andra offentliga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att det fortfarande är upp till medlemsstaterna att bestämma 
huruvida och i vilken utsträckning de vill genomföra offentliga funktioner själva och hur de 
vill göra detta. Denna frihet är införlivad i Lissabonfördraget i artikel 4.2 i fördraget om 
europeiska unionen, som erkänner rätten till regionalt och lokalt självstyre. Protokoll 26 om 
tjänster i allmänhetens intresse och artikel 14 i fördraget om europeiska unionens 
funktionssätt stärker det nationella och lokala ansvaret att tillhandahålla, lägga ut på 
entreprenad och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Ändringsförslag 124
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kontrakt för sociala och andra 
specifika tjänster angivna i bilaga XVI är 
exklusivt reglerade genom artiklarna 74-
76 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 125
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Tjänstekupongsystem: ett system 
där en upphandlande myndighet ger en 
tjänstekupong till en kund som i sin tur 
kan förvärva en tjänst från en 
tjänsteleverantör som är ansluten till den 
upphandlande myndighetens 
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tjänstekupongsystem. Den upphandlande 
myndigheten betalar tjänsteleverantören 
summan som motsvarar värdet på 
tjänstekupongen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning och lokalisering av 
produktion, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 
avslutande.

Or. en

Ändringsförslag 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning, transport, användning och 
underhåll under en produkts existens eller 
under tillhandahållandet av en 
byggentreprenad eller tjänst, från 
råvaruanskaffning eller generering av 
resurser till bortskaffande, röjning och 

(22) livscykel: alla på varandra följande 
och/eller sammanlänkade stadier, inklusive 
tillverkning, transport, installation,
användning och underhåll under en 
produkts existens eller under 
tillhandahållandet av en byggentreprenad 
eller tjänst, från råvaruanskaffning eller 
generering av resurser till bortskaffande, 
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avslutande. röjning och avslutande.

Or. en

Ändringsförslag 128
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, inklusive tjänster för 
tvistlösning,

Or. en

Ändringsförslag 129
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/39/EG samt tjänster som 
utförs av centralbanker och insatser som 
genomförs tillsammans med Europeiska 
finansiella stabiliseringsmekanismen 
(EFSM),

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG eller transaktioner 
från upphandlande myndigheter för att 
uppbringa pengar eller kapital, samt 
tjänster som utförs av centralbanker och 
insatser som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. en
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Ändringsförslag 130
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) som avser anställningskontrakt, (e) som avser anställningskontrakt eller 
kollektivavtal som bidrar till förbättring 
av arbetsvillkor och anställning,

Or. en

Ändringsförslag 131
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Specifika regelverk för att tillhandahålla 

tjänster i allmänhetens intresse
Detta direktiv ska inte gälla prövade och 
testade medlemsstatsförfaranden som är 
baserade på fritt val av tjänsteleverantörer 
(t.ex. kupongsystem, fritt val-modell, 
triangulär relation) samt principen att 
alla leverantörer som kan uppfylla de 
villkor som är fastställda enligt lagen ska 
tillåtas att leverera tjänster, under 
förutsättning att hänsyn tas till de 
allmänna principerna om likabehandling, 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 132
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Förbindelser mellan offentliga 

myndigheter

Kontrakt som en upphandlande 
myndighet tilldelar en annan juridisk 
person ska inte omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
följande kumulativa villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 133
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den upphandlande myndigheten 
utövar kontroll över den berörda juridiska 
personen motsvarande den som den 
utövar över sin egen förvaltning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 134
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning 
eller för andra juridiska personers 

utgår
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räkning som den upphandlande 
myndigheten utövar kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 135
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

(b) Den juridiska personen utför alla sina
verksamheter för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar kontroll 
över.

Or. en

Ändringsförslag 136
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den juridiska personen utför minst 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

(b) Den juridiska personen utför minst 
80 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 137
Marian Harkin
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 138
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 139
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en

Motivering

Det måste finnas en tydlig skillnad mellan offentligt-offentligt samarbete och offentligt-privat 
partnerskap. Men i vissa medlemsstater kan privat deltagande vara en skyldighet som är 
fastställd i lagen.
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Ändringsförslag 140
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i led a första stycket om 
myndigheten utövar en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål 
som bolagets viktiga beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Led (a) i punkt 1 är tillräckligt tydligt, så någon upprepning behövs inte.

Ändringsförslag 141
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i led a första stycket om 
myndigheten utövar en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål 
som bolagets viktiga beslut.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 142
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening 
som avses i led a första stycket om 
myndigheten utövar en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål 
som bolagets viktiga beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 143
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också när den 
myndighet som står under kontroll är en 
upphandlande myndighet, och 
myndigheten tilldelar ett kontrakt till den 
enhet som utövar kontroll över den eller 
till en annan juridisk person som 
kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns 
något privat deltagande i den juridiska 
person som tilldelas det offentliga 
kontraktet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Olle Ludvigsson



PE491.021v01-00 44/152 AM\903863SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också när den 
myndighet som står under kontroll är en 
upphandlande myndighet, och 
myndigheten tilldelar ett kontrakt till den 
enhet som utövar kontroll över den eller 
till en annan juridisk person som 
kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns 
något privat deltagande i den juridiska 
person som tilldelas det offentliga 
kontraktet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också när den myndighet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll 
över den eller till en annan juridisk person 
som kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas det offentliga kontraktet.

2. Punkt 1 gäller också när den myndighet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet eller de enheter som 
utövar kontroll över den eller till en annan 
juridisk person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det 
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas det offentliga 
kontraktet, med undantag för lagstadgade
former av privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 146
Sari Essayah



AM\903863SV.doc 45/152 PE491.021v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 gäller också när den myndighet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll
över den eller till en annan juridisk person 
som kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det inte finns något 
privat deltagande i den juridiska person 
som tilldelas det offentliga kontraktet.

2. Punkt 1 gäller också när den myndighet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet eller de enheter som 
utövar kontroll över den eller till en annan 
juridisk person som kontrolleras av samma 
upphandlande myndighet, förutsatt att det
inte finns något privat deltagande i den 
juridiska person som tilldelas det offentliga 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 147
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar 
kontroll över tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter om följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen



PE491.021v01-00 46/152 AM\903863SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar 
kontroll över tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter om följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar kontroll 
över tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter om följande villkor är 
uppfyllda:

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar kontroll 
över tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter och den juridiska personen 
som den upphandlande myndigheten eller 
de upphandlande myndigheterna utövar 
kontroll över, kan förvärva varor och 
tjänster från dessa offentliga ägare utan 
att tillämpa detta direktiv, om följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 150
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid tilldela ett kontrakt utan att 
tillämpa detta direktiv till en juridisk 
person som den gemensamt utövar kontroll 
över tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter om följande villkor är 
uppfyllda:

En upphandlande myndighet som inte 
utövar kontroll över en juridisk person i 
den mening som avses i punkt 1 kan 
emellertid utanför detta direktivs 
tillämpningsområde tilldela ett kontrakt 
till en juridisk person som den gemensamt 
utövar kontroll över tillsammans med 
andra upphandlande myndigheter om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 151
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De upphandlande myndigheterna 
utövar gemensamt kontroll över den 
berörda juridiska personen motsvarande 
den som de utövar över sina egna 
förvaltningar. (a) De upphandlande 
myndigheterna utövar gemensamt 
kontroll över den juridiska personen 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De upphandlande myndigheterna 
utövar gemensamt kontroll över den 
berörda juridiska personen motsvarande 
den som de utövar över sina egna 
förvaltningar. (a) De upphandlande 
myndigheterna utövar gemensamt 
kontroll över den juridiska personen 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 154
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 155
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

(b) Minst 80 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. en

Ändringsförslag 156
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 157
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 158
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll, 
med undantag för lagstadgade former av 
privat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 159
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.

(c) Det finns inget aktivt privat deltagande 
i den juridiska enhet som står under 
kontroll.

Or. en

Motivering

Av historiska skäl kan det finnas kvar några små privata ägandeskap i en juridisk person som 
står under kontroll, men utan att det finns något privat deltagande i styrningen av den 
enheten och inte heller något annat inflytande i dess dagliga verksamhet.

Ändringsförslag 160
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska utgår
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upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Denna långtgående tolkning av EU-domstolens beslut är onödig och bidrar inte till att göra 
texten kort och precis.

Ändringsförslag 161
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 162
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 163
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 164
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 165
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 166
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från 
samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från 
samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter, men en representant kan 
representera en eller flera deltagande 
upphandlande myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 167
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 168
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 169
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 170
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 171
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 173
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 174
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 175
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 176
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 

utgår
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av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 177
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra ett offentligt kontrakt i den 
mening som avses i artikel 2.6 i detta 
direktiv, om följande kumulativa villkor 
är uppfyllda:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 179
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra ett offentligt kontrakt i den 
mening som avses i artikel 2.6 i detta 
direktiv, om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra ett offentligt kontrakt i den 
mening som avses i artikel 2.6 i detta 
direktiv och faller därmed utanför detta 
direktivs tillämpningsområde, om följande 
kumulativa villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 180
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Avtalet utgör ett konkret samarbete 
mellan de deltagande upphandlande 
myndigheterna för gemensamt utförande 
av en gemensam uppgift och omfattar 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 181
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Avtalet utgör ett konkret samarbete 
mellan de deltagande upphandlande
myndigheterna för gemensamt utförande 
av en gemensam uppgift och omfattar 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

(a) Avsikten med partnerskapet är att 
tillhandahålla en gemensam uppgift 
delegerade till alla deltagande offentliga
myndigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 182
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avtalet styrs endast av faktorer som 
har att göra med det allmännyttiga 
intresset.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 183
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avtalet styrs endast av faktorer som 
har att göra med det allmännyttiga 
intresset.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 184
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning 
som överstiger 10 % av omsättningen för 

utgår
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de verksamheter som berörs av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 185
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De deltagande upphandlande
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning som 
överstiger 10 % av omsättningen för de 
verksamheter som berörs av avtalet.

(c) De deltagande offentliga
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning som 
överstiger 20 % av omsättningen för de 
verksamheter som berörs av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 186
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avtalet omfattar inte andra 
ekonomiska överföringar mellan de 
upphandlande myndigheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för varor, byggentreprenader 
eller tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 187
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avtalet omfattar inte andra 
ekonomiska överföringar mellan de 
upphandlande myndigheterna än 
överföringar för ersättning av de faktiska 
kostnaderna för varor, byggentreprenader 
eller tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 188
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

(e) Uppgiften ska uteslutande utföras av 
berörda offentliga myndigheter, det finns 
inget privat deltagande i någon av de 
berörda upphandlande myndigheterna, med 
undantag för lagstadgade former av privat 
deltagande.

Or. en



PE491.021v01-00 62/152 AM\903863SV.doc

SV

Ändringsförslag 190
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

(e) Det finns inget aktivt privat deltagande 
i någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för kontraktstilldelningen eller slutandet 
av avtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kontroll av att det inte finns något 
privat deltagande som avses i punkterna 1–
4 ska utföras vid tidpunkten för 
kontraktstilldelningen eller slutandet av 

Den kontroll av att det inte finns något 
aktivt privat deltagande som avses i 
punkterna 1–4 ska utföras vid tidpunkten 
för kontraktstilldelningen eller slutandet av 
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avtalet. avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 193
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer 
privat deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 194
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, om inte 
det privata deltagandet är fastställt i 
lagstiftning och/eller det privata 
deltagandet inte kunde förutses vid den 
ursprungliga upphandlingen.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer aktivt
privat deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 196
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Men att överföra uppgifter mellan 
organisationer i den offentliga sektorn är 
en fråga för medlemsstaternas interna 
administrativa organisation och omfattas 
inte av upphandlingsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 197
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a



AM\903863SV.doc 65/152 PE491.021v01-00

SV

Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval 
av en ensamrätt

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
offentliga tjänstekontrakt som av en 
upphandlande myndighet tilldelas en 
annan upphandlande myndighet eller en 
sammanslutning av upphandlande 
myndigheter på grundval av en ensamrätt 
som dessa innehar enligt offentliggjorda 
lagar eller andra författningar som är 
förenliga med fördraget.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 18 i nuvarande direktiv 2004/18/EG. Denna artikel är viktig för 
tjänsteinsatser av allmänt ekonomiskt intresse. Den utesluter offentliga tjänstekontrakt som är 
baserade på en ensamrätt angiven i offentliggjorda lagar eller andra författningar som är
förenliga med fördraget. EU-domstolen har tillämpat denna bestämmelse i beslutet i mål C-
360/96.

Ändringsförslag 198
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Principer för upphandling Syfte och principer för upphandling

Or. en

Ändringsförslag 199
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Syftet med detta direktiv är att säkra
effektiv användning av offentliga medel, 
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främja högkvalitativ upphandling, stärka 
konkurrensen och den offentliga 
upphandlingsmarknadens funktion samt 
att garantera lika möjligheter för företag 
och andra leverantörer att erbjuda varu-, 
tjänste- och byggentreprenadskontrakt 
med konkurrenskraftiga anbud i offentlig 
upphandling. 

Or. en

Ändringsförslag 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ekonomiska aktörer ska uppfylla 
skyldigheter gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor,
enligt lagar på EU-nivå och nationell nivå 
och/eller kollektivavtal eller de
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska utföras. 

Or. en

Ändringsförslag 201
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Offentlig upphandling ska användas 
för att uppnå en smart, hållbar tillväxt 
och för att stödja gemensamma 
samhällsmål samt för att leverera 
högkvalitativa varor och tjänster. 
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Offentliga myndigheter har rätt att på alla 
nivåer bestämma hur de vill genomföra 
upphandling och hur de ska organisera 
sina tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 202
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Upphandlande myndigheter måste
försöka säkra att anbudsgivare har ett 
gott renommé och att de inte gravt brutit 
mot nationella eller internationella miljö-, 
social- eller arbetsrättsliga lagar eller 
andra relevanta lagar.

Or. en

Ändringsförslag 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Upphandlande myndigheter ska sträva 
efter ”bästa värde” i 
upphandlingsförfarandet. Detta kan 
uppnås genom att tilldela offentliga 
kontrakt till det ekonomiskt sett mest 
fördelaktiga och hållbara anbudet.

Or. en
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Ändringsförslag 204
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Ekonomiska aktörer ska tillämpa 
skyldigheter gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor,
enligt nationella lagar och/eller 
kollektivavtal eller de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI, och särskilt i ILO-konvention 
94, vilka gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan
ska utföras. 

Or. en

Ändringsförslag 205
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Detaljerna i offentliga kontrakt ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 206
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 
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offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som 
ska fullgöra kontraktet i fråga.

offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge yrkesnivåer för den 
personal som ska fullgöra kontraktet i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 207
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 
offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som 
ska fullgöra kontraktet i fråga.

Juridiska personer kan likväl åläggas att, 
när det gäller offentliga tjänstekontrakt och 
offentliga byggentreprenadkontrakt samt 
offentliga varukontrakt som dessutom 
omfattar tjänster eller monterings- och 
installationsarbeten, i anbudet eller 
anbudsansökan uppge yrkeskvalifikationer 
för den personal som ska fullgöra 
kontraktet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 208
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grupper av ekonomiska aktörer får lämna 
anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Upphandlande 
myndigheter får inte ställa upp särskilda 
krav för sådana gruppers deltagande i 
upphandlingsförfaranden som inte gäller 

Grupper av ekonomiska aktörer får lämna 
anbud eller anmäla sig som 
anbudssökande. Grupper av ekonomiska 
aktörer, särskilt små och medelstora 
företag, får utformas som ett 
företagskonsortium. Upphandlande 
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för enskilda anbudssökande. De 
upphandlande myndigheterna får inte kräva 
att sådana grupper ska anta en viss juridisk 
form för att få lämna ett anbud eller en 
anbudsansökan,

myndigheter får inte ställa upp särskilda 
krav för sådana gruppers deltagande i 
upphandlingsförfaranden som inte gäller 
för enskilda anbudssökande. De 
upphandlande myndigheterna får inte kräva 
att sådana grupper ska anta en viss juridisk 
form för att få lämna ett anbud eller en 
anbudsansökan,

Or. en

Ändringsförslag 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen 
för program för skyddad anställning,
förutsatt att över 30 % av arbetstagarna i 
sådana verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för:

Or. en

Ändringsförslag 210
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
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i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen är 
funktionshindrade och/eller missgynnade 
personer. Missgynnade personer omfattar 
bland annat: arbetslösa, personer som har 
särskilda svårigheter att integrera sig, 
personer som riskerar att drabbas av 
utestängning, personer som tillhör 
sårbara grupper och missgynnade 
minoriteter. Meddelandet om 
upphandling kan innehålla en hänvisning 
till denna bestämmelse.

Or. en

Motivering

Begreppet ”missgynnade personer” måste specificeras eftersom det är mycket mer 
övergripande än ”personer med funktionshinder” som det refereras till i nuvarande direktiv. 
Denna definition skapar ökad rättslig klarhet.

Ändringsförslag 211
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 

(Berör inte den svenska versionen.)
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att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skyddade verkstäder eller att se till att 
sådana kontrakt utförs i samband med 
program för skyddad anställning, under 
förutsättning att majoriteten av de 
berörda anställda är personer med
funktionshinder som på grund av 
funktionshindrets art och 
allvarlighetsgrad inte kan utföra arbete 
under normala villkor eller enkelt hitta
anställning på den ordinarie 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Sociala företagsprogram, vars 
huvudsyfte är social och yrkesmässig 
integration av missgynnade arbetstagare, 



AM\903863SV.doc 73/152 PE491.021v01-00

SV

under förutsättning att mer än 30 % av de 
anställda hos dessa ekonomiska aktörer 
eller program är funktionshindrade eller 
missgynnade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 214
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyddet för anbudsgivarnas 
immateriella rättigheter ska säkras.

Or. en

Ändringsförslag 215
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna artiklarna 48 och 53 i detta 
direktiv, får den upphandlande 
myndigheten inte offentliggöra uppgifter 
som lämnats in och förklarats 
sekretessbelagda av de ekonomiska 
aktörerna, inklusive men inte begränsat till 
tekniska hemligheter, affärshemligheter 
och konfidentiella aspekter i anbuden.

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna artiklarna 48 och 53 i detta 
direktiv, får den upphandlande 
myndigheten agera med yttersta omsorg 
och inte offentliggöra uppgifter som 
lämnats in och förklarats sekretessbelagda 
av de ekonomiska aktörerna, inklusive men 
inte begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.
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Or. en

Ändringsförslag 216
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den upphandlande enheten får inte 
vid andra konkurrensutsatta förfaranden 
använda information som den fått av 
ekonomiska aktörer vid ett tidigare 
konkurrensutsatt förfarande. 

Or. en

Ändringsförslag 217
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda för 
att bekämpa korruption och andra 
överträdelser av civilrätten och/eller brott 
(inom den offentliga sektorn) kan begära 
att den ekonomiska aktören ska ge en 
anställd motsvarande skydd, om den 
ekonomiska aktören utför tjänster 
finansierade genom allmänna medel.

Or. en

Ändringsförslag 218
Sari Essayah



AM\903863SV.doc 75/152 PE491.021v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 22 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Otillåtet förfarande utgår
Anbudssökande ska när förfarandet 
inleds lämna in en avtalsförsäkran om att 
de inte har och inte kommer att

Or. en

Motivering

Denna typ av försäkran har inga juridiska konsekvenser och därför inget verkligt mervärde. 
Det finns inga påföljder i fall där denna försäkran inte begärs eller om den inte lämnas eller 
om entreprenören inte iakttar de höga principerna i försäkran.

Ändringsförslag 219
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess på ett 
otillbörligt sätt eller tillägna sig 
konfidentiella upplysningar som kan ge 
dem otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,

utgår

Or. en

Motivering

Denna typ av försäkran har inga juridiska konsekvenser och därför inget verkligt mervärde. 
Det finns inga påföljder i fall där denna försäkran inte begärs eller om den inte lämnas eller 
om entreprenören inte iakttar de höga principerna i försäkran.

Ändringsförslag 220
Sari Essayah



PE491.021v01-00 76/152 AM\903863SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ingå avtal med andra anbudssökande 
och anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,

utgår

Or. en

Motivering

Denna typ av försäkran har inga juridiska konsekvenser och därför inget verkligt mervärde. 
Det finns inga påföljder i fall där denna försäkran inte begärs eller om den inte lämnas eller 
om entreprenören inte iakttar de höga principerna i försäkran.

Ändringsförslag 221
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 22 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) avsiktligt lämna vilseledande uppgifter 
som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna typ av försäkran har inga juridiska konsekvenser och därför inget verkligt mervärde. 
Det finns inga påföljder i fall där denna försäkran inte begärs eller om den inte lämnas eller 
om entreprenören inte iakttar de höga principerna i försäkran.

Ändringsförslag 222
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstaterna från att uppfylla 
ILO-konvention 94 om arbetsklausuler i 
offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 223
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid tilldelning av byggentreprenads-, 
varu- eller tjänstekontrakt, då den 
upphandlande enheten är en privat 
stödmottagare och det privata 
kapitalinflödet inte är mer än 50 %, och 
återstoden kommer från europeiska och 
nationella offentliga medel, ska de 
aktuella byggentreprenads-, varu- eller
tjänstekontrakten ingås i enlighet med de 
förfaranden för offentlig upphandling 
som anges i detta direktiv, samtidigt som 
vederbörlig hänsyn tas till sociala frågor.

Or. {RO}ro

Motivering

Det krävs för närvarande tre anbud. För att undvika oegentligheter eller bedrägeri är 
emellertid förfarandet med offentlig upphandling tillrådligt.

Ändringsförslag 224
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2



PE491.021v01-00 78/152 AM\903863SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 40 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 52 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 225
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 40 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 45 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 226
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de upphandlande myndigheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 1 i denna artikel minskas till 
15 dagar, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

2. Om de upphandlande myndigheterna har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte utgör ett meddelande om upphandling 
får den minimitidsfrist för mottagande av 
anbud som fastställs i andra stycket i 
punkt 1 i denna artikel minskas till 
30 dagar, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:
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Or. en

Ändringsförslag 227
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande myndigheten får 
minska den tidsgräns för mottagande av 
anbud som anges i andra stycket i punkt 1 
med fem dagar om den tillåter att 
anbuden skickas in med hjälp av 
elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.3–5.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 228
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 45 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 229
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 37 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 230
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast de ekonomiska aktörer som inbjuds
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter det att den bedömt de inlämnade 
upplysningarna får lämna anbud. De 
upphandlande myndigheterna får i enlighet 
med artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att inbjudas 
att delta i förfarandet.

Endast de ekonomiska aktörer som väljs ut 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter det att den bedömt de inlämnade 
upplysningarna får lämna anbud. De 
upphandlande myndigheterna får i enlighet 
med artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att väljas ut 
att delta i förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 231
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 30 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 45 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 35 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 40 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 233
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte används som ett meddelande om 
upphandling får den minimitidsfrist som 
fastställs i andra stycket i punkt 2 i denna 
artikel minskas till 15 dagar, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte används som ett meddelande om 
upphandling får den minimitidsfrist som 
fastställs i andra stycket i punkt 2 i denna 
artikel som allmän regel minskas till 
36 dagar, men aldrig till mindre än 22 
dagar, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 234
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 45 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes.

(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 52 dagar och högst 
12 månader före den dag då meddelandet 
om upphandling avsändes.

Or. en

Ändringsförslag 235
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den lokala eller regionala upphandlande 
myndigheten och de utvalda 
anbudssökandena, under förutsättning att 
alla anbudssökande har haft lika lång tid på 
sig att utarbeta och lämna anbud. Om det 
inte går att komma överens om en tidsfrist 
för mottagande av anbud ska den
upphandlande myndigheten fastställa en 
tidsfrist på minst tio dagar från och med 
dagen för inbjudan att lämna anbud.

4. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 
den lokala eller regionala upphandlande 
myndigheten och de utvalda 
anbudssökandena, under förutsättning att 
alla anbudssökande har haft lika lång tid på 
sig att utarbeta och lämna anbud. Om det 
inte går att komma överens om en tidsfrist 
för mottagande av anbud ska den 
upphandlande myndigheten fastställa en 
tidsfrist på minst 15 dagar från och med 
dagen för inbjudan att lämna anbud.

Or. en

Ändringsförslag 236
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fristerna för mottagande av anbud 
enligt punkt 2 får förkortas med 
fem dagar om den upphandlande 

utgår
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myndigheten godtar att anbuden lämnas 
med elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.3–5.

Or. en

Ändringsförslag 237
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om den upphandlande myndigheten 
gör rättelser av anbudshandlingarna 
inom de tidsfrister som avses i 
artiklarna 1, 2, 3 och 4 ska dessa frister 
förlängas med 15 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande myndighetens bedömning 
inte kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar. Det enda kriteriet för tilldelning 
av kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 66.1 a.

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande myndighetens bedömning 
inte kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar. Det enda kriteriet för tilldelning 
av kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 66.1 a och 66.2.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Tjänstekupongsystem

1. När den upphandlande myndigheten 
organiserar offentliga tjänster får den 
använda sig av ett tjänstekupongsystem 
för att ge kunderna frihet att välja sin 
tjänsteleverantör. Den upphandlande 
myndigheten fastställer värdet på 
tjänstekupongen samt vilka tjänster den 
får användas för och vilka kunder som får 
använda den.
2. En upphandlande myndighet får ange 
de krav som tjänsteleverantören måste 
uppfylla för att omfattas av
tjänstekupongsystemet. Dessa krav måste 
vara icke-diskriminerande och stå i 
proportion till tjänstens föremål. Alla 
tjänsteleverantörer som uppfyller kraven 
måste omfattas av systemet. 
Förteckningen över tjänsteleverantörer 
måste göras tillgänglig för allmänheten.
3. En kund får välja vilken 
tjänsteleverantör som helst i 
tjänstekupongsystemet, eller att inte 
använda systemet.

Or. en

Ändringsförslag 240
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De upphandlande myndigheterna får 
använda ett dynamiskt inköpssystem för 
köp av sådant som vanligen används och 
vars egenskaper så som de är allmänt 
tillgängliga på marknaden tillfredsställer 
den upphandlande myndighetens behov. 
Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som 
en helt elektronisk process, som under hela 
varaktigheten är öppen för varje ekonomisk 
aktör som uppfyller urvalskriterierna.

1. De upphandlande myndigheterna får 
använda ett dynamiskt inköpssystem för 
köp av sådant som vanligen används och 
vars egenskaper så som de är allmänt 
tillgängliga på marknaden tillfredsställer 
den upphandlande myndighetens behov
och är av standardiserad kvalitet. Ett 
dynamiskt inköpssystem ska drivas som en 
helt elektronisk process, som under hela 
varaktigheten är öppen för varje ekonomisk 
aktör som uppfyller urvalskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 241
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Tjänstekupongsystem

När den upphandlande myndigheten 
organiserar offentliga tjänster får den 
använda sig av ett tjänstekupongsystem 
för att ge kunderna frihet att välja sin 
tjänsteleverantör. Den upphandlande 
myndigheten fastställer värdet på 
tjänstekupongen samt vilka tjänster den 
får användas för och vilka kunder som får 
använda den.
En upphandlande myndighet får ange de 
krav som tjänsteleverantören måste 
uppfylla för att omfattas av 
tjänstekupongsystemet. Dessa krav måste 
vara icke-diskriminerande och stå i 
proportion till tjänstens föremål. Alla 
tjänsteleverantörer som uppfyller kraven 
måste omfattas av systemet. 
Förteckningen över tjänsteleverantörer 
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måste göras tillgänglig för allmänheten.
En upphandlande myndighet får även 
välja vilka tjänsteleverantörer som ska 
omfattas av tjänstekupongsystemet genom 
det förfarande som föreskrivs i detta 
direktiv.
En kund får välja vilken tjänsteleverantör 
som helst i tjänstekupongsystemet, eller 
att inte använda systemet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel enligt punkt 22 i artikel 2.

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel enligt punkt 22 i artikel 2.

Detta kan innefatta följande:

Or. en

Ändringsförslag 243
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sociala kriterier, exempelvis respekt 
för anständiga arbetsvillkor, regler om 
hälsa och säkerhet, inbegripet skydd av 
arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
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arbetsplats, kollektivförhandlingar, lika 
möjligheter för kvinnor och män 
(exempelvis lika lön och möjlighet att 
förena arbete och privatliv), social 
integrering, inbegripet 
sysselsättningsmöjligheter för 
funktionshindrade, missgynnade eller 
utsatta arbetstagare (exempelvis 
långtidsarbetslösa, romer, invandrare 
eller ungdomar och äldre), tillgång till 
fortbildning på arbetsplatsen, 
engagemang och samråd med användare, 
överkomliga priser, mänskliga rättigheter 
och etisk handel.

Or. en

Ändringsförslag 244
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet 
skydd av arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet samt
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, liksom de 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs, ska tydligt 
anges av de upphandlande myndigheterna 
i de tekniska specifikationerna som en del 
av de absoluta kraven på anbuden till 
kontraktet.

Or. en
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Ändringsförslag 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla upphandlingar där 
kontraktsföremålet ska användas av 
personer, vare sig av allmänheten eller 
personal vid den upphandlande 
myndigheten, ska de tekniska 
specifikationerna, utom i vederbörligen 
motiverade fall, fastställas för att ta hänsyn 
till kriterier avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade eller formgivning med 
tanke på samtliga användares behov.

För alla upphandlingar där 
kontraktsföremålet ska användas av 
personer, vare sig av allmänheten eller 
personal vid den upphandlande 
myndigheten, ska de tekniska 
specifikationerna fastställas för att ta 
hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet 
för funktionshindrade eller formgivning 
med tanke på samtliga användares behov, 
utom i undantagsfall när det är motiverat, 
vilket ska anges i meddelandet om 
upphandling och anbudshandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 246
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven ska begränsas till 
kontraktsföremålet och den 
upphandlande myndigheten måste kunna 
följa upp och kontrollera att kraven är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 247
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar rättsligt bindande 
nationella tekniska regler, i den 
utsträckning som de är förenliga med 
unionsrätten, ska de tekniska 
specifikationerna vara utformade på något 
av följande sätt:

3. Utan att det påverkar rättsligt bindande 
nationella tekniska regler, i den 
utsträckning som de är förenliga med 
unionsrätten, ska de tekniska 
specifikationerna vara utformade i följande 
prioritetsordning:

Or. en

Ändringsförslag 248
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Genom en hänvisning till de tekniska 
specifikationerna och i prioritetsordning 
till sådana nationella standarder som 
genomför europeiska standarder, till 
europeiska tekniska godkännanden, till 
gemensamma tekniska specifikationer, till 
internationella standarder, till andra 
tekniska referenssystem som utarbetats av 
de europeiska standardiseringsorganen 
eller, om sådana inte finns, till nationella 
standarder, till nationella tekniska 
godkännanden eller till nationella 
tekniska specifikationer om projektering, 
beräkning och utförande av 
byggentreprenader samt 
materialanvändning. Varje sådan 
hänvisning ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Genom en hänvisning till de tekniska 
specifikationerna och i prioritetsordning 
till sådana nationella standarder som 
genomför europeiska standarder, till 
europeiska tekniska godkännanden, till 
gemensamma tekniska specifikationer, till 
internationella standarder, till andra 
tekniska referenssystem som utarbetats av 
de europeiska standardiseringsorganen 
eller, om sådana inte finns, till nationella 
standarder, till nationella tekniska 
godkännanden eller till nationella 
tekniska specifikationer om projektering, 
beräkning och utförande av 
byggentreprenader samt 
materialanvändning. Varje sådan 
hänvisning ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I form av de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a och, för att 
påvisa att dessa prestanda- eller 
funktionskrav antas vara uppfyllda, med en 
hänvisning till de tekniska specifikationer 
som avses i led b.

(c) I form av de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a och, för att 
påvisa att dessa prestanda- eller 
funktionskrav antas vara uppfyllda, med en 
hänvisning till de tekniska specifikationer 
som avses i led -1.

Or. en
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Ändringsförslag 251
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Med en hänvisning till de tekniska 
specifikationer som avses i led b i fråga om 
vissa egenskaper och med en hänvisning 
till de prestanda- eller funktionskrav som 
avses i led a i fråga om andra egenskaper.

(d) Med en hänvisning till de tekniska 
specifikationer som avses i led -1 i fråga 
om vissa egenskaper och med en 
hänvisning till de prestanda- eller 
funktionskrav som avses i led a i fråga om 
andra egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 252
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det inte motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
inte innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande, ej heller
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning, om det får 
till följd att vissa företag eller produkter 
gynnas eller att andra inte kan komma 
ifråga. Sådana uppgifter eller 
hänvisningar ska i undantagsfall vara 
tillåtna om en tillräckligt tydlig och 
begriplig beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

4. När det motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung, produktionsplats eller särskilt 
framställningsförfarande, eller
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
orden ”eller likvärdigt”.

Or. en
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Ändringsförslag 253
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om upphandlande myndigheter fastställer 
miljömässiga eller sociala egenskaper eller 
andra egenskaper för byggentreprenader, 
tjänster eller varor när det gäller prestanda-
eller funktionskrav i enlighet med 
artikel 40.3 a, får den kräva att dessa 
byggentreprenader, varor eller tjänster är 
märkta på ett särskilt sätt, förutsatt att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Om upphandlande myndigheter fastställer 
miljömässiga eller sociala egenskaper eller 
andra egenskaper för byggentreprenader, 
tjänster eller varor när det gäller prestanda-
eller funktionskrav i enlighet med 
artikel 40.3 a, får den kräva att dessa 
byggentreprenader, varor eller tjänster är 
märkta, förutsatt att deras bakomliggande 
standarder är godkända av organ som har 
erkänts i enlighet med direktiv 98/34/EG 
och:

Or. en

Ändringsförslag 254
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kraven för märkningen endast rör 
egenskaper som är kopplade till 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos de 
byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

(a) Kraven för märkningen endast rör 
egenskaper som är kopplade till 
kontraktsföremålet eller tillverkningen av 
kontraktsföremålet och är lämpliga för att 
definiera egenskaperna hos de 
byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 255
Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer och
miljöorganisationer, kan delta.

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer,
miljöorganisationer, sociala 
organisationer och fackföreningar kan 
delta.

Or. en

Motivering

Om det är praxis i vissa medlemsstater att fackföreningar får delta i märkningen bör denna 
praxis bevaras.

Ändringsförslag 256
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer och 
miljöorganisationer, kan delta.

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, fackföreningar, 
distributörer och miljöorganisationer och 
sociala organisationer, kan delta.

Or. en

Ändringsförslag 257
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer och 
miljöorganisationer, kan delta.

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer, 
arbetsmarknadens parter och 
miljöorganisationer, kan delta.

Or. fr

Ändringsförslag 258
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer och
miljöorganisationer, kan delta.

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, distributörer, 
sociala organisationer och 
miljöorganisationer, kan delta.

Or. en

Ändringsförslag 259
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Märkeskriterierna fastställs av 
tredjeparter som är oberoende av den 
ekonomiska aktör som ansöker om 
märkningen

(e) Märkeskriterierna fastställs av 
tredjeparter som har ackrediterats i 
enlighet med erkända 
ackrediteringsstandarder, och som är 
oberoende av den ekonomiska aktör som 
ansöker om märkningen
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Or. en

Ändringsförslag 260
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Märkeskriterierna fastställs av 
tredjeparter som är oberoende av den 
ekonomiska aktör som ansöker om 
märkningen

(e) Tilldelningen och verifieringen av 
märket genomförs av tredjeparter som är 
oberoende av den ekonomiska aktör som 
ansöker om märkningen

Or. en

Ändringsförslag 261
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. För produkter 
som inte bär märket ska den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. För produkter 
som inte bär märket får den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel för likvärdighet. För 
att inte diskriminera mot de anbudsgivare 
som investerar tid och pengar för att 
skaffa intyg bör dock bevisbördan för 
likvärdighet med ett visst märke läggas på 
den anbudsgivare som hävdar att 
likvärdighet föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. För produkter 
som inte bär märket ska den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett märke ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. För produkter 
som inte bär märket ska den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Or. en

Ändringsförslag 263
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud Den ska i meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. 
Om detta inte anges är alternativa anbud 
inte tillåtna.

1. En upphandlande myndighet ska tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud. Upphandlande enheter får i sina 
specifikationer ange att de alternativa 
anbuden inte är godkända, samt det 
särskilda skälet till detta förbud.

Or. en

Ändringsförslag 264
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud Den ska i meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. Om 
detta inte anges är alternativa anbud inte 
tillåtna.

1. En upphandlande myndighet ska tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud när så är möjligt. Den ska i 
meddelandet om upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. Om 
alternativa anbud inte är tillåtna ska den 
upphandlande myndigheten förklara i 
anbudshandlingarna varför de inte är 
tillåtna.

Or. en

Ändringsförslag 265
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet som tillåter 
alternativa anbud ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 
minimikrav som gäller för alternativa 
anbud och eventuella särskilda villkor som 
gäller för redovisningen av anbuden. Om 
alternativa utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande myndigheten också se till att 
de valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

2. En upphandlande myndighet ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 
minimikrav som gäller för alternativa 
anbud och eventuella särskilda villkor som 
gäller för redovisningen av anbuden. Om 
alternativa utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande myndigheten också se till att
de valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

Or. en
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Ändringsförslag 266
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid offentlig upphandling av varor och 
tjänster får en upphandlande myndighet 
som har tillåtit alternativa anbud inte 
förkasta ett alternativt anbud enbart på 
grund av att anbudet, om det antas, skulle 
bli antingen ett tjänstekontrakt och inte ett 
offentligt varukontrakt, eller ett 
varukontrakt och inte ett offentligt 
tjänstekontrakt.

Vid offentlig upphandling av varor och 
tjänster får en upphandlande myndighet 
inte förkasta ett alternativt anbud enbart på 
grund av att anbudet, om det antas, skulle 
bli antingen ett tjänstekontrakt och inte ett 
offentligt varukontrakt, eller ett 
varukontrakt och inte ett offentligt 
tjänstekontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 267
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

2. En upphandlande myndighet ska besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställt i miljölagstiftningen eller 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, exempelvis hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet 
skydd av arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet och 
arbetsvillkor, enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, och de
internationella arbetsrättsliga 
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bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs, inbegripet i 
underleverantörskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 268
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
som unionen eller den nationella 
lagstiftningen har fastställt på det social-
och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i kollektivavtal 
som gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan
utförs eller i de internationella sociala eller 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XI och under förutsättning att de är 
kopplade till kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 269
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Människohandel, användning av 
barnarbete eller andra brott mot de 
mänskliga rättigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 270
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om en 
upphandlande myndighet får kännedom om 
ett beslut som har vunnit laga kraft om att 
den ekonomiska aktören inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende erläggande av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelser som gäller i det 
land där aktören är etablerad eller i den 
medlemsstat där den upphandlande 
myndigheten finns.

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om en 
upphandlande myndighet får kännedom om 
ett beslut som har vunnit laga kraft om att 
den ekonomiska aktören inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende erläggande av 
skatter, sociala avgifter eller andra 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, exempelvis hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet 
skydd av arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet och 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, liksom 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs. Dessa 
skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 271
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En ekonomisk aktör ska automatiskt 
uteslutas från deltagande i ett kontrakt
om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området eller de 
internationella social- och arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, 
inklusive i leveranskedjan. Om 
leveranskedjan helt eller delvis är 
lokaliserad i tredjeländer får den 
upphandlande myndigheten utesluta en 
ekonomisk aktör om den har kännedom 
om en överträdelse av de internationella 
social- och arbetsrättsliga bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. fr

Ändringsförslag 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får utesluta 
varje ekonomisk aktör från deltagande i en 
offentlig upphandling om något av följande 
villkor är uppfyllt:

En upphandlande myndighet ska utesluta 
varje ekonomisk aktör från deltagande i en 
offentlig upphandling om något av följande 
villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 273
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten 
har kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter i miljölagstiftningen eller på 
det social- och arbetsrättsliga området, som 
har fastställts i unionslagstiftningen och 
nationella lagar, förordningar eller 
administrativa bestämmelser, skiljedomar, 
kollektivavtal och kontrakt, samt de 
internationella sociala eller miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XI, som 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs, inbegripet i 
underleverantörskedjan. 
Överensstämmelse med dessa
bestämmelser omfattar också 
överensstämmelse på ett likvärdigt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om den upphandlande myndigheten på 
något sätt kan styrka att en ekonomisk 
aktör har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen.

(c) Om den upphandlande myndigheten på 
något sätt kan styrka att en ekonomisk 
aktör har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen, som allvarligt strider 
mot de nationella social-, miljö- eller 
arbetsrättsliga lagarna i aktörens 
hemland eller den upphandlande 
myndighetens land eller allvarligt 
åsidosätter arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 får lämna bevis 
till den upphandlande myndigheten som 
visar deras tillförlitlighet, trots att det 
föreligger skäliga orsaker till uteslutning.

Om en anbudssökande eller anbudsgivare 
som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 1–3 lämnar bevis 
till den upphandlande myndigheten som 
visar deras tillförlitlighet, eller, i 
förekommande fall, deras 
underleverantörers tillförlitlighet, trots att 
det föreligger skäliga orsaker till 
uteslutning, får den upphandlande 
myndigheten ta upp uteslutningen av 
anbudet till ny prövning.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att vända på hur denna artikel fungerar. Aktören ska inte göra en 
”självsanering”, utan det bör vara upp till den upphandlande myndigheten besluta att inte 
godkänna uteslutningen om bevis läggs fram.

Ändringsförslag 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Efterlevnaden av regler och 
standarder på området för hälsa och 
säkerhet, social- och arbetsrätt enligt 
definition i unionens lagstiftning och 
nationell lagstiftning och genom 
kollektivavtal, vilka gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan
utförs.

Or. en

Motivering

Urvalskriterierna bör innefatta social trygghet och anställningstrygghet samt arbetsvillkor.

Ändringsförslag 278
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De är inte skyldiga att tillämpa alla villkor 
som anges i punkterna 2–4, men får inte
fastställa andra krav än dem som anges i de 
punkterna.

De är inte skyldiga att tillämpa alla villkor 
som anges i punkterna 2–4 och de får
fastställa andra krav än dem som anges i de 
punkterna.

Or. en
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Motivering

Förteckningen över urvalskriterier bör fortsätta att vara icke uttömmande.

Ändringsförslag 279
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha samband med och vara strikt 
proportionerliga till kontraktsföremålet, 
med hänsyn till behovet av att garantera 
verklig konkurrens.

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 
till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav 
ska ha anknytning till kontraktsföremålet, 
med hänsyn till behovet av att garantera 
rättvis konkurrens. Det är uttryckligen 
tillåtet att använda sociala standarder som 
fastställts i kollektivavtal som kriterium,
vilket ska tolkas till fördel för 
anbudssökanden. Minimilöner och 
sociala standarder som fastställs av den 
upphandlande myndigheten är tillåtna, i 
synnerhet när kollektivavtal saknas.

Or. de

Ändringsförslag 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över nödvändiga 
personalresurser, tekniska resurser och den 

När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap ska den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över eller har vidtagit 
åtgärder för att få tillgång till eller 
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erfarenhet som krävs för att utföra 
kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard. Den upphandlande 
myndigheten får sluta sig till att en 
ekonomisk aktör inte kommer att kunna 
utföra kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard när den upphandlande 
myndigheten har fastställt att den 
ekonomiska aktören har motstridiga 
intressen som kan ha en negativ inverkan 
på utförandet av kontraktet.

förvärva nödvändiga personalresurser, 
tekniska resurser och den erfarenhet som 
krävs för att säkerställa utförandet av 
kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard och, när så begärs av 
den upphandlande myndigheten, i 
enlighet med eventuella klausuler om 
kontraktsuppfyllande som anges i enlighet 
med artiklarna 70 och 71. Den 
upphandlande myndigheten får sluta sig till 
att en ekonomisk aktör inte kommer att 
kunna säkerställa utförandet av kontraktet 
enligt en lämplig kvalitetsstandard när den 
upphandlande myndigheten har fastställt 
att den ekonomiska aktören har motstridiga 
intressen som kan ha en negativ inverkan 
på utförandet av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 281
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Offentlig upphandling, i synnerhet i 
de svagare ekonomierna, ska i möjligaste 
mån gynna nationella intressen och 
stimulera nationell produktion, små och 
medelstora företags verksamhet och 
kortare leveranskedjor som är mer socialt 
och miljömässigt hållbara.

Or. pt

Ändringsförslag 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 5a (ny)



AM\903863SV.doc 107/152 PE491.021v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna artikel ska också gälla för 
underleverantörsförfaranden och 
underleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 283
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De på begäran och snarast möjligt, kan 
lämna de kompletterande handlingar som 
den upphandlande myndigheter kräver i 
enlighet med artiklarna 59 och 60 och, i 
förekommande fall, artiklarna 61 och 63.

(d) De på begäran och snarast möjligt, kan 
lämna de kompletterande handlingar som 
den upphandlande myndigheter kräver i 
enlighet med artiklarna 59 och 60 och, i 
förekommande fall, artiklarna 61, 62.1 och 
63.

Or. en

Motivering

Om en ekonomisk aktör förlitar sig på att andra enheter ska leverera med avseende på de 
urvalskriterier som föreskrivs i artikel 56 måste denne enligt artikel 62.1 bevisa för den 
upphandlande myndigheten att han har de nödvändiga resurserna till sitt förfogande. En
självdeklaration kan räcka som preliminärt bevis, men beviset för att ett urvalskriterium är 
uppfyllt kan innefatta bevis för att det erhålls via en annan enhet. Detta bevis måste lämnas 
innan kontraktet tilldelas.

Ändringsförslag 284
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan den upphandlande myndigheten Innan den upphandlande myndigheten 
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tilldelar kontraktet ska den kräva att den 
anbudsgivare som den har beslutat att 
tilldela kontraktet ska lämna de handlingar 
som krävs i enlighet med artiklarna 59 och 
60 och, i förekommande fall, artikel 61. 
Den upphandlande myndigheten får 
uppmana de ekonomiska aktörerna att 
komplettera eller förtydliga inlämnade 
intyg och handlingar med tillämpning av 
artiklarna 59, 60 och 61.

tilldelar kontraktet ska den kräva att den 
anbudsgivare som den har beslutat att 
tilldela kontraktet ska lämna de handlingar 
som krävs i enlighet med artiklarna 59 och 
60 och, i förekommande fall, artikel 61. 
Den upphandlande myndigheten får 
uppmana de ekonomiska aktörerna att 
komplettera eller förtydliga inlämnade 
intyg och handlingar med tillämpning av 
artiklarna 59, 60, 61 och 62.1.

Or. en

Ändringsförslag 285
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella myndigheter ska skapa säkra 
onlineverktyg för intyg, där företag kan 
lämna in all relevant dokumentation 
vartannat år. Denna dokumentation ska 
vara åtkomlig för alla upphandlande 
myndigheter på alla nivåer, genom ett 
personligt identifikationsnummer.

Or. en

Ändringsförslag 286
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevis på en ekonomisk aktörs ekonomiska 
och finansiella ställning kan som regel 
utgöras av en eller flera av de referenser 
som anges i bilaga XIV del 1.

Bevis på en ekonomisk aktörs ekonomiska 
och finansiella ställning samt efterlevnad 
regler och standarder på området för 
hälsa och säkerhet, social- och arbetsrätt 
som fastställs i unionens lagstiftning och 
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nationell lagstiftning och genom 
kollektivavtal som gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan
utförs kan som regel utgöras av en eller 
flera av de referenser som anges i 
bilaga XIV del 1.

Or. en

Ändringsförslag 287
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bevis från anbudsgivarna eller de 
anbudssökande att de vid utformningen 
av sina anbud har tagit hänsyn till de 
skyldigheter som rör de bestämmelser om 
anställningsskydd och arbetsvillkor som 
gäller på den ort där tjänsten eller 
byggentreprenaden ska utföras.

Or. en

Motivering

Identisk med bestämmelserna i artikel 27.2 i det senaste direktivet om offentlig upphandling 
2004/18/EG. Det finns ingen anledning att stryka denna bestämmelse med dess användbara 
klargörande.

Ändringsförslag 288
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 61 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder, sociala 
standarder och miljöledningsstandarder
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Or. en

Ändringsförslag 289
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Upphandlande myndigheter får kräva 
intyg som har utformats av oberoende 
offentliga organ om att den ekonomiska 
aktören uppfyller de regler och standarder 
om hälsa och säkerhet, social- och 
arbetsrätt som fastställs av unionens 
lagstiftning och nationell lagstiftning och 
i kollektivavtal som gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan
ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 290
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitets- och miljöstandarder som 
avses i denna artikel är uppfyllda.

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitets- och miljöstandarder och 
sociala standarder som avses i 
punkterna 1, 2 och 2a i denna artikel är 
uppfyllda.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information som kan utläsas från 
registreringen i officiella förteckningar 
eller certifieringen får inte ifrågasättas utan 
motivering. När det gäller betalning av 
obligatoriska socialförsäkringsavgifter, 
skatter och avgifter får ytterligare ett intyg 
från registrerade ekonomiska aktörer 
krävas vid varje upphandlingstillfälle.

Information som kan utläsas från 
registreringen i officiella förteckningar 
eller certifieringen får inte ifrågasättas utan 
motivering. När det gäller betalning av 
obligatoriska socialförsäkringsavgifter, 
skatter och avgifter ska ytterligare ett intyg 
från registrerade ekonomiska aktörer 
krävas vid varje upphandlingstillfälle.

Or. en

Ändringsförslag 292
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa 
vid tilldelningen av offentliga kontrakt 
vara

utgår

Or. de

Ändringsförslag 293
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
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tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara

tjänster ska det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet. 
Den upphandlande myndigheten kan 
fastställa det bästa förhållandet mellan 
kvalitet och pris med hjälp av en analys av 
livscykelkostnader på de villkor som anges 
i artikel 67.

Or. de

Ändringsförslag 294
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de upphandlande 
myndigheterna tilldela offentliga kontrakt
till det ekonomiskt mest fördelaktiga och 
mest hållbara anbudet som följer 
bestämmelser i kollektivavtal.

Or. de

Ändringsförslag 295
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster och om att åtminstone iaktta de 
sociala standarderna, ska de kriterier som 
de upphandlande myndigheterna ska följa 
vid tilldelningen av offentliga kontrakt vara

Or. fr
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Ändringsförslag 296
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 297
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 298
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

(a) det socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,

Or. en

Ändringsförslag 299
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 300
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 301
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) den lägsta kostnaden; om tilldelningen 
av ett kontrakt baseras på den lägsta 
kostnaden ska den upphandlande 
myndigheten i meddelandet om kontraktet 
eller inbjudan att bekräfta intresse avge 
en särskild förklaring av sina skäl.

Or. en

Ändringsförslag 302
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) innovativa sociala kriterier.
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Or. fr

Ändringsförslag 303
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket 
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktiga anbudet 
som avses i punkt 1 a ska fastställas enligt 
de olika kriterier som är kopplade till 
föremålet för det offentliga kontraktet i 
fråga. Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader i den mening som avses i 
punkt 1 b första stycket omfatta andra 
kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet eller framställningen 
av kontraktsföremålet i fråga, till exempel

Or. en

Ändringsförslag 304
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket 
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket och 
iakttagandet av åtminstone de sociala 
standarderna omfatta andra kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga, 
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till exempel

Or. fr

Ändringsförslag 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper
och innovativ karaktär,

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, innovativ karaktär 
och miljömässiga effekter under hela 
livscykeln,

Or. lt

Ändringsförslag 306
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande myndighetens 
samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som är 
organiserad på ett likvärdigt sätt och har 
likvärdig kompetens,

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas, 
liksom kvalifikationerna och yrkesetiken 
hos eventuella underleverantörer, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande myndighetens 
samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som är 
organiserad på ett likvärdigt sätt och har 
likvärdiga kvalifikationer och likvärdig
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erfarenhet,

Or. en

Ändringsförslag 307
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande myndighetens 
samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som är 
organiserad på ett likvärdigt sätt och har 
likvärdig kompetens,

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 
kan organisation av, eller kvalifikationer 
och erfarenheter hos, den personal som 
utses att verkställa kontraktet beaktas, 
liksom kapaciteten, förmågan och
yrkesetiken hos eventuella 
underleverantörer, med konsekvensen att 
sådan personal efter kontraktstilldelningen 
endast får ersättas och att ytterligare 
underleverantörer endast får tillåtas med 
den upphandlande myndighetens samtycke, 
som måste kontrollera att personalen 
ersätts med personal som är organiserad på 
ett likvärdigt sätt och har likvärdig 
kompetens,

Or. en

Ändringsförslag 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 

utgår
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dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 
kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 309
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a ska 
den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 
upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a ska 
den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 
upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes vid bedömningen av vilket anbud 
som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 310
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, under 
förutsättning att de kan ges ett 

(b) externa kostnader som sociala 
kostnader och/eller miljökostnader som är 
direkt kopplade till livscykeln, under 
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penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en upphandlande myndighet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den 
ange den metod som används för 
bedömningen av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 
används ska uppfylla samtliga följande 
villkor:

När en upphandlande myndighet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den 
ange den metod som används för 
bedömningen av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 
används ska förenklas för att vara 
tillgänglig för små och medelstora företag 
och den ska uppfylla samtliga följande 
villkor:

Or. en

Ändringsförslag 312
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en upphandlande myndighet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den 
ange den metod som används för 
bedömningen av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 

När en upphandlande myndighet bedömer 
kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den 
ange den metod som används för 
bedömningen av livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten och 
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används ska uppfylla samtliga följande 
villkor:

tillhandahålla varje anbudsgivare 
bedömningsmetoden för 
livscykelkostnader. Den metod som 
används ska uppfylla samtliga följande 
villkor:

Or. en

Ändringsförslag 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den ska ha utarbetats på grundval av
vetenskaplig information eller grundas på
andra objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.

(a) Den ska ha utarbetats i nära samarbete 
med berörda parter, grundas på
vetenskaplig information eller andra 
objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 314
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller löpande användning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse utesluter möjligheten att tillämpa en skräddarsydd metod som lämpar sig 
för ett visst kontrakt, vilket är möjligt enligt de nuvarande direktiven.
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Ändringsförslag 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den ska ha utvecklats för upprepad 
eller löpande användning.

(b) Den ska ha testats och verifierats med 
leverantörer och utvecklats för upprepad 
eller löpande användning.

Or. en

Ändringsförslag 316
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska tillåta 
ekonomiska aktörer, även sådana från 
tredjeländer, att tillämpa andra metoder för 
att fastställa sina anbuds 
livscykelkostnader, förutsatt att de visar att 
denna metod är förenlig med kraven i led 
a–s och är likvärdig med de metoder som 
den upphandlande myndigheten angivit.

Upphandlande myndigheter ska tillåta 
ekonomiska aktörer, även sådana från 
tredjeländer, att tillämpa andra metoder för 
att fastställa sina anbuds 
livscykelkostnader, förutsatt att de visar att 
denna metod är förenlig med kraven i led 
a–s och är likvärdig med de metoder som 
den upphandlande myndigheten angivit.
För att inte diskriminera mot de 
anbudsgivare som lägger ned tid och 
pengar på att följa den metod som 
föreskrivs av den upphandlande 
myndigheten får den upphandlande 
myndigheten emellertid be om ett 
dokument som har intygats av en 
tredjepart som bevis på att likvärdigheten 
är uppfylld.

Or. en

Ändringsförslag 317
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader antas som del av en 
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, 
ska den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 76.1.

En gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader som antas som del av 
en unionsrättsakt, enligt sektorsspecifik 
lagstiftning, eller som en del av en teknisk 
EU-specifikation, ska anses uppfylla 
kriterierna i punkt 2 och kan ingå i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 66.1.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter bör uppmuntras att beakta livscykelkostnader. Utvecklingen av 
beräkningsmetoden är fortfarande problematisk. En skyldighet att använda EU-metoden är 
alldeles för ambitiöst, och dessutom ställer ytterligare EU-lagstiftning om offentlig 
upphandling upp minimikrav. De upphandlande myndigheterna kan gå längre i sina krav så 
länge de uppfyller principerna i fördraget och de specifika kraven för tilldelningskriterier.

Ändringsförslag 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader antas som del av en 
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, ska 
den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 76.1.

När en gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader antas som del av en 
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, ska 
dessa rättsakter antas i nära samråd med 
berörda parter. Sådana gemensamma 
metoder ska tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 66.1.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om det pris eller den kostnad 
som tas ut är över 50 % lägre än det 
genomsnittliga priset eller 
kostnaderna för de övriga anbuden.

(a) Om det pris eller den kostnad 
som tas ut är över 25 % lägre än det 
genomsnittliga priset eller 
kostnaderna för de övriga anbuden, 
eller 15 % för tjänster och 
arbetsintensiva entreprenader.

Or. en

Motivering

För att fastställa ett onormalt lågt anbud räcker det att ett villkor är uppfyllt. Trösklarna på 
50 % och 10 % är alldeles för höga och måste sänkas väsentligt, särskilt när 
arbetskostnaderna för tjänster och entreprenader utgör en stor andel av kontraktet, vilket kan 
leda till en försämring av löner och villkor.

Ändringsförslag 320
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 20 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 30 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 321
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 20 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 10 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.

Or. en

Motivering

För att fastställa ett onormalt lågt anbud räcker det att ett villkor är uppfyllt. Trösklarna på 
50 % och 10 % är alldeles för höga och måste sänkas väsentligt, särskilt när 
arbetskostnaderna för tjänster och entreprenader utgör en stor andel av kontraktet, vilket kan 
leda till en försämring av löner och villkor.

Ändringsförslag 322
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om minst fem anbudsgivare har 
lämnat in anbud.

utgår

Motivering

Reglerna om de onormalt låga anbuden måste tillämpas oavsett hur många anbud som 
lämnas in.

Ändringsförslag 323
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga 
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förklaringar.
(a) på grund av att underleverantörer har 
använts eller

(b) av andra skäl, ska de 
upphandlande myndigheterna 
också begära sådana förklaringar, 
särskilt om det pris eller de 
kostnader som tas ut är lägre än 
det pris eller de kostnader som 
betalas till den nuvarande aktören 
eller om det pris eller de kostnader 
som tas ut är lägre än de priser 
som följer av andra nuvarande och 
jämförbara 
upphandlingsförfaranden.

Ändringsförslag 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 
förklaringar.

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl ska den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 
förklaringar, särskilt i fall då det pris eller 
de kostnader som tas ut är lägre än det 
pris eller de kostnader som betalas till den 
nuvarande aktören eller när det pris eller 
de kostnader som tas ut är lägre än de 
priser som följer av andra nuvarande och 
jämförbara upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 325
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De förklaringar som avses i punkterna 1 
och 2 kan särskilt beröra

De förklaringar som avses i punkterna 1 
och 2 ska särskilt beröra

Or. en

Ändringsförslag 326
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, minst på ett 
likvärdigt sätt, av de skyldigheter 
som unionen har fastställt på det 
social- och arbetsrättsliga området, 
i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser 
som garanterar en likvärdig 
skyddsnivå,

(d) efterlevnad av bestämmelser 
gällande socialt skydd och 
anställningsskydd och de 
arbetsvillkor som gäller på den ort
där byggentreprenaden, tjänsten 
eller varan ska utföras i enlighet 
med nationell lagstiftning och/eller 
kollektivavtal eller de 
internationella arbetsrättsliga
bestämmelser som anges i 
bilaga XI.

Motivering

Efterlevnaden av arbets- och socialrättsliga bestämmelser måste läggas till som skäl för 
priset eller kostnaden för en byggentreprenad eller en tjänst. Ändringarna har införts för att 
se till att en aktör inte kan vinna ett anbud om denne inte respekterar arbets- och 
socialrättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag 327
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

(d) efterlevnad av de skyldigheter som 
unionen har fastställt i miljölagstiftningen 
eller med avseende på sociala villkor och 
anställningsvillkor, exempelvis hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet 
arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet och 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, liksom 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs. Dessa 
skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, då 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat eller, om 
dessa inte är tillämpliga, av andra 
bestämmelser som garanterar en likvärdig 
skyddsnivå,

Or. en

Ändringsförslag 328
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen och den 
nationella lagstiftningen har fastställt på 
det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i internationella
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,
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Or. en

Ändringsförslag 329
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) möjligheten för anbudsgivaren 
att få statligt stöd.

utgår

Ändringsförslag 330
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) möjligheten för anbudsgivaren 
att få statligt stöd.

utgår

Ändringsförslag 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den får endast 
förkasta anbudet när bevisen inte motiverar 
de låga priser eller avgifter som tas ut, med 
hänsyn till de faktorer som avses i punkt 3.

Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den får endast 
förkasta anbudet när bevisen inte motiverar 
de låga priser eller avgifter som tas ut, med 
hänsyn till de faktorer som avses i punkt 3, 
eller när den motivering som tas emot inte 
är tillräcklig.
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Or. en

Ändringsförslag 332
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den får 
endast förkasta anbudet när bevisen inte 
motiverar de låga priser eller avgifter som 
tas ut, med hänsyn till de faktorer som 
avses i punkt 3. 

Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den ska
förkasta anbudet när bevisen inte motiverar 
de låga priser eller avgifter som tas ut, med 
hänsyn till de faktorer som avses i punkt 3. 

Or. en

Ändringsförslag 333
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de skyldigheter som 
unionen har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de skyldigheter som 
unionen och den nationella lagstiftningen 
har fastställt på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de skyldigheter som 
unionen har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de bestämmelser som 
föreskrivs i punkt 3d.

Or. en

Ändringsförslag 335
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Hänsyn måste tas till medlemsstater 
vars ekonomi visar underskott, så att 
dessa länder inte förhindras att främja 
offentliga investeringar.

Or. pt

Ändringsförslag 336
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 Artikel 70
Villkor för fullgörande av kontrakt Villkor för fullgörande av kontrakt

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och
miljörelaterade hänsyn. De får också 
omfatta kravet att ekonomiska aktörer ska 
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(hedging) som kan få betydande inverkan 
på fullgörandet av kontraktet.

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav ska 
omfatta skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillkor, såsom
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
inbegripet arbetstagare som strävar efter 
att förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet och 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, liksom 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs. Dessa 
skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat. De får 
också omfatta kravet att ekonomiska 
aktörer ska tillhandahålla ersättning för 
risker för prisökningar till följd av 
prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 337
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 Artikel 70
Villkor för fullgörande av kontrakt Villkor för fullgörande av kontrakt

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn. De får också 
omfatta kravet att ekonomiska aktörer ska 
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(hedging) som kan få betydande inverkan 
på fullgörandet av kontraktet.

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn och ska omfatta 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet 
arbetstagare som strävar efter att 
förbättra hälsan och säkerheten på sin 
arbetsplats, social trygghet och 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på EU-nivå och nationell nivå, liksom 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, vilka 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs. Dessa 
skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat. De får 
också omfatta kravet att ekonomiska 
aktörer ska tillhandahålla ersättning för 
risker för prisökningar till följd av 
prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 338
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 Artikel 70
Villkor för fullgörande av kontrakt Villkor för fullgörande av kontrakt

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn. De får också 
omfatta kravet att ekonomiska aktörer ska
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(hedging) som kan få betydande inverkan 
på fullgörandet av kontraktet.

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn. De får också 
omfatta kravet att ekonomiska aktörer ska 
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(med olika strategier för hedging, 
däribland användning av formler för att 
anta priser) som kan få betydande 
inverkan på fullgörandet av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 339
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 70a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Skyldigheter som avser skatter, 

miljöskydd, anställningsskydd och 
arbetsvillkor

En upphandlande myndighet får i 
kontraktsdokumenten ange, eller åläggas 
av en medlemsstat att ange, det eller de 
organ från vilket en anbudsgivare eller 
anbudssökande kan få rätt information 
om skyldigheterna avseende skatter, 
miljöskydd, anställningsskydd och de 
arbetsvillkor som normalt tillämpas på 
den ort där byggentreprenaden eller 
tjänsterna ska utföras och som ska gälla 
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för den byggentreprenad som utförs på 
platsen eller för de tjänster som utförs 
under uppfyllandet av kontraktet.
2. En upphandlande myndighet som 
tillhandahåller den information som avses 
i punkt 1 ska begära att anbudsgivarna 
eller de anbudssökande i 
kontraktstilldelningsförfarandet anger att 
de i upprättandet av sitt anbud har tagit 
hänsyn till skyldigheterna avseende 
anställningsskydd och de arbetsvillkor
som normalt gäller på den ort där 
byggentreprenaden eller tjänsten ska 
utföras.
3. Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda 
(inom den offentliga sektorn) får begära 
att ett likvärdigt skydd ges till medarbetare 
som är anställda av den ekonomiska 
aktören, om den ekonomiska aktören 
utför offentligt finansierade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära eller kan 
åläggas av en medlemsstat att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås.

1. I förfrågningsunderlaget ska en 
upphandlande myndighet begära eller kan 
åläggas av en medlemsstat att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, och lämna information om 
underleverantören, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsligt ombud. Alla 
förändringar i underleverantörskedjan 
ska föreslås av den ekonomiska aktören 
och godkännas av den upphandlande 
myndigheten. Den föreslagna 
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förändringen ska avslås om den inte 
garanterar respekt för den allmänna 
princip som definieras i artikel 54.2 eller 
om något av villkoren för uteslutning i 
artikel 55 gäller. Alla eventuella 
förändringar i underleverantörskedjan 
ska ske på ett sådant sätt att respekten för 
bestämmelserna i detta direktiv och de 
villkor som har fastställts i 
upphandlingsdokumenten säkerställs och 
uppfyllandet av de skyldigheter som hör 
samman med kontrakten garanteras på 
likvärdigt sätt som det som definieras i 
anbudet. Om den föreslagna förändringen 
även inbegriper en ny underleverantör 
ska huvudleverantören ange dennes 
namn, kontaktuppgifter och rättsliga 
ombud.

Or. en

Ändringsförslag 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 342
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om huvudleverantörens och 
underleverantörernas ansvar.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla ett 
system med gemensamt och solidariskt 
ansvar i hela underleverantörskedjan.
Medlemsstaterna ska se till att 
huvudleverantören och eventuella 
underleverantörer som agerar som 
mellanhänder kan hållas direkt ansvariga 
som en borgensman, utöver eller i stället 
för en underleverantör, när det gäller 
ansvarsskyldighet som uppstår till följd av 
underleverantörens underlåtenhet att 
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uppfylla bestämmelserna avseende 
grundläggande rättigheter, krav på hälsa 
och säkerhet, sociala regler och 
standarder, anställnings- och 
arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och social trygghet, i 
enlighet med EU-rätten och nationell 
lagstiftning, förordningar eller 
administrativa bestämmelser, 
kollektivavtal och kontrakt och 
internationell arbetsrättsliga 
bestämmelser som anges i bilaga XI, som 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan utförs. Dessa 
skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat. Detta ska 
gälla utan ytterligare villkor, särskilt utan 
att den eller de personer som hålls 
ansvariga måste vara den som direkt har 
gjort fel.
Medlemsstaterna får föreskriva strängare 
ansvarsregler i sin nationella lagstiftning.
Den upphandlande myndigheten ska i sitt 
kontrakt med huvudleverantören, och 
huvudleverantören och eventuella 
underleverantörer som agerar som 
mellanhänder ska i sina kontrakt med 
sina underleverantörer, föreskriva att om 
de har anledning att tro att deras 
närmaste underleverantör åsidosätter de 
regler som avses i andra stycket ska den 
närmaste underleverantören vidta 
omedelbara åtgärder för att avhjälpa 
situationen och, om det inte går, det 
aktuella kontraktet avslutas.
Om avslutandet av kontraktet och bytet av 
den berörda underleverantören sker i 
form av en företagsöverlåtelse, enligt 
definition i direktiv 2001/23/EG, ska 
bestämmelserna i detta direktiv gälla.

Or. en
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Motivering

Ett system med gemensamt och solidariskt ansvar i hela underleverantörskedjan är 
nödvändigt för att förhindra att arbetstagarnas rättigheter åsidosätts.

Ändringsförslag 344
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska aktörens 
ansvar.

3. Punkt 1 påverkar inte frågan om den 
huvudsakliga ekonomiska aktörens ansvar.

Or. en

Motivering

Ett system med gemensamt och solidariskt ansvar i hela underleverantörskedjan är 
nödvändigt för att förhindra att arbetstagarnas rättigheter åsidosätts.

Ändringsförslag 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71a
Den upphandlande myndigheten ska i 
upphandlingsdokumenten fastställa att 
villkor och krav som gäller för 
anbudsgivaren också gäller för eventuella 
tredje parter som utför en del av 
kontraktet i egenskap av 
underleverantörer.

Or. nl
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Ändringsförslag 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Förslag till direktiv

Artikel 71b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71b
Inom ramen för detta direktiv om 
offentlig upphandling tillämpas villkor 
enligt vad som avses i direktiv 2001/23 
också på inköp eller andra former av 
anskaffning av byggentreprenader, varor 
eller tjänster av en eller flera 
upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter oberoende av 
om byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna är avsedda för ett offentligt 
ändamål eller inte.

Or. nl

Ändringsförslag 347
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 
som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv.

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 
som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv. Det första stycket ska inte heller 
gälla vid en omstrukturering av den 
upphandlande myndigheten, eftersom den 
upphandlande myndigheten har rätt att 
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överlåta avtalet till en tredjepart, som ska 
ansvara för den upphandlande 
myndighetens skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 348
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 5 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 12 och 
understiger 10 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 349
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter enligt de 
villkor som fastställs i tillämplig nationell 
avtalsrätt har möjlighet att avsluta ett 
offentligt kontrakt under dess löptid, när 
ett av följande villkor är uppfyllt:

Medlemsstaterna ska se till att den 
nationella avtalsrätten följs när ett 
offentligt upphandlingskontrakt avslutas. 
När medlemsstaterna ger upphandlande 
myndigheter möjlighet enligt de villkor 
som fastställs i tillämplig nationell 
avtalsrätt att avsluta ett offentligt kontrakt 
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under dess löptid, får de kräva att ett av 
följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 350
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De meddelanden som avses i punkterna 1 
och 2 ska innehålla de upplysningar som 
avses i bilagorna VI J och K i enlighet 
med standardformuläret för 
meddelanden.

De meddelanden som avses i punkt 1 ska 
innehålla de upplysningar som avses i 
bilagorna VI I.

Or. en

Ändringsförslag 352
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.

4. De meddelanden som avses i punkt 1 
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. en

Motivering

En särbehandling av tjänster är motiverad endast om den gäller för alla tjänster av samma 
art. Rättsliga tjänster – som omfattas av samma sekretessprinciper – bör inte diskrimineras.

Ändringsförslag 353
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
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förfaranden för tilldelning av kontrakt som 
omfattas av detta kapitel som garanterar 
full överensstämmelse med principerna om 
öppenhet och likabehandling av 
ekonomiska aktörer och gör det möjligt för 
de upphandlande myndigheterna att ta 
hänsyn till de särskilda egenskaperna för 
tjänsterna i fråga.

förfaranden för tilldelning av kontrakt som 
omfattas av detta kapitel som garanterar 
full överensstämmelse med principerna om 
öppenhet, icke-diskriminering och 
likabehandling av ekonomiska aktörer och 
gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras av 
priset för tillhandahållandet av tjänsten i 
fråga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas höga 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
inbegripet nackdelar och utsatta grupper, 
nödvändigheten i att främja små och 
medelstora företags deltagande, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras av 
priset för tillhandahållandet av tjänsten i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 356
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras 
av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation.

Or. en

Ändringsförslag 357
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras av 
priset för tillhandahållandet av tjänsten i 
fråga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. De ska se till att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras av 
priset för tillhandahållandet av tjänsten i 
fråga. 

Or. de

Ändringsförslag 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna får 
också föreskriva att valet av 
tjänsteleverantör inte endast ska avgöras 
av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas höga 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
prisvärdhet, tillgänglighet och omfattning, 
olika användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna, 
deras tillfredställelse, sociala integrering
samt, i förekommande fall, innovation. 
Vid upprättandet av kvalitetskriterier får 
de upphandlande myndigheterna hänvisa 
till de kriterier som föreskrivs i den 
frivilliga europeiska kvalitetsramen för 
sociala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 359
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Upphandlande myndigheter får välja 
att begränsa deltagandet i ett 
anbudsförfarande för utförande av 
sociala tjänster och vårdtjänster till 
ideella organisationer, förutsatt att det i 
en nationell lag som är förenlig med EU-
rätten föreskrivs begränsad åtkomst till 
vissa tjänster till förmån för ideella 
organisationer, i linje med EU-domstolens 
rättspraxis. Meddelandet om upphandling 
ska innehålla en hänvisning till denna 
bestämmelse. De grundläggande 
principerna om öppenhet och 
likabehandling ska respekteras.

Or. en
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Motivering

Enligt domstolens rättspraxis, särskilt domen i mål C-70/95 (Sodemare) har upphandlande 
myndigheter rätt att reservera kontrakt för ideella organisationer, om en sådan begränsning 
föreskrivs i nationell lagstiftning och är förenlig med EU-rätten, om den är nödvändig och 
proportionell för att uppnå vissa samhällsrelaterade mål i det nationella välfärdssystemet.

Ändringsförslag 360
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.

(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om
miljöskydd, sociala kriterier såsom en 
jämn könsfördelning, etisk handel och 
social integrering (inbegripet tillgänglighet 
för funktionshindrade) och 
anställningsmöjligheter för 
funktionshindrade, missgynnade eller 
utsatta arbetstagare, samt främjande av 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem för 
”rödflaggning” för att förebygga, upptäcka 
och på lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 

(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem för 
”rödflaggning” och övervakningssystem 
för att förebygga, upptäcka och på lämpligt 
sätt rapportera fall av bedrägerier, 
korruption, intressekonflikt och liknande 
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oegentligheter i samband med 
upphandling.

allvarliga fall av oegentligheter i samband 
med upphandling liksom specifika 
åsidosättanden av bestämmelserna i 
artiklarna 54, 55 och 71.

Or. en

Ändringsförslag 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska vara 
skyldiga att ta hänsyn till den i sina beslut 
eller motivera varför de väljer att inte göra 
det.

(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag och från branschföreningar 
eller liknande organisationer på 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i särskilda fall och överföra 
analysen till de behöriga upphandlande 
myndigheterna som ska vara skyldiga att ta 
hänsyn till den i sina beslut eller motivera 
varför de väljer att inte göra det.

Or. en

Ändringsförslag 363
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Den årliga rapporten bör även 
innehålla en årsjämförelse mellan de 
priser som har rapporterats och den 
faktiska kostnaden för kontrakt som 
redan har utförts och den påverkan detta 
kan ha på antalet personer som anställs 
av leverantörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ställa tekniska 
stödstrukturer till förfogande för att ge 
juridisk och ekonomisk rådgivning, 
vägledning och stöd till upphandlade 
myndigheter när de utarbetar och genomför 
upphandlingsförfaranden. Medlemsstaterna 
ska också se till att varje upphandlande 
myndighet kan få kvalificerad vägledning 
och rådgivning i enskilda frågor.

1. Medlemsstaterna ska ställa tekniska 
stödstrukturer till förfogande för att ge 
juridisk och ekonomisk rådgivning, 
vägledning och stöd till upphandlade 
myndigheter när de utarbetar och genomför 
upphandlingsförfaranden. Medlemsstaterna 
ska också se till att varje upphandlande 
myndighet kan få kvalificerad vägledning 
och rådgivning i enskilda frågor, särskilt 
när det gäller bestämmelserna i 
artiklarna 54, 55 och 71.

Or. en

Ändringsförslag 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd, social 
lagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning 
som gäller i den medlemsstat, region eller 
ort där byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas och som kommer 
att vara tillämpliga på byggentreprenaden 
på plats eller på de tjänster som 
tillhandahålls under kontraktets 
genomförande.

Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd, social 
lagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning 
som gäller på den ort där 
byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas.
Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna uppger var 
i kontraktsdokumenten informationen 
kan hittas.

Or. en
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Ändringsförslag 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna uppmanar 
anbudsgivare och anbudssökande i 
anbudsförfarandet att ange att de vid 
upprättandet av sitt anbud har beaktat de 
skyldigheter gällande sociala rättigheter 
och arbetsrätten, vilka gäller på den ort
där byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återinför det andra stycket i den nuvarande artikel 27 i direktivet om 
offentlig upphandling 2004/18/EG.

Ändringsförslag 367
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

standard: en teknisk specifikation som 
godkänts av ett erkänt 
standardiseringsorgan för upprepad och 
kontinuerlig tillämpning, med vilken 
överensstämmelse inte är obligatorisk och 
som faller under en av följande kategorier:

standard: en teknisk specifikation som 
upprättats genom samförstånd och 
godkänts av en erkänd 
standardiseringsorganisation för upprepad 
och kontinuerlig användning, med vilken 
överensstämmelse inte är obligatorisk och 
som faller under en av följande kategorier:

Or. en
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Ändringsförslag 368
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga VIII – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) gemensam teknisk specifikation: en 
teknisk specifikation som upprättats enligt 
ett förfarande som har erkänts av 
medlemsstaterna eller i enlighet med 
artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets 
och rådets förordning [XXX] om europeisk 
standardisering [och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/105/EG och 2009/23/EG] i syfte att 
åstadkomma enhetlig tillämpning i alla 
medlemsstaterna och som har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

(4) gemensam teknisk specifikation: en 
teknisk specifikation som upprättats enligt 
ett förfarande som har erkänts av 
medlemsstaterna eller, på området för 
informations- och kommunikationsteknik,
i enlighet med artiklarna 9 och 10 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
[XXX] om europeisk standardisering [och 
om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG 
och 93/15/EEG samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG 
och 2009/23/EG] i syfte att åstadkomma
enhetlig tillämpning i alla medlemsstaterna 
och som har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Bilaga XI – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Konvention nr 94 om arbetsklausuler i 
kontrakt där offentlig myndighet är part

Or. en

Ändringsförslag 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Bilaga XIII – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Intyg på att den ekonomiska aktören 
inte är föremål för insolvens- eller 
likvidationsförfaranden enligt
artikel 55.3 b.

(c) Intyg på att den ekonomiska aktören 
inte är i en av de situationer som anges i
artikel 55.3 b och 55.3a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 371
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – punkt ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Relevanta intyg eller förklaringar 
som bevisar respekten för social- och 
arbetsrättsliga regler och standarder 
enligt lagstiftning på EU-nivå och 
nationella nivå och för kollektivavtal som 
gäller på den ort där byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 372
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – punkt f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Upplysning om de miljöskyddsåtgärder 
den ekonomiska aktören kan komma att 
tillämpa vid verkställandet av kontraktet.

(f) Upplysning om de miljöskyddsåtgärder
och sociala skyddsåtgärder som den 
ekonomiska aktören kan komma att 
tillämpa vid verkställandet av kontraktet.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – punkt fa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Upplysning om de system för 
hantering av leveranskedjan och 
spårningssystem som den ekonomiska 
aktören kan komma att tillämpa vid 
verkställandet av kontraktet.

Or. en

Motivering

System för hantering av leveranskedjan och spårningssystem är särskilt viktiga när 
livscykelegenskaper har använts som tekniska specifikationer eller kriterier för tilldelning av 
kontrakt. De kommer också att vara relevanta för vissa villkor för verkställandet av kontrakt. 
Det finns ingen anledning till att en upphandlande myndighet bör kunna fråga om en 
anbudsgivares tekniska utrustning och miljöskyddsåtgärder, men inte om system och 
förfaranden som hör samman med anbudsgivarens förhållande till sin leveranskedja.

Ändringsförslag 374
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – spalt 2 – sista raden 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

CPV-kod Beskrivning

Skol- och elevtransport

Or. en


