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Ändringsförslag 167
Heide Rühle

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, 53.1, 62 och 114 samt 
protokoll 26 till det direktivet,

Or. en

Ändringsförslag 168
Anna Hedh

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

Motivering

Direktivet är i behov av en tydlig social dimension och således en utvidgad rättslig grund.

Ändringsförslag 169
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 1
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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 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 
praktiken och för att garantera att offentlig 
upphandling öppnas för konkurrens.

Or. en

Motivering

Anpassas till de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 170
Pablo Arias Echeverría

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 

(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 
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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.

tillhandahålla tjänster samt de principer 
som följer därav, bland annat om 
likabehandling, icke-diskriminering, 
ömsesidigt erkännande, offentlighet,
proportionalitet, öppenhet och effektiv 
förvaltning av de offentliga medlen. 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.

Or. es

Ändringsförslag 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Upphandlande myndigheter bör i 
varje enskilt fall noga beakta den 
ekonomiska effekten ett visst krav har på 
de ekonomiska aktörerna innan den 
beslutar att använda ett sådant krav i 
meddelandet om upphandling. Alltför 
stränga krav kommer att leda till ökade 
transaktionskostnader och kan dessutom 
innebära ett hinder för i synnerhet små 
och medelstora företags deltagande i 
offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 172
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Alla bestämmelser i detta direktiv bör 
tillämpas med respekt för den inhemska 
befogenhetsfördelningen i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 173
Heide Rühle

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 

(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 göra det möjligt för 
anbudssökanden att bättre använda 
offentlig upphandling som stöd för 
hållbar utveckling och andra 
samhälleliga mål, och således bidra till att 
offentliga medel används effektivare, 
garantera bästa valuta för pengarna och i 
synnerhet att underlätta små och 
medelstora företags deltagande i offentlig 
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begrepp och koncept för att garantera 
rättslig säkerhet samt inbegripa vissa 
aspekter i väletablerad rättspraxis från EU-
domstolen på upphandlingsområdet.

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 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

Motivering

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.

Ändringsförslag 174
Anna Maria Corazza Bildt

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, 

(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, 
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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 
upphandlingsområdet.

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, att garantera valuta för 
pengarna, att underlätta små och
medelstora företags och hantverkares
jämlika och rättvisa deltagande i offentlig 
upphandling, såväl på lokal nivå som på 
EU-nivå, och se till att upphandlande 
myndigheter kan utnyttja offentliga 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för 
hållbar produktion och konsumtion. 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 175
Sirpa Pietikäinen

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 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 

(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, 



AM\908710SV.doc 9/219 PE492.857v01-00

SV

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 upphandlingsområdet.

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 såsom 
förbättringar inom djurskydd. 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 176
Anna Hedh

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 

(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 
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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 upphandlingsområdet.

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 göra det möjligt för 
anbudssökanden att bättre använda 
offentlig upphandling som stöd för 
hållbar utveckling som är förenlig med 
rättigheter i arbetslivet och sociala 
rättigheter samt andra gemensamma 
samhälleliga mål och således göra 
användningen av offentliga medel 
effektivare, att garantera bästa möjliga 
resultat då det gäller kostnadseffektivitet 
och genom att i synnerhet 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 dels förenkla 
unionens regler för offentlig upphandling 
– särskilt när det gäller vilken metod som 
bör användas för att uppnå 
hållbarhetsmålen, som bör ingå i 
politiken för offentlig upphandling – dels
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 177
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De alltmer varierande formerna av 
offentliga åtgärder har gjort det nödvändigt 
att tydligare definiera själva begreppet 
upphandling. Unionens regler om offentlig 

(3) De alltmer varierande formerna av 
offentliga åtgärder har gjort det nödvändigt 
att tydligare definiera själva begreppet 
upphandling. Unionens regler om offentlig 
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upphandling är inte avsedda att täcka alla 
former av utbetalning av offentliga medel, 
utan enbart utbetalningar i syfte att 
anskaffa byggentreprenader, varor eller 
tjänster. Begreppet anskaffning bör förstås 
i vid mening som att fördelarna av de 
berörda byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna erhålls, vilket inte nödvändigtvis 
kräver att äganderätten överlåts till de 
upphandlande myndigheterna. Vidare 
brukar inte enbart finansieringen av en 
verksamhet, som ofta är knuten till 
skyldigheten att återbetala de mottagna 
beloppen om de inte används för de 
avsedda ändamålen, omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling.

upphandling är inte avsedda att täcka alla 
former av utbetalning av offentliga medel, 
utan enbart utbetalningar i syfte att 
anskaffa byggentreprenader, varor eller 
tjänster. Begreppet anskaffning bör förstås 
i vid mening som att fördelarna av de
berörda byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna erhålls, vilket inte nödvändigtvis 
kräver att äganderätten överlåts till de 
upphandlande myndigheterna. Vidare 
omfattas inte enbart finansieringen av en 
verksamhet, som ofta är knuten till 
skyldigheten att återbetala de mottagna 
beloppen om de inte används för de 
avsedda ändamålen, av reglerna för 
offentlig upphandling. Kontrakt som ingås 
med kontrollerade enheter samt i 
samarbete för gemensamt fullgörande av 
de medverkande upphandlande 
myndigheternas allmännyttiga uppgifter 
omfattas inte av reglerna för offentlig 
upphandling förutsatt att bestämmelserna 
i detta direktiv är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Nödvändigt förtydligande i enlighet med EU-domstolens avgörande för att skapa större 
rättslig förutsebarhet.

Ändringsförslag 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De alltmer varierande formerna av 
offentliga åtgärder har gjort det nödvändigt 
att tydligare definiera själva begreppet 
upphandling. Unionens regler om offentlig 
upphandling är inte avsedda att täcka alla 
former av utbetalning av offentliga medel, 
utan enbart utbetalningar i syfte att 

(3) De alltmer varierande formerna av 
offentliga åtgärder har gjort det nödvändigt 
att tydligare definiera själva begreppet 
upphandling. Unionens regler om offentlig 
upphandling är inte avsedda att täcka alla 
former av utbetalning av offentliga medel, 
utan enbart utbetalningar i syfte att 
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anskaffa byggentreprenader, varor eller 
tjänster. Begreppet anskaffning bör förstås 
i vid mening som att fördelarna av de 
berörda byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna erhålls, vilket inte nödvändigtvis 
kräver att äganderätten överlåts till de 
upphandlande myndigheterna. Vidare 
brukar inte enbart finansieringen av en 
verksamhet, som ofta är knuten till 
skyldigheten att återbetala de mottagna 
beloppen om de inte används för de 
avsedda ändamålen, omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling.

anskaffa byggentreprenader, varor eller 
tjänster. Begreppet anskaffning bör förstås 
i vid mening som att fördelarna av de 
berörda byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna erhålls, vilket inte nödvändigtvis 
kräver att äganderätten överlåts till de 
upphandlande myndigheterna. Vidare 
brukar inte enbart finansieringen av en 
verksamhet, som ofta är knuten till 
skyldigheten att återbetala de mottagna 
beloppen om de inte används för de 
avsedda ändamålen, omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling. Ett organ som 
är verksamt under normal 
marknadsvillkor, har som syfte att göra 
vinst, och lider förluster som ett resultat 
av utövandet av verksamhet bör inte anses 
vara ett offentligrättsligt organ i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Förtydligande av direktivets räckvidd. Se motsvarande ändringsförslag till definitionen i 
artikel 2.

Ändringsförslag 179
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra vad som ska anses vara en enda 
upphandling, med följden att det 
sammanlagda värde av alla kontrakt som 
ingås för upphandlingens ändamål måste 
beaktas i fråga om tröskelvärdena i detta 
direktiv och att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
uppdelad i flera delar. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som behövs 

(4) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra vad som ska anses vara en enda
upphandling, med följden att det 
sammanlagda värde av alla kontrakt som 
ingås för upphandlingens ändamål måste 
beaktas i fråga om tröskelvärdena i detta 
direktiv och att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
uppdelad i flera delar. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som behövs 
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för att utföra ett visst projekt, till exempel 
ett byggentreprenadprojekt, varor och/eller 
tjänster. Indikationer på att det rör sig om 
ett enda projekt kan exempelvis vara att 
den upphandlande myndigheten 
dessförinnan genomfört en samlad 
planering och utformning, att de olika 
inköpta beståndsdelarna fyller en och 
samma ekonomiska och tekniska funktion 
eller att de i övrigt är logiskt förknippade 
med varandra och utförs inom en kort 
tidsrymd.

för att utföra ett visst projekt, till exempel 
ett byggentreprenadprojekt, varor och/eller 
tjänster.

Or. en

Motivering

Detta är för otydligt uttryckt och skapar inget rättsligt skydd, samt strider mot idén om att 
dela upp kontrakt i delar.

Ändringsförslag 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det har också visat sig nödvändigt att 
klargöra vad som ska anses vara en enda 
upphandling, med följden att det 
sammanlagda värde av alla kontrakt som 
ingås för upphandlingens ändamål måste 
beaktas i fråga om tröskelvärdena i detta 
direktiv och att upphandlingen måste 
offentliggöras som en helhet, eventuellt 
uppdelad i flera delar. Begreppet en enda 
upphandling omfattar alla varor, 
byggentreprenader och tjänster som 
behövs för att utföra ett visst projekt, till 
exempel ett byggentreprenadprojekt, varor 
och/eller tjänster. Indikationer på att det 
rör sig om ett enda projekt kan exempelvis 
vara att den upphandlande myndigheten 
dessförinnan genomfört en samlad 
planering och utformning, att de olika 

(4) Begreppet en enda upphandling 
omfattar alla varor, byggentreprenader 
och tjänster som behövs för att utföra ett 
visst projekt, till exempel ett 
byggentreprenadprojekt eller flera 
byggentreprenadprojekt, varor och/eller 
tjänster. Det sammanlagda värdet av alla 
kontrakt som ingås för upphandlingens 
ändamål måste beaktas i fråga om 
tröskelvärdena i detta direktiv och 
upphandlingen måste offentliggöras som 
en helhet, eventuellt uppdelad i flera delar.
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inköpta beståndsdelarna fyller en och 
samma ekonomiska och tekniska funktion 
eller att de i övrigt är logiskt förknippade 
med varandra och utförs inom en kort 
tidsrymd.

Or. en

Motivering

Kommissionens text kan förenklas.

Ändringsförslag 181
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Enligt artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet skyldig att beakta de krav som 
är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Detta direktiv bidrar till 
uppnåendet av dessa mål genom att 
uppmuntra socialt hållbar offentlig 
upphandling, garantera att sociala 
kriterier tillämpas i alla skeden av 
upphandlingsförfarandet och stärka 
respekten för alla befintliga skyldigheter 
på unionsnivå och på nationell och 
internationell nivå rörande arbetsvillkor, 
socialt skydd och folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 182
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Heide Rühle

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 
sociala 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 
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

Motivering

Sociala hänsyn omfattas inte i tillräckligt hög grad av kommissionens förslag.

Ändringsförslag 183
Sirpa Pietikäinen

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 

(5) Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav och centrala sociala 
principer integreras i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
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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.

hållbar utveckling. Artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
garanterar socialt skydd och kamp mot 
social utestängning. I artikel 13 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt erkänns djur som kännande 
varelser, och enligt samma artikel ska full 
hänsyn tas till djurens välfärd vid 
utformning och genomförande av 
unionens politik på vissa områden. 
Artikel 14 i fördraget betonar den roll som 
spelas av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse och deras betydelse för 
människors välmående. I detta direktiv 
klargörs det därför hur upphandlande 
myndigheter ska bidra till att etablera 
dessa principer och artiklar, till att skydda 
miljön och främja en hållbar utveckling, 
samtidigt som de sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Enligt artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
miljöskyddskrav integreras i utformningen 
och genomförandet av unionens politik och 
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verksamheter, särskilt i syfte att främja en 
hållbar utveckling. I detta direktiv klargörs 
det därför hur upphandlande myndigheter 
ska bidra till att skydda miljön, till socialt 
skydd och allmän hälsa och säkerhet och 
kan använda sina skönsmässiga 
befogenheter för att välja tekniska 
specifikationer och tilldelningskriterier i 
syfte att få till stånd en miljömässigt 
hållbar offentlig upphandling, samtidigt 
som de säkerställer kopplingen med 
kontraktsföremålet och sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt. Detta direktiv erkänner i 
synnerhet medlemsstaternas rätt att 
ratificera och verka enligt med ILO:s 
konvention nr 94.

Or. en

Ändringsförslag 185
Barbara Weiler

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 
centrala samhälleliga principer integreras 
i utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamheter. Enligt 
artikel 3.3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt förbinder sig 
unionen även till att bidra till en hållbar 
utveckling. Följdriktligen är det viktigt att 
beakta dessa principer vid 
upphandlingsbeslut, med avseende på alla 
delar av distributionskedjan. I detta 
direktiv klargörs det därför hur 
upphandlande myndigheter förfogar över 
ett stort utrymme för att använda tekniska 
specifikationer, tilldelningskriterier och 
prestandabestämmelser i kontrakt i syfte 
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att bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling, samtidigt som de 
säkerställer kopplingen med 
kontraktsföremålet och sörjer för det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris i sina 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) 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.

Or. en

Motivering

Kommissionens text kan förenklas.

Ändringsförslag 187
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De tekniska specifikationerna, 
tilldelningskriterierna och villkoren för 
fullgörande av kontrakt har olika roller i 
offentliga upphandlingsförfaranden, och 
sakinnehållet i dessa specifikationer och 
kriterier begränsas inte av denna 
kategorisering. Med de tekniska 
specifikationerna definierar den 
upphandlande myndigheten absoluta krav 
för upphandlingen; förmåga att uppfylla 
tekniska specifikationer är en 
förutsättning för att anbudet ska beaktas 
och enbart byggnadsmaterial eller 
-tjänster som överensstämmer med de 
tekniska specifikationerna ska därför 
beaktas. Tilldelningskriterierna gör å sin 
sida det möjligt för den upphandlande 
myndigheten att jämföra fördelarna med 
olika kombinationer av kriterier. Varje 
anbud ska utvärderas med beaktande av 
alla kriterier, men förmågan att uppfylla 
alla dessa kriterier är inte nödvändigtvis 
en förutsättning för tilldelning av ett 
kontrakt. Slutligen bör villkoren för 
fullgörande av kontraktet ingå i 
kontraktet, så att det klart framgår hur 
kontraktet ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 188
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv säkrar verkställandet 
av rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
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verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter, i syfte att garantera 
respekten för reglerna om lika 
konkurrensvillkor och skydd av 
arbetstagare vid överlåtelse av ett företag. 
I synnerhet rätten att kräva att 
arbetstagare överlåts till den juridiska 
enhet som övertar företaget.

Or. en

Ändringsförslag 189
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. Det är viktigt för genomförandet av 
de relevanta bestämmelserna i detta 
direktiv att kraven och definitionerna med 
ursprung i denna konvention då det gäller 
bland annat beaktande av tillgänglighet
beaktas och tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 

(7) Olagliga affärsmetoder som tillämpas 
av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 
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exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet, kan leda till överträdelser 
av grundprinciper i unionsrätten och till 
allvarliga snedvridningar av konkurrensen. 
Ekonomiska aktörer bör därför vara 
skyldiga att lämna en försäkran på heder 
och samvete att de inte bedriver sådana 
olagliga verksamheter och kunna uteslutas 
om deras försäkran visar sig vara osann.

exempelvis försök att otillbörligt påverka 
beslutsprocessen eller träffa 
överenskommelser med andra 
anbudssökande för att manipulera resultatet 
av förfarandet samt varje åtgärd som 
strider mot arbetsrelaterade, 
miljömässiga, socialpolitiska (särskilt 
inom området integration av personer 
med funktionshinder) och 
folkhälsorelaterade normer, kan leda till 
överträdelser av grundprinciper i 
unionsrätten och till allvarliga 
snedvridningar av konkurrensen. 
Ekonomiska aktörer bör därför vara 
skyldiga att lämna en försäkran på heder 
och samvete att de inte bedriver sådana 
olagliga verksamheter och kunna uteslutas 
om deras försäkran visar sig vara osann.

Or. es

Ändringsförslag 191
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Målsättningen att underlätta 
tillgången för unionens ekonomiska 
aktörer till offentliga upphandlingar i 
vissa tredjeländer som skyddas genom 
restriktiva åtgärder, och att garantera lika 
konkurrensvillkor på EU:s inre marknad, 
förutsätter att behandlingen av 
byggentreprenader, varor och tjänster 
med ursprung i tredjeländer som inte 
omfattas av unionens internationella 
åtaganden harmoniseras på hela EU:s 
territorium.

Or. fr
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Ändringsförslag 192
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) De upphandlande myndigheterna ska 
utesluta byggentreprenader, varor och 
tjänster som inte omfattas av unionens 
internationella åtaganden från 
upphandlingsförfarandena. Av hänsyn till 
öppenheten bör de ekonomiska aktörerna 
informeras av de upphandlande 
myndigheterna om att dessa planerar att 
utöva sin befogenhet, i enlighet med detta 
direktiv, att från 
upphandlingsförfarandena utesluta 
sådana anbud om varor och tjänster med 
ursprung utanför EU där värdet av de 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
som inte omfattas överstiger 50 % av 
produkternas och tjänsternas 
sammanlagda värde.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Inom hela Europeiska unionen krävs 
det en harmonisering av hur tredjeländers 
varor och tjänster behandlas som inte 
omfattas av unionens internationella
åtaganden, för att förbättra EU:s 
ekonomiska aktörers tillträde till vissa 
tredjeländers upphandlingsmarknader 
som skyddas av restriktivt 
upphandlingsbruk och för att 
upprätthålla lika konkurrensvillkor på 
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EU:s inre marknad. Kommissionen bör 
bedöma om den ska godkänna att 
upphandlande myndigheter utesluter 
kontrakt med ett uppskattat värde på 
5 000 000 euro eller mer från 
kontrakttilldelningsförfaranden för varor 
eller tjänster som inte omfattas av 
internationella åtaganden som unionen är 
delaktig i. 

Or. en

Ändringsförslag 194
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) För att garantera öppenhet och insyn 
bör de ekonomiska aktörerna genom det 
meddelande om upphandling som 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning informeras av 
upphandlande myndigheter om att dessa 
planerar att utöva sin befogenhet att från 
upphandlingen utesluta sådana anbud om 
varor och tjänster med ursprung utanför 
Europeiska unionen där värdet av de 
varor och tjänster som inte omfattas 
överstiger 50 % av varornas eller 
tjänsternas totala värde. Kommissionen 
bör godkänna den planerade 
utvidgningen om den internationella 
överenskommelsen om marknadstillträde 
inom offentlig upphandling mellan 
unionen och varornas och/eller 
tjänsternas ursprungsland innefattar, för 
varorna och/eller tjänsterna som 
utvidgningen föreslås för, uttryckliga 
förbehållningar för marknadstillträde att 
vidtas av unionen. Saknas ett sådant 
avtal, bör kommissionen godkänna 
uteslutningen, om det berörda 
tredjelandet tillämpar restriktiva 
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upphandlingsåtgärder som gör att det inte 
föreligger en väsentligen ömsesidigt 
öppen marknad mellan unionen och 
tredjelandet i fråga för varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Offentliga tjänstemäns verksamhet 
bör undantas från direktivet eftersom 
dessa enligt lag är skyldiga att vara 
oberoende och opartiska. Urvalet bör ske 
på ett sätt som gör att bestämmelserna om 
upphandling av offentliga kontrakt inte 
kan tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 196
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Direktivet bör inte tillämpas på 
kontrakt för att tillhandahålla tjänster på 
området civil- och katastrofskydd eller för 
normala räddningstjänstfunktioner. Detta 
gäller i synnerhet nödhjälp, som ingår i 
de normala räddningstjänstfunktionerna 
och bör särskiljas från 
sjukvårdstransporter. För att garantera ett 
bra civil- och katastrofskydd inom ramen 
för de normala 
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räddningstjänstfunktionerna, vilket ligger 
i medborgarnas intresse, borde det räcka 
att tillämpa principerna i primärrätten.

Or. de

Ändringsförslag 197
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för 
vissa tjänster för vilka direktivet inte 
tillämpas fullt ut borde ses över. 
Följaktligen utsträcks tillämpningen av 
detta direktiv till att gälla fullt ut för en 
rad tjänster (t.ex. hotelltjänster och 
juridiska tjänster, som båda uppvisade en 
särskilt hög andel gränsöverskridande 
handel).

utgår

Or. en

Motivering

Detta uttalande är för ensidigt och beaktar inte ens parlamentets utlåtande om grönboken.

Ändringsförslag 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 

utgår
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visade att det undantag som gjorts för 
vissa tjänster för vilka direktivet inte 
tillämpas fullt ut borde ses över. 
Följaktligen utsträcks tillämpningen av 
detta direktiv till att gälla fullt ut för en 
rad tjänster (t.ex. hotelltjänster och 
juridiska tjänster, som båda uppvisade en 
särskilt hög andel gränsöverskridande 
handel).

Or. de

Ändringsförslag 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för 
vissa tjänster för vilka direktivet inte 
tillämpas fullt ut borde ses över. 
Följaktligen utsträcks tillämpningen av 
detta direktiv till att gälla fullt ut för en 
rad tjänster (t.ex. hotelltjänster och 
juridiska tjänster, som båda uppvisade en 
särskilt hög andel gränsöverskridande 
handel).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Följaktligen utsträcks tillämpningen utgår
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av detta direktiv till att gälla fullt ut för en 
rad tjänster (t.ex. hotelltjänster och 
juridiska tjänster, som båda uppvisade en 
särskilt hög andel gränsöverskridande 
handel). Följaktligen utsträcks 
tillämpningen av detta direktiv till att 
gälla fullt ut för en rad tjänster (t.ex. 
hotelltjänster och juridiska tjänster, som 
båda uppvisade en särskilt hög andel 
gränsöverskridande handel).

Or. en

Ändringsförslag 201
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för vissa 
tjänster för vilka direktivet inte tillämpas 
fullt ut borde ses över. Följaktligen 
utsträcks tillämpningen av detta direktiv till 
att gälla fullt ut för en rad tjänster (t.ex. 
hotelltjänster och juridiska tjänster, som 
båda uppvisade en särskilt hög andel 
gränsöverskridande handel).

(10) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för vissa 
tjänster för vilka direktivet inte tillämpas 
fullt ut borde ses över. Följaktligen 
utsträcks tillämpningen av detta direktiv till 
att gälla fullt ut för en rad tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 202
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Resultaten av utvärderingen av (10) Resultaten av utvärderingen av 
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effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för vissa 
tjänster för vilka direktivet inte tillämpas 
fullt ut borde ses över. Följaktligen 
utsträcks tillämpningen av detta direktiv till 
att gälla fullt ut för en rad tjänster (t.ex. 
hotelltjänster och juridiska tjänster, som 
båda uppvisade en särskilt hög andel 
gränsöverskridande handel).

effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling 
visade att det undantag som gjorts för vissa 
tjänster för vilka direktivet inte tillämpas 
fullt ut borde ses över. Följaktligen 
utsträcks tillämpningen av detta direktiv till 
att gälla fullt ut för en rad tjänster, med 
undantag för juridiska tjänster och 
obligatoriska sociala trygghetstjänster. 
Detta direktiv inverkar dock inte på de 
upphandlande myndigheternas 
befogenheter med avseende på utförandet 
av sociala tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 

utgår
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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.

Or. en

Ändringsförslag 204
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Andra kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 

(11) Vissa kategorier av tjänster har på 
grund av sin natur fortfarande en begränsad 
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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 
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 

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 
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 
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överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

överensstämmer med principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering. Detta 
direktiv gäller inte beprövade förfaranden 
i medlemsstaterna som utgår från 
användarnas fria val av 
tjänsteleverantörer för tjänster i 
allmänhetens intresse (det vill säga 
kupongsystem, fritt val-modell, triangulär 
relation) förutsatt de allmänna 
principerna i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt om likahandling, 
öppenhet och icke-diskriminering 
beaktas.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande om vissa modeller i medlemsstaterna för tillhandahållande av sociala 
tjänster i allmänhetens intresse.

Ändringsförslag 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

(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 1 000 000 
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 
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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.

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. Framförallt bör sådana 
förfaranden erkännas som primärrättsliga 
alternativ till offentlig upphandling när 
dessa förfaranden bygger på att alla 
tjänsteleverantörer som uppfyller de 
lagstadgade förhandsvillkoren, oberoende 
av juridisk form, har rätt att 
tillhandahålla tjänster och principerna 
om likabehandling, öppenhet och 
icke-diskriminering beaktas. 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.

Or. de
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Motivering

Förtydligande av att medlemsstaterna även i fortsättningen har möjlighet att organisera sina 
sociala tjänster på ett sätt som inte bygger på offentlig upphandling.

Ändringsförslag 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 1 000 000
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 
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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.

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 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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, 

(11) Resultaten av utvärderingen av 
effekterna av och effektiviteten hos EU:s 
lagstiftning om offentlig upphandling1

visade att det undantag som gjorts för 
vissa tjänster för vilka direktivet inte 
tillämpas fullt ut borde ses över. Vissa
kategorier av tjänster har på grund av sin 
natur fortfarande en begränsad 
gränsöverskridande dimension, till 
exempel 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 
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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.

kulturella traditioner. Ett särskilt system 
bör därför införas för offentliga 
upphandlingskontrakt för dessa tjänster 
med ett högre tröskelvärde på 1 000 000
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 
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.
__________________
1 SEC(2011) 853 slutlig, 27.6.2011

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med det allmänna förhållningssättet att förenkla direktiven, skulle det 
vara olämpligt att i detta skede utse andra kategorier av tjänster för fullständig tillämpning 
inom direktiven. Dessa tjänster bör dock inkluderas i ett särskilt system för sociala och andra 
särskilda tjänster och resultaten av tillämpningen av detta system bör utvärderas (av 
kommissionen) inom tre år efter den tidpunkt då detta direktiv genomförs av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på upphandling som 
styrs av särskilda internationella regler.

(13) Eftersom detta direktiv är riktat till 
medlemsstaterna är det inte tillämpligt på 
upphandling som genomförs av eller för 
internationella organisationer. Det behöver 
dock klargöras i vilken utsträckning detta 
direktiv bör tillämpas på upphandling som 
styrs av särskilda internationella regler.
Institutioner i unionen bör i synnerhet 
beakta förändringar som orsakas av detta 
direktiv och anpassa de egna 
upphandlingsreglerna för att 
överensstämma med förändringarna.

Or. en

Motivering

Flera företag inom EU, i synnerhet små och medelstora företag, har byggt upp sin 
affärsverksamhet kring EU-institutioners upphandlingar. Budgetförordningen ska beakta 
förändringarna som denna moderniseringsåtgärd för med sig för att garantera ett rättvist 
utgångsläge.

Ändringsförslag 209
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet 
om i vilken mån samarbete mellan 
offentliga myndigheter ska omfattas av 
regler för offentlig upphandling. 
Tolkningen av EU-domstolens rättspraxis 
varierar mellan medlemsstaterna och 
även mellan upphandlande myndigheter. 
Det är därför nödvändigt att klargöra i 
vilka fall reglerna om offentlig 
upphandling inte är tillämpliga på 
kontrakt som ingås mellan upphandlande 
myndigheter. Ett sådant klargörande bör 
vägledas av de principer som fastställts i 
domstolens rättspraxis. Enbart det faktum 
att båda avtalsparterna själva är 
upphandlande myndigheter utesluter inte 
i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör 
dock inte inskränka upphandlande 
myndigheters frihet att besluta om hur de 
ska organisera fullgörandet av sina 
allmännyttiga uppgifter. Kontrakt som 
ingås med kontrollerade enheter eller i 
samarbete för gemensamt fullgörande av 
de medverkande upphandlande 
myndigheternas allmännyttiga uppgifter 
bör därför undantas från tillämpningen 
av reglerna förutsatt att villkoren i detta 
direktiv är uppfyllda. Syftet med detta 
direktiv är att garantera att varje 
undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

utgår

Or. en
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Motivering

Samarbete mellan offentliga aktörer omfattas, under vissa omständigheter, inte av 
upphandlingssystemet, vilket EU-domstolen vid flera tillfällen påpekat.

Ändringsförslag 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska 

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling bör dock inte inskränka 
upphandlande myndigheters frihet att 
besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Detta direktiv påverkar i 
synnerhet inte offentliga myndigheters 
rätt att på alla nivåer besluta huruvida, 
hur och i vilken omfattning de vill utöva 
offentliga funktioner själva. Kontrakt som 
ingås med kontrollerade enheter eller 
sociala företag, enligt kommissionens 
meddelande av den 25 oktober 2011 med 
rubriken ”Initiativ för socialt 
företagande” eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
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aktörer. En upphandlande myndighets 
deltagande som anbudsgivare i ett 
förfarande för offentlig upphandling får 
inte heller leda till en snedvridning av 
konkurrensen.

uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 211
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU 
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas allmännyttiga uppgifter 
bör därför undantas från tillämpningen av 
reglerna förutsatt att villkoren i detta 
direktiv är uppfyllda. Syftet med detta 
direktiv är att garantera att varje 

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU 
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling får dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
rätt att fritt besluta om hur de ska 
organisera fullgörandet av sina 
allmännyttiga uppgifter. Kontrakt som 
ingås med kontrollerade enheter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
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undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande som 
anbudsgivare i ett förfarande för offentlig 
upphandling får inte heller leda till en 
snedvridning av konkurrensen.

En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att tydliggöra skälet. Frågan om samarbete mellan offentliga 
myndigheter i syfte att gemensamt fullgöra en allmännyttig uppgift behandlas i ett separat 
nytt skäl.

Ändringsförslag 212
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
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uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen. För 
att uppnå detta bör villkoren för 
uteslutande av kontrakt från detta 
direktivs tillämpningsområde tolkas 
restriktivt. Utifall att något av de 
kumulativa villkoren för uteslutande från 
tillämpningsområdet inte längre uppfylls 
under en kontraktsperiod eller en 
samarbetsperiod som uteslutits ur 
upphandlingsreglerna, måste det 
pågående kontraktet eller samarbetet 
öppnas för konkurrens genom vanliga 
upphandlingsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 213
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU-
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför
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nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de medverkande 
upphandlande myndigheternas 
allmännyttiga uppgifter bör därför 
undantas från tillämpningen av reglerna 
förutsatt att villkoren i detta direktiv är 
uppfyllda. För att undvika snedvridning 
av konkurrensen ska dessa kriterier inte 
tillämpas på samarbetet mellan 
radioprogramföretag som verkar i det 
allmännas tjänst eller sådana 
radioprogramföretags dotterbolag, i den 
mån dessa omfattas av de specifika
EU-konkurrensreglerna. Syftet med detta 
direktiv är att garantera att varje 
undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande som 
anbudsgivare i ett förfarande för offentlig 
upphandling får inte heller leda till en 
snedvridning av konkurrensen.

Or. de

Ändringsförslag 214
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU 
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Kontrakt som ingås med 
kontrollerade enheter eller i samarbete för 
gemensamt fullgörande av de 
medverkande upphandlande 
myndigheternas allmännyttiga uppgifter 
bör därför undantas från tillämpningen 
av reglerna förutsatt att villkoren i detta 
direktiv är uppfyllda. Syftet med detta 
direktiv är att garantera att varje 
undantagande av samarbete mellan 
offentliga myndigheter inte leder till att 
konkurrensen snedvrids i förhållande till 
privata ekonomiska aktörer. En 
upphandlande myndighets deltagande som 
anbudsgivare i ett förfarande för offentlig 
upphandling får inte heller leda till en 
snedvridning av konkurrensen.

(14) Det råder betydande rättsosäkerhet om 
i vilken mån samarbete mellan offentliga 
myndigheter ska omfattas av regler för 
offentlig upphandling. Tolkningen av EU 
domstolens rättspraxis varierar mellan 
medlemsstaterna och även mellan 
upphandlande myndigheter. Det är därför 
nödvändigt att klargöra i vilka fall reglerna 
om offentlig upphandling inte är 
tillämpliga på kontrakt som ingås mellan 
upphandlande myndigheter. Ett sådant 
klargörande bör vägledas av de principer 
som fastställts i domstolens rättspraxis. 
Enbart det faktum att båda avtalsparterna 
själva är upphandlande myndigheter 
utesluter inte i sig tillämpning av 
upphandlingsreglerna. Tillämpningen av 
reglerna för offentlig upphandling bör dock 
inte inskränka upphandlande myndigheters 
frihet att besluta om hur de ska organisera 
fullgörandet av sina allmännyttiga 
uppgifter. Syftet med detta direktiv är att 
garantera att varje undantagande av 
samarbete mellan offentliga myndigheter 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i 
förhållande till privata ekonomiska aktörer. 
En upphandlande myndighets deltagande 
som anbudsgivare i ett förfarande för 
offentlig upphandling får inte heller leda 
till en snedvridning av konkurrensen.

Or. fr

Ändringsförslag 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.857v01-00 44/219 AM\908710SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att försnabba förfaranden och 
göra dem mer effektiva bör tidsfristerna 
för deltagande i 
upphandlingsförfarandena begränsas så 
långt som möjligt utan att skapa orimliga 
hinder för deltagande för ekonomiska 
aktörer inom den inre marknaden, i 
synnerhet små och medelstora företag. Då 
tidsfristerna för mottagande av anbud och 
ansökan om deltagande fastställs ska 
upphandlande myndigheter följdriktligen 
beakta kontraktets komplexitet och den tid 
som krävs för att avge anbud i synnerhet, 
även om detta skulle innebär att tidsfrister 
fastställs som är längre än det minimum 
som fastställs i detta direktiv. Användning 
av elektroniska medel för information och 
kommunikation, i synnerhet fullständig 
elektronisk tillgänglighet till 
upphandlingsdokument och elektronisk 
överföring av meddelanden leder, å andra 
sidan, till ökad öppenhet och 
tidsinbesparingar. Därför bör 
begränsande av minimiperioderna tillåtas 
enligt de regler som anges i WTO-
överenskommelsen om statlig 
upphandling, och med villkor att de 
överensstämmer med det särskilda 
kommunikationssätt som föreskrivs på 
unionsnivå. Dessutom bör upphandlande 
myndigheter ges möjlighet att ytterligare 
förkorta tidsfristerna för mottagande av 
ansökan om deltagande och inlämnande 
av anbud, i sådana brådskande fall där 
normala tidsfrister är opraktiska, även om 
ett meddelandeförfarande fortfarande är 
möjligt. Endast extremt brådskande 
situationer orsakade av händelser som 
inte kunnat förutses, och som inte är 
orsakade av den upphandlande 
myndigheten, bör anses vara 
undantagsfall, och enbart dessa 
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situationer skulle göra det omöjligt att 
genomföra ett vanligt förfarande trots 
kortare tidsfrister. I sådana fall ska 
upphandlande myndigheter, då det är 
möjligt, tilldela kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande. Detta kan vara fallet då 
naturliga katastrofer eller katastrofer 
orsakade av människan kräver omedelbar 
handling. 

Or. en

Motivering

Dessa är nödvändiga förtydliganden om undantag från de normala tidsfristerna för 
upphandling, med beaktande av att garantera snabbhet och effektivitet i genomförandet av 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 216
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Samarbete mellan lokala offentliga 
myndigheter, eller lokala offentliga 
myndigheter och grupper som uteslutande 
består av lokala offentliga myndigheter, 
som syftar till att gemensamt fullgöra 
allmännyttiga uppgifter inom ramen för 
medlemsstaternas interna organisation, 
bör undantas från tillämpningen av 
reglerna i detta direktiv. Dessutom bör 
överföring av befogenheter med avseende 
på allmännyttiga uppgifter som medför en 
övergripande överföring av ansvar mellan 
lokala offentliga myndigheter, eller 
mellan lokala offentliga myndigheter och 
grupper som uteslutande består av lokala
offentliga myndigheter, inom ramen för 
medlemsstaternas interna organisation, 
undantas från tillämpningen av reglerna i 
detta direktiv.
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Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget tydliggör uteslutandet av överföring av befogenheter mellan offentliga 
myndigheter i syfte att fullgöra en allmännyttig uppgift.

Ändringsförslag 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) Upphandlande myndigheter har 
behov av större flexibilitet att välja
upphandlingsförfaranden som föreskriver
förhandling. Unionens regler om offentlig 
upphandling bör överensstämma med 
avtalet om statlig upphandling, som 
tillåter förhandling i alla förfaranden. Ökad 
användning av dessa förfaranden bör 
troligtvis 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 då det gäller 
att locka framgångsrika anbudsgivare från 
andra länder. Medlemsstater bör kunna 
föreskriva användning av förhandlat 
förfarande under konkurrens eller dialog 
under konkurrens i olika situationer där 
klassiska öppna eller selektiva 
förfaranden utan förhandling sannolikt 
inte leder till tillfredsställande resultat. 

Or. en



AM\908710SV.doc 47/219 PE492.857v01-00

SV

Motivering

Denna ändring tillför flexibilitet till reglerna, och tillåter förhandling i alla förfaranden.

Ändringsförslag 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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. 
Upphandlande myndigheter bör 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.

Or. de
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Motivering

I vissa fall är det förhandlade förfarandet det enda möjliga förfarandet för att tilldela 
komplexa kontrakt. Därför bör de upphandlande myndigheterna få lov att välja denna typ av 
förfarande i sådana fall. För att harmonisera den inre marknaden och främja den 
gränsöverskridande handeln bör det förhandlande förfarandet införas i samtliga 
medlemsstater.

Ändringsförslag 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

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. 
Upphandlande myndigheter bör 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.
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Or. fr

Ändringsförslag 220
Wim van de Camp

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. Upphandlande 
myndigheter bör i synnerhet ha möjlighet 
att använda ett förfarande under 
konkurrens då det finns ett behov av 
förhandlingar till exempel på grund av 
kontraktets rättsliga och finansiella 
utformning, exempelvis då det gäller 
komplexa infrastrukturkontrakt eller på 
grund av projektets komplexitet, 
exempelvis då det gäller genomförandet 
av komplexa IKT-projekt i organisationer. 
Det förhandlande förfarandet under 
konkurrens 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 
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förfarande med föregående meddelande om 
upphandling har en särskilt hög frekvens 
framgångsrika anbudsgivare från andra 
länder.

Or. en

Motivering

Då förhandlat förfarande görs även uttryckligen tillgängligt för de komplexa kontrakten, finns 
det ett behov av att begränsa utvidgningen av det tillämpningsområde som föreslås i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag 221
Pablo Arias Echeverría

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 

(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, insyn, fri 
konkurrens, offentlighet och effektiv 
förvaltning av de offentliga medlen
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 
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föregående meddelande om upphandling 
har en särskilt hög frekvens framgångsrika 
anbudsgivare från andra länder.

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. es

Ändringsförslag 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För byggentreprenadskontrakt 
innefattar sådana situationer 
byggentreprenader som inte utgör 
standardbyggnader eller som inbegriper 
formgivning av en innovativ lösning. För 
tjänster eller varor som kräver anpassning 
eller formgivning, ger användning av ett 
förhandlat förfarande under konkurrens 
eller en dialog under konkurrens 
sannolikt mervärde. Sådana krav på 
anpassning eller formgivning är av nytta 
särskilt då det gäller komplexa inköp så 
som sofistikerade produkter, intellektuella 
tjänster eller större IKT-projekt. I dessa 
fall kan förhandlingar vara nödvändiga 
för att garantera att varan eller tjänsten i 
fråga motsvarar den upphandlande 
myndighetens behov. För 
färdigproducerade tjänster eller varor 
som kan tillhandahållas av flera olika 
ekonomiska aktörer, bör förhandlat 
förfarande under konkurrens och dialog 
under konkurrens inte användas

Or. en

Motivering

Denna ändring tillför flexibilitet till reglerna, och tillåter förhandling i alla förfaranden.
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Ändringsförslag 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Detta direktiv säkrar tillämpningen 
av rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter, i syfte att garantera 
respekten för reglerna om lika 
konkurrensvillkor och skydd av 
arbetstagare vid överlåtelse av ett företag.

Or. en

Ändringsförslag 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Det förhandlande förfarandet under 
konkurrens bör även användas i fall då ett 
öppet eller selektivt förfarande lett till 
enbart ogiltiga eller oacceptabla anbud. I 
synnerhet anbud som inte 
överensstämmer med 
upphandlingsdokumenten, som inkommit 
för sent, där det finns bevis för 
samförstånd eller korruption, eller som 
den upphandlande myndigheten funnit 
onormalt låga, ska anses vara ogiltiga. 
Anbud som lämnats in av anbudsgivare 
som saknar de kvalifikationer som 
fordras, och anbud vars pris överskrider 
den upphandlande myndighetens budget 
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som angivet innan inledandet av 
upphandlingsförfarandet bör även anses 
vara oacceptabla.

Or. en

Motivering

Denna ändring tillför flexibilitet till reglerna, och tillåter förhandling i alla förfaranden.

Ändringsförslag 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Det förhandlande förfarandet under 
konkurrens bör förses med lämpliga
garantier för att principerna om 
likabehandling och insyn iakttas. 
Upphandlande myndigheter bör i 
synnerhet från början ange minimikraven 
för upphandlingens art, som inte får 
ändras under förhandlingarna. 
Tilldelningskriterier och deras viktning 
ska förbli stabila under hela förfarandet 
och inte vara föremål för förhandling, för 
att garantera likabehandling av alla 
ekonomiska aktörer. Förhandlingarna 
bör ha som mål att förbättra anbuden för 
att göra det möjligt för upphandlande 
myndigheter att erhålla 
byggentreprenader, varor och tjänster 
som är utmärkt lämpade för deras 
särskilda behov. Förhandlingar får 
handla om alla aspekter av de inköpta 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna, innefattande till exempel 
kvalitet, kvantiteter, handelsklausuler 
samt sociala, miljömässiga och innovativa 
egenskaper, såtillvida de inte utgör 
minimikrav. De minimikrav som här 
avses är villkoren och egenskaperna (i 
synnerhet fysiska, funktionella och 
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rättsliga) som alla anbud bör uppfylla och 
inneha enligt artikel 51.1 a i detta direktiv 
för att göra det möjligt för den 
upphandlande myndigheten att tilldela 
kontraktet i enlighet med det valda 
tilldelningskriteriet. För att garantera 
förfarandets öppenhet bör alla stadier av 
upphandlingen dokumenteras i enlighet 
med artikel 85.2 och artikel 19.1 a i detta 
direktiv, för att upphandlande 
myndigheter skriftligen ska kunna bevisa 
för alla kandidater eller anbudsgivare att 
de har säkerställt likabehandlingen av 
alla deltagande ekonomiska aktörer. För 
att garantera öppenhet bör dessutom alla 
anbud under förfarandena lämnas in 
skriftligen eller med elektroniska metoder.

Or. en

Motivering

Vissa skyddsåtgärder behövs för att garantera att den ökade flexibiliteten i användningen av 
förfaranden inte leder till missbruk.

Ändringsförslag 226
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Av samma skäl bör upphandlande 
myndigheter ha frihet att använda 
konkurrenspräglad dialog. Användningen 
av detta förfarande har på senare år ökat 
betydligt vad beträffar värdet av de 
berörda kontrakten. Det har visat sig vara 
användbart i de fall då upphandlande 
myndigheter inte kan specificera vilka 
medel som kan tillgodose deras behov 
eller kan bedöma vad marknaden kan 
erbjuda i form av tekniska, finansiella 
eller rättsliga lösningar. Denna situation 
kan bland annat uppkomma i samband 

utgår



AM\908710SV.doc 55/219 PE492.857v01-00

SV

med innovativa projekt, genomförandet av 
större integrerade infrastrukturprojekt på 
transportområdet, stora datanät eller 
projekt som omfattar komplicerad och 
strukturerad finansiering.

Or. fr

Ändringsförslag 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att pådriva innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och
främja hållbar ekonomisk tillväxt. En 
modell för innovativ upphandling beskrivs 
i kommissionens meddelande om 
förkommersiell upphandling 1. Denna 
modell främjar utnyttjandet av 
upphandling av forsknings- och 
utvecklingstjänster som inte omfattas av 
detta direktiv. Denna modell, som har 
innefattats i detta direktiv, erkänns och 
kommer att vara tillgängligt för alla 
upphandlande myndigheter att överväga. 
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byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett 
sådant sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

Detta direktiv bör trots detta bidra till att 
underlätta den offentliga upphandlingen
av innovation mer allmänt taget och hjälpa 
medlemsstaterna att uppnå 
innovationsunionens mål. Då behovet av 
utveckling av en innovativ produkt, tjänst 
eller byggentreprenad och det påföljande 
inköpet av den resulterande varan, 
tjänsten eller byggentreprenaden inte kan 
bemötas med lösningar som redan är 
tillgängliga på marknaden, bör 
upphandlande myndigheter ha tillträde 
till ett särskilt upphandlingsförfarande för 
kontrakt som omfattas av detta direktiv. 
Detta nya förfarande bör tillåta
upphandlande myndigheter att ingå ett
innovationspartnerskap för utveckling och 
efterföljande köp av nya, innovativa 
produkter, tjänster eller byggentreprenader, 
förutsatt att dessa kan levereras till 
överenskomna kapacitetsnivåer och 
kostnader. Förfarandet bör utgå ifrån 
reglerna för förhandlande förfaranden 
under konkurrens och kontrakt tilldelas 
enbart utgående från det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet, vilket lämpar sig 
bäst för jämförelse av anbud för 
innovativa lösningar. Oberoende av om 
innovationspartnerskapet gäller ett 
mycket stort projekt eller ett mindre 
projekt, bör det struktureras på ett sådant 
sätt att det kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av innovativa 
lösningar utan att för den skull avskärma 
marknaden. Upphandlande myndigheter 
bör därför inte missbruka 
innovationspartnerskap för att förhindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrens.
__________________
1 COM (2007)0799: Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om 
Förkommersiell upphandling: Att driva 
på innovation för att få offentliga tjänster 
av hög kvalitet i Europa,
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag beskriver hur nya innovationspartnerskap ska användas, och utvidgar 
kommissionens ursprungliga förslag, i synnerhet genom att länka detta nya verktyg till 
principerna för förfarande under konkurrens, där det är mest relevant. Detta ändringsförslag 
förtydligar även att förkommersiell upphandling så som det definieras i ett meddelande från 
kommissionen från år 2007, fortsätter att gälla oberoende av detta nya förfarande för 
innnovationspartnerskap, och har inkluderats skilt för sig i ett nytt undantag.

Ändringsförslag 228
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar samt 
fördelar för djurs välbefinnande genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
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långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 229
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Offentliga 
myndigheter bör utnyttja offentligt 
upphandling på bästa möjliga strategiska 
sätt för att stimulera innovation. Köp av 
innovativa varor och tjänster är 
betydelsefullt för att förbättra effektiviteten 
och kvaliteten på offentliga tjänster 
samtidigt som man försöker lösa viktiga 
samhällsproblem. Det bidrar till att uppnå 
bästa möjliga värde för offentliga medel 
samt till mer övergripande ekonomiska, 
miljömässiga och sociala fördelar genom 
att ge upphov till nya idéer, omsätta dem i 
innovativa produkter och tjänster och 
därigenom främja hållbar ekonomisk 
tillväxt. Detta direktiv bör bidra till att 
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underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör därför 
föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett sådant 
sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden. Vid fastställandet av 
upphandlingsvillkoren bör de 
upphandlande myndigheterna dessutom 
kunna ta upp innovativa egenskaper som 
bästa tillgängliga teknik som kriterium för 
att tilldelas det berörda kontraktet. 

Or. nl

Ändringsförslag 230
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020 strategin för smart och hållbar 
tillväxt för alla. Offentliga myndigheter bör 
utnyttja offentligt upphandling på bästa 
möjliga strategiska sätt för att stimulera 
innovation. Köp av innovativa varor och 
tjänster är betydelsefullt för att förbättra 
effektiviteten och kvaliteten på offentliga 
tjänster samtidigt som man försöker lösa 

(17) Forskning och innovation, inklusive 
miljöinnovation och social innovation, 
tillhör de viktigaste drivkrafterna för 
framtida tillväxt och har satts i centrum för 
Europa 2020 strategin för smart och hållbar 
tillväxt för alla. Offentliga myndigheter bör 
utnyttja offentligt upphandling på bästa 
möjliga strategiska sätt för att stimulera 
innovation. Köp av innovativa varor och 
tjänster är betydelsefullt för att förbättra 
effektiviteten och kvaliteten på offentliga 
tjänster samtidigt som man försöker lösa 
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viktiga samhällsproblem. Det bidrar till att 
uppnå bästa möjliga värde för offentliga 
medel samt till mer övergripande 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
fördelar genom att ge upphov till nya idéer, 
omsätta dem i innovativa produkter och 
tjänster och därigenom främja hållbar 
ekonomisk tillväxt. Detta direktiv bör bidra 
till att underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. Ett 
särskilt upphandlingsförfarande bör 
därför föreskrivas som gör det möjligt för 
upphandlande myndigheter att ingå 
långsiktiga innovationspartnerskap för 
utveckling och efterföljande köp av nya, 
innovativa produkter, tjänster eller 
byggentreprenader, förutsatt att dessa kan 
levereras till överenskomna 
kapacitetsnivåer och kostnader. 
Partnerskapet bör struktureras på ett 
sådant sätt att de kan ge det nödvändiga 
efterfrågetrycket på marknaden som ger 
incitament till utveckling av en innovativ 
lösning utan att för den skull avskärma 
marknaden.

viktiga samhällsproblem. Det bidrar till att 
uppnå bästa möjliga värde för offentliga 
medel samt till mer övergripande 
ekonomiska, miljömässiga och sociala 
fördelar genom att ge upphov till nya idéer, 
omsätta dem i innovativa produkter och 
tjänster och därigenom främja hållbar 
ekonomisk tillväxt. Detta direktiv bör bidra 
till att underlätta offentlig upphandling av 
innovation och hjälpa medlemsstaterna att 
uppnå innovationsunionens mål. 

Or. fr

Ändringsförslag 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Ett förfarande av detta slag bör 
stödja nya sätt att utveckla offentliga 
tjänster, till exempel då arbetstagarledda 
organisationer som tidigare varit 
verksamma i den offentliga sektorn ges i 
uppdrag att utveckla en innovativ 
offentlig tjänst som inte finns tillgänglig 
på marknaden i unionen.
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Or. en

Motivering

Detta ger ett exempel på hur innovationspartnerskapet kan användas för att stödja 
utvecklingen av innovativa offentliga tjänster, till exempel ömsesidiga bolag, som ofta 
tillhandahåller innovativa tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 232
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör förhandlade
förfaranden utan föregående meddelande 
om upphandling endast användas under 
mycket exceptionella omständigheter. 
Undantaget bör begränsas till fall då 
offentliggörande antingen är omöjligt, på 
grund av force majeure i överensstämmelse 
med EU-domstolens etablerade rättspraxis, 
eller där det redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst därför att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan fullgöra kontraktet. Endast 
objektivt exklusiva situationer kan 
motivera användningen av förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling, där den exklusiva situationen 
inte har skapats av den upphandlande 
myndigheten själv med tanke på det 
framtida upphandlingsförfarandet och där 
det inte finns tillgång till några lämpliga 
ersättningar, vilket bör utvärderas noga.

(18) Med hänsyn till de skadliga effekterna 
på konkurrensen bör förhandlade 
förfaranden utan föregående meddelande 
om upphandling endast användas under 
mycket exceptionella omständigheter. 
Undantaget bör begränsas till fall då 
offentliggörande antingen är omöjligt, på 
grund av force majeure i överensstämmelse 
med EU-domstolens etablerade rättspraxis, 
eller där det redan från början står klart att 
offentliggörandet inte kommer att leda till 
ökad konkurrens, inte minst därför att det 
objektivt sett endast finns en ekonomisk 
aktör som kan fullgöra kontraktet. Endast 
objektivt exklusiva situationer kan 
motivera användningen av förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling, där den exklusiva situationen 
inte har skapats av den upphandlande 
myndigheten själv med tanke på det 
framtida upphandlingsförfarandet och där 
det inte finns tillgång till några lämpliga 
ersättningar, vilket bör utvärderas noga. 
Upphandlande enheter bör vid 
förfaranden med upphandlingar utan 
offentliggörande, enligt detta direktiv, 
lämna in en rapport med en förklaring till 
beslutet till tillsynsmyndigheten, vilken 
även bör ha till uppgift att analysera och 
utvärdera dessa rapporter.
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Or. it

Ändringsförslag 233
Philippe Juvin

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 
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 inom ramen för detta 
direktiv 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. fr

Motivering

Användningen av elektroniska medel för offentliggörande av upphandlingar avser uteslutande 
upphandlingsförfaranden inom ramen för detta direktiv, och omfattar därmed inte 
upphandlingsförfaranden som underskrider de tröskelvärden som anges i detta direktiv, 
eftersom dessa omfattas av den gällande nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det finns en starkt växande tendens på 
unionens marknader för offentlig 
upphandling att begära att offentliga 
upphandlare ska samla sina inköp för att 
uppnå stordriftsfördelar, bland annat lägre 
priser och transaktionskostnader, och för 
att förbättra och professionalisera 
upphandlingsförvaltningen. Detta kan 
uppnås genom koncentrerade köp antingen 
i förhållande till antalet berörda 
upphandlande myndigheter eller i 
förhållande till volymen och värdet över 
tiden. Sammanläggning och centralisering 
av köp bör dock noga övervakas för att 
undvika överdriven koncentration av 
köpkraften och hemliga samförstånd, 
bevara öppenheten och konkurrensen samt 
ge små och medelstora företag möjlighet 
att få tillträde till marknaden.

(20) Det finns en starkt växande tendens på 
unionens marknader för offentlig 
upphandling att begära att offentliga 
upphandlare ska samla sina inköp för att 
uppnå stordriftsfördelar, bland annat lägre 
priser och transaktionskostnader, och för 
att förbättra och professionalisera 
upphandlingsförvaltningen. Detta kan 
uppnås genom koncentrerade köp antingen 
i förhållande till antalet berörda 
upphandlande myndigheter eller i 
förhållande till volymen och värdet över 
tiden. Sammanläggning och centralisering 
av köp bör dock noga övervakas för att 
undvika överdriven koncentration av 
köpkraften och hemliga samförstånd, 
bevara öppenheten och konkurrensen samt 
ge små och medelstora företag möjlighet 
att få tillträde till marknaden. 
Kommissionen bör tillhandahålla 
vägledning till medlemsstaterna och 
upphandlande myndigheter om den 
erfordrade övervakningen av 
koncentrerade och centraliserade inköp 
för att undvika överdriven koncentration 
av köpkraften och samförstånd. Denna 
vägledning bör tillhandahållas i form av 
genomförandeakter.

Or. en

Ändringsförslag 235
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Ramavtal är ett allmänt använt (21) Ramavtal är ett allmänt använt 
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instrument och betraktas som en effektiv 
upphandlingsmetod i hela Europa. 
Instrumentet bör därför i stort sett behållas 
som det är. Vissa begrepp behöver dock 
klargöras, särskilt villkoren för 
upphandlande myndigheters användning av 
ramavtal som de själva inte är part i.

instrument och betraktas som en effektiv 
upphandlingsmetod i hela Europa. 
Instrumentet bör därför i stort sett behållas 
som det är. Vissa begrepp behöver dock 
klargöras, särskilt villkoren för 
upphandlande myndigheters användning av 
ramavtal som de själva inte är part i. Det 
bör vara tillåtet att i enlighet med de 
villkor som anges i artikel 31.2 utvidga 
kretsen av vilka det enligt ett ramavtal är 
möjligt att göra avrop med.

Or. de

Ändringsförslag 236
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) De objektiva kriterierna för att 
avgöra vilken av de ekonomiska 
aktörerna, enligt ramavtalet, ska utföra en 
viss uppgift, så som varor eller tjänster 
avsedda att användas av naturliga 
personer, kan innefatta behovet eller valet 
av de naturliga personerna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 237
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Användningen av centraliserade 
inköpsmetoder ökar i de flesta 
medlemsstater. Centrala upphandlande 
organ har till uppgift att göra 

(24) Användningen av centraliserade 
inköpsmetoder ökar i de flesta 
medlemsstater. Centrala upphandlande 
organ har till uppgift att göra 
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anskaffningar eller genomföra offentlig 
upphandling/ingå ramavtal för andra 
upphandlande myndigheter. Eftersom det 
rör sig om stora inköpsvolymer bidrar 
dessa förfaranden till att öka konkurrensen 
och professionalisera den offentliga
upphandlingen. Därför bör en definition på 
unionsnivå av inköpscentraler för 
upphandlande myndigheter införas utan att 
detta förhindrar att mindre 
institutionaliserade och systematiska 
gemensamma inköp fortsätter eller att 
tjänsteleverantörer enligt etablerad praxis 
anlitas för att utarbeta och administrera 
upphandlingsförfaranden på en 
upphandlande myndighets vägnar och för 
dess räkning. Regler bör även fastställas 
för att fördela ansvaret för att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, även 
när det gäller korrigerande åtgärder, 
bland centrala upphandlande organet och 
de upphandlande myndigheterna som 
upphandlar från eller genom det centrala 
upphandlande organet. Eftersom 
inköpscentralen ensam ansvarar för 
genomförandet av 
upphandlingsförfaranden, bör centralen 
också vara ensam och direkt ansvarig för 
förfarandenas laglighet. Om en 
upphandlande myndighet genomför vissa 
delar av förfarandet, exempelvis en 
förnyad anbudsinfordran i enlighet med ett 
ramavtal eller tilldelning av enskilda 
kontrakt på grundval av ett dynamiskt 
inköpssystem, bör den fortsätta att vara 
ansvarig för de etapper som den genomför.

anskaffningar eller genomföra offentlig 
upphandling/ingå ramavtal för andra 
upphandlande myndigheter. Eftersom det 
rör sig om stora inköpsvolymer bidrar 
dessa förfaranden till att öka konkurrensen 
och professionalisera den offentliga 
upphandlingen, även om särskild 
uppmärksamhet bör riktas mot 
tillgängligheten hos alla sådana 
förfaranden för små och medelstora 
företag. Därför bör en definition på 
unionsnivå av inköpscentraler för 
upphandlande myndigheter införas utan att 
detta förhindrar att mindre 
institutionaliserade och systematiska 
gemensamma inköp fortsätter eller att 
tjänsteleverantörer enligt etablerad praxis 
anlitas för att utarbeta och administrera 
upphandlingsförfaranden på en 
upphandlande myndighets vägnar och för 
dess räkning. Regler bör även fastställas 
för att fördela ansvaret för att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, även 
när det gäller korrigerande åtgärder, 
bland centrala upphandlande organet och 
de upphandlande myndigheterna som 
upphandlar från eller genom det centrala 
upphandlande organet. Eftersom 
inköpscentralen ensam ansvarar för 
genomförandet av 
upphandlingsförfaranden, bör centralen 
också vara ensam och direkt ansvarig för 
förfarandenas laglighet. Om en 
upphandlande myndighet genomför vissa 
delar av förfarandet, exempelvis en 
förnyad anbudsinfordran i enlighet med ett 
ramavtal eller tilldelning av enskilda 
kontrakt på grundval av ett dynamiskt 
inköpssystem, bör den fortsätta att vara 
ansvarig för de etapper som den genomför.

Or. en

Ändringsförslag 238
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod.

Or. en

Motivering

Denna tidtabell är för snäv.

Ändringsförslag 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
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använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på fyra år.

Or. de

Ändringsförslag 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
Användningen av sådana elektroniska 
kommunikationsmedel bör därför 
uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 241
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år. Införandet av 
dessa bestämmelser inverkar inte på de 
befintliga medlen för offentliggörande på 
nationell nivå när det gäller offentliga 
upphandlingar som underskrider de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, i syfte att bevara rättssäkerheten.

Or. fr

Motivering

Den allmänna skyldigheten att använda elektroniska kommunikationsmedel för alla 
upphandlingsförfaranden ska inte inverka på de befintliga nationella bestämmelserna om 
offentliggörande av upphandlingar som underskrider de tröskelvärden som anges i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 242
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 

(25) Elektroniska kommunikationsmedel är 
särskilt väl lämpade för centraliserade 
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inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år.

inköpsförfaranden och verktyg på grund av 
de möjligheter som de erbjuder att 
återanvända och automatiskt behandla 
uppgifter och därigenom minimera 
informations- och transaktionskostnaderna. 
I ett första steg bör det därför bli 
obligatoriskt för inköpscentraler att 
använda sådana elektroniska 
kommunikationsmedel samtidigt som man 
även underlättar samordning av 
förfarandena i hela unionen. Detta bör 
följas av en allmän skyldighet att använda 
elektroniska kommunikationsmedel i alla 
upphandlingsförfaranden efter en 
övergångsperiod på två år. Införandet av 
denna skyldighet inverkar inte på de 
befintliga medlen för offentliggörande på 
nationell nivå när det gäller offentliga 
upphandlingar som underskrider de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, i syfte att bevara rättssäkerheten.

Or. fr

Ändringsförslag 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Medlemsstaterna bör 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 
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traditionell offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Att upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater genomför 
gemensamma upphandlingar möter för 
närvarande särskilda juridiska 
svårigheter, särskilt när det gäller 
lagkonflikter mellan olika nationella 
lagstiftningar. Trots att 
gränsöverskridande gemensam offentlig 
upphandling implicit är tillåtet enligt 
direktiv 2004/18/EG, har i praktiken flera 
nationella rättssystem direkt eller indirekt 
gjort sådan offentlig upphandling rättsligt 
osäker eller omöjlig. Upphandlande 
myndigheter från olika medlemsstater kan 
vara intresserade av samarbete och av 
gemensamma offentliga upphandlingar 
för att dra största möjliga nytta av den 
inre marknadens potential när det gäller 
stordriftsfördelar och möjligheten att dela 
risken och nyttan, inte minst för 
innovativa projekt som innebär högre risk 
än vad en ensam upphandlande 
myndighet rimligen kan bära. Därför bör 
nya regler fastställas för 
gränsöverskridande gemensam 
upphandling där den tillämpliga lagen 
anges för att underlätta samarbete mellan 
upphandlande myndigheter på hela den 
inre marknaden. Dessutom kan 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater inrätta gemensamma 
rättsliga organ enligt nationell 
lagstiftning eller enligt unionslagstiftning. 
För sådana fall av gemensam 

utgår
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upphandling bör särskilda regler 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 245
Heide Rühle

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 

(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. För att inte diskriminera mot 
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tidsfristerna. de anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att skaffa intyg eller 
testrapporter bör dock bevisbördan för 
likvärdighet läggas på den anbudsgivare 
som hävdar att likvärdighet föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 246
Wim van de Camp

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 

(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, standarder och 
specifikationer på marknaden 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, eller som 
är till nackdel ekonomiska aktörer 
utgående från företags- eller 
utvecklingsmodell inbegripet då det 
kommer till standarder eller 
specifikationer som genomförs i en viss 
lösning eller tjänst. 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 likvärdigt 
beakta anbud som baseras på andra 
likvärdiga lösningar. För att visa att en 
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eller testrapporter eller inte har möjlighet 
att anskaffa dem inom de aktuella 
tidsfristerna.

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. Den 
upphandlande myndigheten måste kunna 
motivera alla beslut om att likvärdighet 
inte föreligger.

Or. en

Motivering

Eftersom myndigheter hör till de främsta inköparna i medlemsstaterna skapar offentlig 
upphandling märkbara marknadsmöjligheter för ekonomiska aktörer i hela Europa. För att 
på bästa sätt sporra innovation, skapande av arbetstillfällen och tillväxt måste dock offentlig 
upphandling ske på ett sätt som är icke-diskriminerande och teknikneutralt.

Ändringsförslag 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(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, standarder och 
specifikationer på marknaden så att det 
råder tillräcklig konkurrens. Följaktligen 
bör tekniska specifikationer undvika 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 
vanligtvis erbjuder, eller som är till
nackdel ekonomiska aktörer utgående 
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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.

från företags- eller utvecklingsmodell då 
det kommer till standarder eller 
specifikationer som genomförs i en viss 
lösning eller tjänst. Om tekniska 
specifikationer utformas som prestanda-
och funktionskrav kan i allmänhet dessa 
problem kringgås, 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 likvärdigt 
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. Dock bör andra 
lämpliga bevismedel såsom tillverkarens 
tekniska dokumentation också tillåtas om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till relevanta intyg eller 
testrapporter eller inte har möjlighet att 
anskaffa dem inom de gällande
tidsfristerna. Upphandlande myndigheter 
måste kunna motivera varför de inte 
tillhandahåller likvärdighet i samtliga 
fall.

Or. en

Motivering

Offentlig upphandling skapar märkbara marknadsmöjligheter för ekonomiska aktörer i hela 
Europa. För att på bästa sätt pådriva innovation, skapande av arbetstillfällen och tillväxt 
måste offentlig upphandling ske på ett sett som är icke-diskriminerande och teknikneutralt. Ett 
rättvist utgångsläge som tillåter ekonomiska aktörer att konkurrera på ett likvärdigt sätt, 
oberoende av utvecklings- eller företagsmodell eller val av standard eller specifikation 
garanterar att största möjliga urval av aktörer kan delta i offentliga upphandlingar.

Ändringsförslag 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 28
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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 och produktionsprocess. 
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, fackföreningar
och miljöorganisationer, kan delta och att 
miljömärket är tillgängligt för alla berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(28) Upphandlande myndigheter som vill 
köpa byggentreprenader, varor eller 
tjänster med särskilda miljömässiga, 
sociala eller andra egenskaper bör kunna 
hänvisa till särskilda sociala eller 
miljömässiga 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 
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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.

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, fackföreningar, distributörer, 
och miljöorganisationer, kan delta och att 
miljömärket är tillgängligt för alla berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Vid all upphandling är det 
nödvändigt att upphandlande 
myndigheter försäkrar att produkterna, 
tjänsterna och byggentreprenaderna 
enligt kontraktet uppfyller kraven i lagen 
om skydd av personuppgifter. För att 
garantera och påvisa skyddet av 
registrerade personers rättigheter och 
friheter med avseende på behandling av 
personuppgifter bör anbudsgivare
tillämpa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder vid tidpunkten 
för utformningen av behandlingen av 
personuppgifter (uppgiftsskydd i samband 
med utformningen). 

Or. en

Ändringsförslag 251
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, t.ex. för att upprätthålla 
konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, t.ex. för att upprätthålla 
konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

Or. en

Motivering

Att tillämpa eller förklara principen skapar större rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, t.ex. för att upprätthålla 
konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet 
delar som en ekonomisk aktör får lämna 
anbud på. De får också begränsa antalet 

(30) Offentlig upphandling bör anpassas 
till små och medelstora företags behov. 
Upphandlande myndigheter bör använda 
reglerna om bästa praxis för att få 
vägledning i hur de får tillämpa 
ramverket för offentlig upphandling på ett 
sätt som underlättar små och medelstora 
företags deltagande. För att underlätta för 
små och medelstora företag att delta på 
marknaden för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter i synnerhet 
överväga att dela upp kontrakt i flera delar 
och garantera öppenhet i tillgången till 
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delar som kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

information om myndighetens orsaker till 
att göra eller inte göra detta. 
Medlemsstaterna bör införa åtgärder för 
att främja små och medelstora företags 
tillträde till offentlig upphandling, särskilt 
genom förbättrad information och 
vägledning om anbudsförfaranden och 
om de nya möjligheter som erbjuds genom 
EU:s moderniserade rättsliga ramar, för 
att fostra utbyte av bästa praxis och 
anordnandet av utbildning och 
evenemang med offentliga upphandlare 
och små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Trots att det finns ett tydligt behov av att främja små och medelstora företags tillträde till 
offentlig upphandling, är ett sånär totalt krav på upphandlande myndigheter att dela upp 
kontrakt i flera delar fel tillvägagångssätt. Dessutom är det sannolikt, om upphandlande 
myndigheter ges rätten att begränsa antalet delar som tilldelas individuella leverantörer, att 
detta motarbetar innovativa eller på annat vis konkurrensstarka små och medelstora företag, 
och löper stor risk för att missbrukas för att diskriminera mot ”utomstående.” Mjuka 
åtgärder är att föredra.

Ändringsförslag 253
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling bör 
upphandlande myndigheter uppmuntras att 
dela upp kontrakt i flera delar och bör 
dessutom vara skyldiga att särskilt 
motivera när detta inte görs. Om kontrakt 
delas upp i delar får de upphandlande 
myndigheterna, t.ex. för att upprätthålla 
konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 

(30) För att underlätta för små och 
medelstora företag att delta på marknaden 
för offentlig upphandling, i synnerhet 
produkter med kvalitetskrav för 
välmående, såsom föda för passiva 
konsumenter i sjukhus, skolor, dag- och 
äldrevård, bör upphandlande myndigheter 
uppmuntras att dela upp kontrakt i flera 
delar och bör dessutom vara skyldiga att 
särskilt motivera när detta inte görs. Om 
kontrakt delas upp i delar får de 
upphandlande myndigheterna, t.ex. för att 
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på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

upprätthålla konkurrensen eller trygga 
leveranssäkerheten, begränsa antalet delar 
som en ekonomisk aktör får lämna anbud 
på. De får också begränsa antalet delar som 
kan tilldelas till en och samma 
anbudsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 254
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Många ekonomiska aktörer, inte minst 
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram ett mängd intyg 
eller andra handlingar avseende 
uteslutnings- eller urvalskriterier medför en 
administrativ börda som är ett stort hinder 
för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, kan leda 
till en betydande förenkling som både 
upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Ytterligare förenkling 
kan uppnås genom standardiserade 
dokument, t.ex. det europeiska 
upphandlingspasset, som bör erkännas av 
alla upphandlande myndigheter och som 
alla ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör uppmuntras att 
använda eftersom deras administrativa 
börda i sådana fall kan minskas betydligt.

(32) Många ekonomiska aktörer, inte minst 
små och medelstora företag, anser att 
kravet på att lägga fram ett mängd intyg 
eller andra handlingar avseende 
uteslutnings- eller urvalskriterier medför en 
administrativ börda som är ett stort hinder 
för deras deltagande i offentlig 
upphandling. En begränsning av sådana 
krav, t.ex. genom egen försäkran, bland 
annat försäkringar om att regler och 
normer när det gäller djurskydd, hälsa 
och allmän säkerhet iakttas och garantier 
för att det sociala skyddet och 
arbetsnormerna respekteras, kan leda till 
en betydande förenkling som både 
upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer vinner på. Den 
anbudsgivare som myndigheten har 
beslutat att tilldela kontraktet bör dock vara 
skyldig att tillhandahålla relevanta bevis, 
och de upphandlande myndigheterna bör 
inte teckna kontrakt med anbudsgivare som 
inte kan göra detta. Ytterligare förenkling 
kan uppnås genom standardiserade 
dokument, t.ex. det europeiska 
upphandlingspasset, som bör erkännas av 
alla upphandlande myndigheter och som 
alla ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, bör uppmuntras att 
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använda eftersom deras administrativa 
börda i sådana fall kan minskas betydligt.

Or. en

Ändringsförslag 255
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 publicerat ett 
arbetsdokument ”Europeisk kodex för 
bästa praxis för att underlätta små och 
medelstora företags tillträde till offentlig 
upphandling” (SEC(2008)KOM 2193) 
med syfte att hjälpa medlemsstater skapa 
nationella strategier, program och 
handlingsplaner för att förbättra små och 
medelstora företags deltagande på dessa 
marknader. För att offentlig 
upphandlingspraxis ska vara effektiv 
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måste den vara enhetlig. Nationella, 
regional och lokala myndigheter måste 
strikt tillämpa reglerna i detta direktiv, 
och å andra sidan kommer tillämpandet 
av allmän praxis med syfte att förbättra 
små och medelstora företags tillträde till 
offentliga upphandlingsmarknader förbli 
extremt viktigt särskilt med tanke på 
skapandet av arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 256
Heide Rühle

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
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Motivering

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Ändringsförslag 257
Sirpa Pietikäinen

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 miljörelaterade, 
sociala eller djurskyddsrelaterade
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.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, 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 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Man bör dock kunna ta hänsyn till 
möjligheten att ekonomiska aktörer kan 
vidta efterlevnadsåtgärder för att avhjälpa 
konsekvenserna av brott eller fel och för att 
effektivt förhindra att de upprepas. Dessa 
åtgärder kan bland annat bestå i personal-
och organisationsåtgärder som att avbryta 

(35) Man bör dock kunna ta hänsyn till 
möjligheten att ekonomiska aktörer kan 
vidta efterlevnadsåtgärder för att avhjälpa 
konsekvenserna av brott eller fel och för att 
effektivt förhindra att de upprepas. Dessa 
åtgärder kan bland annat bestå i personal-
och organisationsåtgärder som att avbryta 
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alla förbindelser med personer eller 
organisationer som är inblandade i det 
olämpliga uppträdandet, lämpliga åtgärder 
för att organisera om personalen, 
införandet av rapporterings- och 
kontrollsystem, inrättandet av en intern 
kontrollorganisation för att övervaka 
efterlevnaden samt antagandet av interna 
ansvars- och ersättningsregler. Om 
åtgärderna ger tillräckliga garantier bör den 
berörda ekonomiska aktören inte längre 
uteslutas på dessa grunder. Ekonomiska 
aktörer bör ha möjlighet att begära att 
upphandlande myndigheter granskar de 
efterlevnadsåtgärder som vidtagits för att 
eventuellt ge en berörd aktör tillträde till 
upphandlingsförfarandet.

alla förbindelser med personer eller 
organisationer som är inblandade i det 
olämpliga uppträdandet, lämpliga åtgärder 
för att organisera om personalen, 
införandet av rapporterings- och 
kontrollsystem, inrättandet av en intern 
kontrollorganisation för att övervaka 
efterlevnaden samt antagandet av interna 
ansvars- och ersättningsregler. Om 
åtgärderna ger tillräckliga garantier bör den 
berörda ekonomiska aktören inte längre 
uteslutas på dessa grunder. Ekonomiska 
aktörer bör ha möjlighet att begära att 
upphandlande myndigheter granskar de 
efterlevnadsåtgärder som vidtagits för att 
eventuellt ge en berörd aktör tillträde till 
upphandlingsförfarandet. Den maximala 
uteslutningsperioden för en ekonomisk 
aktör bör vara 10 år.

Or. en

Ändringsförslag 260
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Upphandlande myndigheter kan kräva 
att åtgärder eller system för miljöledning 
tillämpas vid fullgörandet av ett offentligt 
kontrakt. Miljöledningssystem kan, 
oberoende av om de är registrerade enligt 
unionsinstrument såsom 
Europaparlamentets eller rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 av den 25 november 
2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning 
(Emas) visa den ekonomiska aktörens 
tekniska kapacitet att fullgöra kontraktet. 
En beskrivning av de åtgärder som den 
ekonomiska aktören tillämpar för att 
garantera samma miljöskyddsnivå bör 

(36) Upphandlande myndigheter kan kräva 
att åtgärder eller system för miljöledning 
tillämpas vid fullgörandet av ett offentligt 
kontrakt. Miljöledningssystem kan, 
oberoende av om de är registrerade enligt 
unionsinstrument såsom 
Europaparlamentets eller rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 av den 25 november 
2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning 
(Emas) visa den ekonomiska aktörens 
tekniska kapacitet att fullgöra kontraktet. 
En beskrivning av de åtgärder som den 
ekonomiska aktören tillämpar för att 
garantera samma miljöskyddsnivå och 
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godtas som alternativt bevis till de 
registrerade systemen för miljöledning, om 
den berörda ekonomiska aktören inte har 
tillgång till sådana registrerade system för 
miljöledning eller möjlighet att få det inom 
de aktuella tidsfristerna.

djurskyddsnivå bör godtas som alternativt 
bevis till de registrerade systemen för 
miljöledning, om den berörda ekonomiska 
aktören inte har tillgång till sådana 
registrerade system för miljöledning eller 
möjlighet att få det inom de aktuella 
tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 261
Heide Rühle

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 och likabehandling 
iakttas. Dessa kriterier bör garantera att 
anbud bedöms i verklig konkurrens med 
varandra samtidigt som man garanterar 
att upphandlande myndigheter får kräva
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.

Or. en
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Motivering

Det huvudsakliga förfarandet ska alltid vara att få bästa värde för pengarna eller med andra 
ord det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Det finns inget behov av ett andra krav, 
så som lägsta kostnader, då priskravet ingår i det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Ändringsförslag 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 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 den 
upphandlande myndigheten välja ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga 
anbudet”. I vederbörligen motiverade 
undantagsfall, i synnerhet i samband med 
höggradigt standardiserade produkter, 
bör den upphandlande myndigheten få lov 
att endast tillämpa det lägsta priset eller 
den lägsta kostnaden, varvid den har frihet 
att bestämma lämpliga kvalitetsnormer 
genom att använda tekniska specifikationer 
eller villkor för fullgörande av kontraktet.

Or. de

Motivering

Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är den övergripande kategori i vilken 
alla kvalitativa, miljömässiga och sociala kriterier samt pris och kostnader kan ingå.
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Ändringsförslag 263
Marc Tarabella

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 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 ”det ekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet”, 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 264
Jürgen Creutzmann

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 

(37) Kontraktstilldelningen bör ske på 
grundval av objektiva kriterier som 
säkerställer att principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering och likabehandling 
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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.

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. 
Följaktligen bör upphandlande 
myndigheter få lov att som 
tilldelningskriterium välja antingen ”det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet” 
eller då det gäller standardiserade varor, 
”den lägsta kostnaden”. 

Or. en

Ändringsförslag 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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. 
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 

När upphandlande myndigheter tilldelar 
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. 
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 
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säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

säkerställa verklig konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 266
Cornelis de Jong

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. 
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.

(38) Upphandlande myndigheter måste
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. 
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 och rättvis konkurrens 
och tilldelningskriterierna måste därför 
omfatta krav på att de upplysningar som 
lämnas av anbudsgivarna kan kontrolleras 
på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 267
Catherine Stihler
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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. 
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.

(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. 
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. Då det kan motiveras utgående från 
offentlig praxis för att främja hållbar 
ekonomisk tillväxt kan upphandlande 
myndigheter inbegripa krav relaterade till 
socio-ekonomisk påverkan för att 
identifiera vilket anbud som har det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Dessa fall kan uppkomma då det finns ett 
behov av att utveckla och bibehålla en 
kvalificerad arbetskraft, främja 
företagskapacitet för att garantera att 
framtida behov hos upphandlande 
myndigheter kan tillgodoses, eller att 
undvika alla negativ påverkan på 
arbetskraften eller företagskapaciteten 
som ett resultat av 
kontrakttilldelningsbeslutet. 

Or. en

Ändringsförslag 268
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Ian Hudghton

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. 
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.

(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. 
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. Då det kan motiveras utgående från 
offentlig praxis för att främja hållbar 
ekonomisk tillväxt kan upphandlande 
myndigheter inbegripa krav relaterade till 
socio-ekonomisk påverkan för att 
identifiera vilket anbud som har det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. 
Dessa fall kan uppkomma då det finns ett 
behov av att utveckla och bibehålla en 
kvalificerad arbetskraft, främja 
företagskapacitet för att garantera att 
framtida behov hos upphandlande 
myndigheter kan tillgodoses, eller att 
undvika alla negativ påverkan på 
arbetskraften eller företagskapaciteten 
som ett resultat av 
kontrakttilldelningsbeslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Anna Hedh

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. 
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.

(38) Upphandlande myndigheter måste
fastställa de tilldelningskriterier som ska 
tillämpas vid utvärderingen av anbuden för 
att avgöra vilket som representerar det 
bästa förhållandet mellan kvalitet, 
miljömässigt och socialt ansvar, och pris. 
Fastställandet av dessa kriterier beror på 
föremålet för upphandlingen eller 
föremålet för produktionen, eftersom
dessa måste göra det möjligt för den 
upphandlande myndigheten eller enheten
att utvärdera varje anbuds prestanda i 
förhållande till föremålen för 
upphandlingen och produktionen, enligt 
definitionen i de tekniska 
specifikationerna, samt att utvärdera 
förhållandet mellan kvalitet och pris i varje 
anbud. Det är viktigt att säkerställa verklig
och rättvis konkurrens och 
tilldelningskriterierna måste därför omfatta 
krav på att de upplysningar som lämnas av 
anbudsgivarna kan kontrolleras på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 270
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) I synnerhet vid offentlig 
upphandling av föda för sjukhus, skolor, 
dag- och äldrevård är det nödvändigt att 
garantera att passiva konsumenter har 
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fullständig tillgång till näringsrika 
produkter av hög kvalitet som har bästa 
förhållande mellan kvalitet och pris.

Or. en

Ändringsförslag 271
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38b) I detta avseende får upphandlande 
myndigheter gå längre än EU-
lagstiftningen, med beaktande av högre 
grad av beaktande av miljön och striktare 
produktionsmetoder, innefattande i 
formuleringen av tilldelningskriterier, 
med fullständig respekt för EU-
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 272
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt. Med 
hänsyn till de stora skillnaderna mellan 
olika sektorer och marknader är det dock 
inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 

(39) Det är ytterst viktigt att fullt ut 
utnyttja de möjligheter som offentlig 
upphandling ger att uppnå målen i Europa 
2020-strategin för hållbar tillväxt. Med 
hänsyn till de stora skillnaderna mellan 
olika sektorer och marknader är det dock 
inte lämpligt att fastställa allmänna 
obligatoriska krav för miljörelaterad, social 
och innovativ upphandling. Unionens 
lagstiftande makt har redan fastställt 
obligatoriska upphandlingskrav för att 
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uppnå särskilda mål för vägtransportfordon 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/33/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning 
(Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit mycket långt med utveklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader. Det förefaller därför 
lämpligt att fortsätta på den vägen och låta 
sektorslagstiftningen fastställa 
obligatoriska mål med hänsyn till den 
särskilda politiken för den berörda sektorn 
och de villkor som råder där, och att främja 
utvecklingen och användningen av 
europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

uppnå särskilda mål för vägtransportfordon 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/33/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon) och kontorsutrustning 
(Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 
om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning). Dessutom har man 
kommit mycket långt med utvecklingen av 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader och kostnader för 
socialt hållbara produktionsförfaranden 
innefattande nivåer av djurskydd. Det 
förefaller därför lämpligt att fortsätta på 
den vägen och låta sektorslagstiftningen 
fastställa obligatoriska mål med hänsyn till 
den särskilda politiken för den berörda 
sektorn och de villkor som råder där, och 
att främja utvecklingen och användningen 
av europeiska metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för att ytterligare 
underbygga användningen av offentlig 
upphandling till förmån för en hållbar 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 273
Heide Rühle

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 

(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 
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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 
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.

fördelaktiga och hållbara anbudet, 
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 
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.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska uppmuntras att beakta livscykelkostnader. Utvecklingen av 
beräkningsmetoden lider dock fortfarande av problem. Ett krav på att använda EU-metoden 
är ett alltför ambitiöst krav, dessutom fastställer EU-lagstiftningen om offentlig upphandling 
minimikrav och upphandlande myndigheterna kan gå längre i sina krav så länge de uppfyller 
principerna i fördraget och de specifika kraven för tilldelningskriterier.

Ändringsförslag 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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 
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.

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. forskning, utveckling, 
produktion, användning, underhåll och 
bortskaffande av uttjänta produkter) samt 
deras externa 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.

Or. en

Ändringsförslag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(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 
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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 
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.

livscykelkostnad innefattar alla kostnader 
under byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas livscykel, både deras interna 
kostnader (t.ex. utveckling, användning, 
underhåll och bortskaffande av uttjänta 
produkter) samt deras externa 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, 
som antas i nära samråd med aktieägare, 
inbegripet industrin, men när en sådan 
metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

Or. en

Ändringsförslag 276
Sirpa Pietikäinen

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 och 
ekonomiskt gångbara 
djurskyddslösningar 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 
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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.

bortskaffande av uttjänta produkter) samt 
deras externa 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.

Or. en

Ändringsförslag 277
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
bör tillämpa en livscykelkostnadsmetod när 
de bestämmer det mest ekonomiskt 
fördelaktiga, 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 interna 
kostnader under byggentreprenadens, 
varornas eller tjänsternas livscykel (t.ex. 
användning, underhåll och bortskaffande 
av uttjänta produkter).
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metod har utvecklats bör det bli 
obligatoriskt att använda den.

Or. en

(Se ändringsförslagen till artikel 66)

Motivering

Livscykelkostnad borde vara ett sätt att fastställa det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet 
(EMFA) istället för ett alternativ till det. Alternativet till EMFA borde vara det lägsta priset, 
men endast för standardiserade produkter.

Ändringsförslag 278
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Med beaktande av nyligen fastställd 
rättspraxis från EU-domstolen kan 
upphandlande myndigheter välja ett 
tilldelningskriterium på basen av det 
faktum att den avsedda produkten ingår i 
rättvis handel, inbegripet kravet att betala 
ett minimipris och pristillägg.

Or. en

Ändringsförslag 279
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Med beaktande av nyligen fastställd 
rättspraxis från EU-domstolen kan 
upphandlande myndigheter välja ett 
tilldelningskriterium på basen av det 
faktum att den avsedda produkten ingår i 
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rättvis handel, inbegripet kravet att betala 
ett minimipris och pristillägg.

Or. en

Motivering

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Ändringsförslag 280
Heide Rühle

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 grupper bland de personer som fått 

(41) I tekniska specifikationer, i 
tilldelningskriterier och i klausuler för 
fullgörande av kontraktet 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 i 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper 
avseende arbetsvillkoren för de personer 
som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten. 
Sådana egenskaper får avse bland annat
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen eller främjandet av 
social integration för missgynnade 
personer eller medlemmar i sårbara 
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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.

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 kopplas till upphandlingens 
föremål. 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.
Upphandlande myndigheter kan 
inkludera sociala hänsyn (bland annat de 
centrala ILO-konventionerna) i de 
tekniska specifikationerna när detta är 
relevant och har en koppling till 
kontraktsföremålet.

Or. en

Motivering

Tillräcklig social hänsyn ingår inte i kommissionens förslag. Tillämpningen av dessa bör 
tillåtas i alla upphandlingsförfarandets skeden så länge de har en tydlig koppling till 
kontraktsföremålet. 

Ändringsförslag 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 41
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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 
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 tjänster22·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 

(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, såsom t.ex. sociala hänsyn som 
syftar till att skydda hälsan för de 
anställda som deltar i 
produktionsprocessen eller till att främja 
social integration av missgynnade 
personer eller personer från utsatta 
grupper bland dem som ansvarar för att 
fullgöra kontraktet, inbegripet 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. 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 
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 tjänster22·och på ett 
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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.

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. es

Ändringsförslag 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till monetariseringen av livscykeln för
byggentreprenader, tjänster eller varor, så 
länge dessa egenskaper är kopplade till 
kontraktet. De tekniska specifikationerna 
och tilldelningskriterierna bör tolkas i vid 
bemärkelse. De upphandlande 
myndigheterna kan även använda de 
tekniska specifikationerna och
tilldelningskriterierna för att minimera 
skadliga sociala effekter eller 
miljöeffekter eller för att maximera 
positiva sociala effekter eller
miljöeffekter. Inom tilldelningskriteriena 
bör de upphandlande myndigheterna 
kunna överväga existensen av en 
livscykelmetod med mål att minimera 
kostnader och maximera resurseffektivitet 
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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 
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.

och som bör tillämpas i enlighet med 
tillhandahållande av byggentreprenader, 
tjänster eller leverans på ett sätt som inte 
direkt eller indirekt diskriminerar 
ekonomiska aktörer från andra 
medlemsstater eller från tredjeländer som 
är parter till WTO-avtalet om statlig 
upphandling, eller aktörer från 
tredjeländer med vilka unionen är part till
ett frihandelsavtal. Upphandlande 
myndigheter bör även få lov att som 
tekniska specifikationer eller
tilldelningskriterier använda 
organisationens kvalifikationer och 
erfarenheten hos den personal som utsetts 
att fullgöra det berörda kontraktet, 
eftersom detta kan påverka kvaliteten på 
och hållbarheten hos fullgörandet av 
kontraktet och därmed identifieringen av 
det anbud som representerar det bästa 
förhållandet mellan kvalitet och pris. De 
upphandlande myndigheterna bör 
inberäkna detta i tilldelningskriterierna 
för det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet.

Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag till artikel 2 punkt 1, led 22 introducerar termen ”livscykel” som 
kännetecknar byggentreprenader, varor och tjänster på grund av val som gjorts under icke-
användningsfaser av livscykeln, så länge kopplingen till kontraktet kvarstår, och så länge 
detta tillämpas på inköpsstället. Detta ämnas införas i det som utgör MEAT. Detta skäls 
ändringsförslag hänvisar till denna bestämmelse.

Ändringsförslag 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Skäl 41
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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 
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 

(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 
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.
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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 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 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 

(41) I tekniska specifikationer och i 
tilldelningskriterier bör upphandlande 
myndigheter dessutom få lov att hänvisa 
till livscykelegenskaper, såsom en bestämd 
produktionsprocess, exempelvis sociala 
aspekter och miljöaspekter, ett bestämt 
sätt att tillhandahålla tjänster, funktions-
eller prestandakrav som syftar till att 
minimera respektive maximera 
miljöpåverkan och sociala effekter eller
en bestämd process för något annat 
stadium av en produkt eller tjänsts 
livscykel, så länge dessa är kopplade till 
kontraktet. Regeln om kopplingen till 
kontraktsföremålet bör tolkas generöst. 
Följaktligen kan upphandlare, för att 
bättre integrera sociala hänsyn i offentlig 
upphandling, även tillåtas att i de tekniska 
specifikationerna och 
tilldelningskriterierna ta med egenskaper
avseende arbetsvillkoren för de personer 
som direkt deltar i den berörda 
produktionsprocessen eller i 
tillhandahållandet av den berörda tjänsten. 
Sådana egenskaper kan exempelvis avse 
hälsoskydd för den personal som deltar i 
produktionsprocessen, jämställdhetsfrågor 
(t.ex. lika lön för lika arbete, balans 
mellan yrkes- och privatliv), tillgång till 
intern yrkesutbildning, deltagande av och 
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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.

samråd med användarna, överkomlighet, 
mänskliga rättigheter, etisk handel eller 
främjandet av social integration för 
missgynnade personer eller medlemmar i 
sårbara grupper (t.ex. långtidsarbetslösa, 
romer, invandrare eller yngre och äldre 
arbetstagare) 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 som tekniska 
specifikationer eller tilldelningskriterier
använda organisationens kvalifikationer 
och erfarenheten hos den personal som 
utsetts att fullgöra det berörda kontraktet, 
eftersom detta kan påverka kvaliteten på
och hållbarheten hos fullgörandet av 
kontraktet och därmed anbudets 
ekonomiska värde. De upphandlande 
myndigheterna får också i de tekniska 
specifikationerna eller 
tilldelningskriterierna införa sociala 
hänsyn som rör externa sociala kostnader 
vilka direkt är kopplade till livscykeln, 
såsom produktionens påverkan på den 
omgivande miljön och angränsande 
samhällen. I de tekniska specifikationerna 
bör de upphandlande myndigheterna 
fastställa skyldigheter som rör sociala 
villkor och anställningsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet
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samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 285
Sirpa Pietikäinen

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) 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 och nivå av djurskyddsrelaterade 
förbättringar, 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 
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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.

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 
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 286
Catherine Stihler

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 

(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 



PE492.857v01-00 110/219 AM\908710SV.doc

SV

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 
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.

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 arbets- och 
anställningsvillkoren 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 
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
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Ändringsförslag 287
Anna Hedh

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 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 

(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 eller produktionen av föremålet 
för 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. De upphandlande 
myndigheterna får kräva att det tas fram 
intyg/märken som utarbetats av 
oberoende organ och som styrker att den 
ekonomiska aktören följer regler och 
normer om hälsa och säkerhet samt 
social- och arbetsrättsliga bestämmelser 
som fastställts i lagstiftning på unionsnivå 
och nationell nivå och i kollektivavtal som 
gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
tillhandahålls.
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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

Motivering

Hänvisningen till utstationeringsdirektivet är inte nödvändig. Om det bör ingå borde också 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EC av den 19 november 2008 om tillfälligt 
arbete ingå.

Ändringsförslag 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(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 
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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 
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.

tjänsten. Sådana egenskaper kan avse 
arbetsvillkoren längs med leveranskedjan 
där produktion äger rum så som de anges 
i nationella arbetslagar och författningar 
samt i internationella konventioner i 
bilaga XI, beroende på vilket som är det 
mest gynnsamma för arbetarna. Dessa 
bestämmelser inbegriper det som anges i 
de åtta centrala ILO-konventionerna 
(föreningsfrihet och rätt till kollektiv 
förhandling, tvångsarbete och 
obligatoriskt arbete, diskriminering i 
anställning och yrkesutövning, 
barnarbete), säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen, arbetstid, löner och 
socialförsäkring. Sådana egenskaper får 
också avse 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 
personalens arbetsförhållanden. 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.

Or. en



PE492.857v01-00 114/219 AM\908710SV.doc

SV

Motivering

Det kan löna sig att införa arbetsvillkor som tekniska specifikationer och som 
tilldelningskriterier, inte endast beträffande hälsoskydd, utan de borde också hänvisa till 
andra arbetsvillkor, som är en viktig del av konceptet för anständigt arbete som ILO 
definierat.

Ändringsförslag 289
Ivo Belet

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Med 
beaktande av nyligen fastställd rättspraxis 
från EU-domstolen kan upphandlande 
myndigheter välja ett tilldelningskriterium 
på basen av det faktum att den avsedda 
produkten ingår i rättvis handel, 
inbegripet kravet att betala ett minimipris 
och pristillägg.

Or. en

Ändringsförslag 290
Jürgen Creutzmann

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 

(41) I tekniska specifikationer 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 och är 
proportionerliga till kontraktets värde och 
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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 
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.

mål.

Or. en

(Se artiklarna 40 och 66)
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Motivering

Hänvisningen till ”produktionsprocessen” eller "något annat stadium av dess livscykel” i de 
tekniska specifikationerna och tilldelningskriterierna är för vag och ökar de upphandlande 
myndigheternas frihet på bekostnad av insyn och effektiv konkurrens. Principen av att 
garantera en koppling till upphandlingens föremål kan lätt brytas.

Ändringsförslag 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniska, ekonomiska eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande myndigheter vara skyldiga 
att begära en förklaring till det pris som tas 
ut om en anbudsgivares anbud betydligt 
underskrider de priser som andra 
anbudsgivare begär. Om anbudsgivaren 
inte kan ge en tillfredsställande förklaring 
bör den upphandlande myndigheten ha rätt 
att förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
myndigheten har fastställt att det onormalt 
låga priset beror på att unionens tvingande 
lagstiftning på social-, arbets- eller
miljöområdet inte följs eller att 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
åsidosätts.

(42) Anbud som förefaller vara onormalt 
låga i förhållande till byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna kan vara baserade 
på tekniska, ekonomiska eller rättsligt 
osunda antaganden eller förfaranden. För 
att förhindra eventuella nackdelar under 
fullgörandet av kontraktet bör 
upphandlande myndigheter vara skyldiga 
att begära en förklaring till det pris som tas 
ut om en anbudsgivares anbud betydligt 
underskrider de priser som andra 
anbudsgivare begär. Om anbudsgivaren 
inte kan ge en tillfredsställande förklaring 
bör den upphandlande myndigheten 
förkasta anbudet. Förkastandet bör vara 
obligatoriskt i de fall då den upphandlande 
myndigheten har fastställt att det onormalt 
låga priset beror på ett åsidosättande av
unionens lagstiftning på miljöområdet eller 
av skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, social trygghet samt 
arbetsvillkor enligt lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar och kollektivavtal på EU-nivå 
och nationell nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs. Dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
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situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 292
Christel Schaldemose

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 handledning av 
oktober 2010: Socialt ansvarsfull 
upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling 
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(SEC(2010)1258 (final)).

Or. da

Ändringsförslag 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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.
När det gäller skyldigheter som rör 
sociala villkor och anställningsvillkor, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
social trygghet samt arbetsvillkor enligt 
lagar, förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
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arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs, bör de upphandlande 
myndigheterna fastställa bestämmelser 
som föreskriver en lämplig skyddsnivå i 
klausulerna om fullgörande av kontraktet.

Or. de

Ändringsförslag 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 eller
anställning av personer som har särskilda 
svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 295
Anna Hedh

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 eller 
produktion 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, 
särskilt ILO-konvention 94, 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

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks vikten av ILO-konvention 94 om arbetsklausuler 
(offentlig upphandling), som specifikt reglerar offentlig upphandling. EU måste förplikta sig 
att uppfylla ILO:s normer.
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Ändringsförslag 296
Jürgen Creutzmann

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 
eller i upphandlingshandlingarna. 
Villkoren kan till exempel syfta till att 
främja yrkesutbildning på arbetsplatsen. 
Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörandet av ett kontrakt 
genomföra utbildning för arbetslösa eller 
ungdomar.

Or. en

Motivering

Texten som utgår riskerar att försvaga kopplingen till upphandlingens föremål.

Ändringsförslag 297
Louis Grech
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Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Kommissionen bör hjälpa 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
skolning och vägledning om 
konkurrenspräglad dialog till små och 
medelstora företag och att tillhandahålla 
exempel på dess tillämpning och värde för 
att främja användningen.

Or. en

Ändringsförslag 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) För att de offentliga 
upphandlingarna ska fungera korrekt är 
det nödvändigt att instrumentet med 
underleverantörer regleras på lämpligt 
sätt. Den upphandlande myndigheten bör 
i de offerter som lämnas in informeras om 
de eventuella delar av kontraktet som en 
anbudsgivare har för avsikt att lägga ut 
på entreprenad samt om vilka de 
föreslagna underleverantörerna är. Alla 
förändringar i underleverantörskedjan 
under den pågående upphandlingen bör 
motsvara den prestanda som har 
garanterats i det presenterade förslaget 
och bör ha godkänts av den 
upphandlande myndigheten. Den 
upphandlande myndigheten bör när 
kontraktet tillåter det utföra betalningen 
till underleverantörerna. Slutligen är det 
nödvändigt att man fastställer 
bestämmelser om solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjan och att denna 
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kedja begränsas till högst tre vertikala 
underleverantörer i följd.

Or. it

Ändringsförslag 299
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Medlemsstaterna kan tillämpa 
kontraktsklausuler som innehåller 
bestämmelser om att kollektivavtal ska 
följas, om detta nämns i den 
upphandlande myndighetens meddelande 
om upphandling eller i 
kravspecifikationerna, så att principen om 
öppenhet efterlevs.

Or. da

Ändringsförslag 300
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44b) Direktivets bestämmelser ska 
respektera medlemsstaternas olika 
arbetsmarknadsmodeller, inbegripet 
arbetsmarknadsmodeller där
kollektivavtal gäller.

Or. da

Ändringsförslag 301
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor 
och arbetarskydd, på såväl nationell nivå 
som unionsnivå, är tillämpliga vid 
fullgörandet av ett offentligt kontrakt om 
dessa bestämmelser och tillämpningen av 
dem överensstämmer med unionsrätten. 
För gränsöverskridande verksamhet, när 
arbetstagare i en medlemsstat utför tjänster 
i en annan medlemsstat i samband med 
utförandet av ett offentligt kontrakt, 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av 
den 16 december 1996 om utstationering 
av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster23 de 
minimivillkor som måste uppfyllas i 
värdlandet gentemot de utstationerade 
arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår 
bestämmelser i detta avseende, kan det om 
dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas 
som ett allvarligt fel från den berörda 
ekonomiska aktörens sida, som kan 
medföra att denne utesluts från det 
offentliga upphandlingsförfarandet.

(44) Gällande lagar, förordningar och 
kollektivavtal rörande anställningsvillkor, 
integration på arbetsmarknaden av 
personer med funktionshinder och 
arbetarskydd, på såväl nationell nivå som 
unionsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet 
av ett offentligt kontrakt om dessa 
bestämmelser och tillämpningen av dem 
överensstämmer med unionsrätten. För 
gränsöverskridande verksamhet, när 
arbetstagare i en medlemsstat utför tjänster 
i en annan medlemsstat i samband med 
utförandet av ett offentligt kontrakt, 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av 
den 16 december 1996 om utstationering 
av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster23 de 
minimivillkor som måste uppfyllas i 
värdlandet gentemot de utstationerade 
arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår 
bestämmelser i detta avseende, kan det om 
dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas 
som ett allvarligt fel från den berörda 
ekonomiska aktörens sida, som kan 
medföra att denne utesluts från det 
offentliga upphandlingsförfarandet.

Or. es

Ändringsförslag 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 303
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 
systematiskt övervakar genomförandet 
och tillämpningen av reglerna för
offentlig upphandling. Detta har en 
negativ effekt på det korrekta 
genomförandet av bestämmelser som 
följer av dessa direktiv, vilket medför 
betydande kostnader och osäkerhet. Flera 
medlemsstater har utsett ett nationellt 
centralt organ som handlägger frågor om 
offentlig upphandling, men de uppgifter 
som sådana organ har anförtrotts varierar 
betydligt mellan medlemsstaterna. 
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga övervaknings- och 
kontrollmekanismer skulle öka 
kunskapen om hur upphandlingsreglerna 
fungerar, förbättra rättssäkerheten för 
företag och upphandlande myndigheter 
och bidra till att skapa lika villkor. 
Sådana mekanismer skulle kunna 
fungera som verktyg för att på ett tidigt 
stadium upptäcka och lösa problem, inte 
minst för projekt som samfinansierias av 
unionen, och identifiera strukturella 
brister. Det finns ett särskilt stort behov av 
att samordna dessa mekanismer för att 
säkerställa konsekvent tillämpning, 
kontroll och övervakning av politiken för 
offentlig upphandling, samt systematiskt 
utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 
systematiskt övervakar genomförandet 
och tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling. Detta har en 
negativ effekt på det korrekta 
genomförandet av bestämmelser som 
följer av dessa direktiv, vilket medför 
betydande kostnader och osäkerhet. Flera 
medlemsstater har utsett ett nationellt 
centralt organ som handlägger frågor om
offentlig upphandling, men de uppgifter 
som sådana organ har anförtrotts varierar 
betydligt mellan medlemsstaterna. 
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga övervaknings- och 
kontrollmekanismer skulle öka 
kunskapen om hur upphandlingsreglerna
fungerar, förbättra rättssäkerheten för 
företag och upphandlande myndigheter 
och bidra till att skapa lika villkor. Sådana 
mekanismer skulle kunna fungera som 
verktyg för att på ett tidigt stadium 
upptäcka och lösa problem, inte minst för 
projekt som samfinansierias av unionen, 
och identifiera strukturella brister. Det 
finns ett särskilt stort behov av att 
samordna dessa mekanismer för att 
säkerställa konsekvent tillämpning, 
kontroll och övervakning av politiken för 
offentlig upphandling, samt systematiskt 
utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

(49) Utvärderingen visade att det ännu 
krävs avsevärda förbättringar av 
tillämpningen av unionens regler för 
offentlig upphandling. För att uppnå en 
mer effektiv och konsekvent tillämpning 
av reglerna är det å ena sidan viktigt att få 
en bra översyn av eventuella strukturella 
problem och allmänna mönster inom 
nationell upphandlingspolicy för att 
kunna se över eventuella problem på ett 
mer målinriktat sätt. Denna översikt bör 
fås genom lämplig övervakning vars 
resultat bör publiceras regelbundet för att 
tillåta en välunderbyggd debatt om 
eventuella förbättringar av 
upphandlingsregler och praxis. Å andra 
sidan kunde också bättre handledning och 
hjälp till upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer bidra till att öka den 
offentliga upphandlingens effektivitet 
genom ökad kunskap, rättssäkerhet och 
professionalisering av 
upphandlingspraxisen. Sådan 
handledning borde göras tillgänglig för 
upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer närhelst det verkar 
behövas för att säkerställa att reglerna 
tillämpas på ett korrekt sätt.

Or. en
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Motivering

Alternativa förslag för förvaltning.

Ändringsförslag 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 
systematiskt övervakar genomförandet och 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling. Detta har en negativ effekt på 
det korrekta genomförandet av 
bestämmelser som följer av dessa direktiv, 
vilket medför betydande kostnader och 
osäkerhet. Flera medlemsstater har utsett 
ett nationellt centralt organ som 
handlägger frågor om offentlig 
upphandling, men de uppgifter som 
sådana organ har anförtrotts varierar 
betydligt mellan medlemsstaterna. 
Tydligare, mer konsekventa och 
tillförlitliga övervaknings- och 
kontrollmekanismer skulle öka 
kunskapen om hur upphandlingsreglerna 
fungerar, förbättra rättssäkerheten för 
företag och upphandlande myndigheter 
och bidra till att skapa lika villkor.
Sådana mekanismer skulle kunna 
fungera som verktyg för att på ett tidigt 
stadium upptäcka och lösa problem, inte 
minst för projekt som samfinansierias av 
unionen, och identifiera strukturella 
brister. Det finns ett särskilt stort behov av 
att samordna dessa mekanismer för att 
säkerställa konsekvent tillämpning, 
kontroll och övervakning av politiken för 
offentlig upphandling, samt systematiskt 
utvärdera resultaten av 
upphandlingspolitiken i hela unionen.

(49) Utvärderingen visade att 
medlemsstaterna inte genomgående och 
systematiskt övervakar genomförandet och 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling. Detta har en negativ effekt på 
det korrekta genomförandet av 
bestämmelser som följer av dessa direktiv, 
vilket medför betydande kostnader och 
osäkerhet. Medlemsstater bör därför öka 
sina ansträngningar för övervakning. I 
osäkra fall kan de inte tveka att kontakta 
kommissionen för förtydligande svar.
Dessutom bör kommissionen årligen 
rapportera om behovet av förtydliganden, 
om ny rättspraxis från EU-domstolen, och 
om vanliga klagomål beträffande 
tillämpningen av detta direktiv.
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Or. en

Ändringsförslag 306
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i 
god tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av 
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 
bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa artiklar orsakar onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna att 
organisera deras inre administration. Medlemsstaterna kan utse ett tillsynsorgan (artikel 84) 
utan en EU-förordning. Artikel 84 motsäger subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i 
god tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av 
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 
bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa förslag för förvaltning. Ett sådant organ motsäger subsidiaritetsprincipen och 
skulle vara omöjligt att införa i de medlemsländer som har regionala myndigheter och federal 
struktur.

Ändringsförslag 308
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 50
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i 
god tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 
bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i 
god tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 

utgår
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fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av 
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 
bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

Or. en

Motivering

Att kräva att medlemsstaterna ska utse ytterligare organ är inte en proportionerlig åtgärd. 
Dessutom kan olika befogenheter som tilldelas ett sådant organ, som t.ex. tillsyn, samordning 
och rapportering, orsaka intressekonflikter.

Ändringsförslag 310
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Medlemsstaterna bör utse en enda 
nationell myndighet som ansvarar för 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling. Detta centrala 
organ bör ha förstahandsinformation i 
god tid, särskilt om olika problem med 
genomförandet av lagstiftningen om 
offentlig upphandling. Den bör kunna ge 
omedelbar återkoppling om hur politiken 
fungerar, om potentiella svagheter i den 
nationella lagstiftningen och praxisen och 
bidra till att hitta snabba lösningar och 
förbättringar av 
upphandlingsförfarandena. I syfte att 
effektivt kunna bekämpa korruption och 

utgår
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bedrägerier bör detta centrala organ och 
allmänheten dessutom ha möjlighet att få 
insyn i de slutna kontrakten. Kontrakt av 
högt värde bör därför överföras till 
tillsynsorganet, och berörda parter bör ha 
möjlighet att få tillgång till sådan 
dokumentation i den mån detta inte hotar 
legitima offentliga eller privata intressen.

Or. en

(Se strykningen av artikel 84.)

Ändringsförslag 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 berörda parter bör ges 
befogenhet att anmäla överträdelser av 
detta direktiv till en behörig myndighet 
eller domstol. Medlemsstaterna bör kunna 
ordna tillgång till 
övervakningsmyndigheter; tillsynsorgan 
på sektornivå; kommunala, regionala 
eller nationella upphandlings- och 
revisionsmyndigheter; ombudsmän och, 
då sådana existerar, nationella 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Förenkling.

Ändringsförslag 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Övervaknings-, tillsyns- och 
stödstrukturer eller stödmekanismer finns 
redan på nationell nivå och kan 
naturligtvis användas för att säkerställa 
övervakning, genomförande och kontroll 
av offentlig upphandling samt för att ge 
nödvändigt stöd till upphandlande 
myndigheter och ekonomiska aktörer.

(52) Beslutsfattandets spårbarhet och 
öppenhet inom upphandlingsförfaranden 
är viktigt för att garantera sunda 
förfaranden, inbegripet effektivt 
bekämpning av korruption och bedrägeri. 
De upphandlande myndigheterna bör 
hålla kopior av slutna kontrakt för 
kontrakt av högt värde för att kunna 
erbjuda tillgång till dessa dokument för 
intresserade parter i enlighet med 
gällande regler om tillgång till 
handlingar. Dessutom bör de väsentliga 
delarna och besluten som fattas om 
enskilda upphandlingsförfaranden 
dokumenteras i en upphandlingsrapport. 
För att minska på den administrativa 
bördan bör upphandlingsrapporten 
hänvisa till den information som redan 
finns i de relevanta meddelandena om 
kontraktstilldelning. Det elektroniska 
systemet där dessa meddelanden 
publiceras som drivs av kommissionen bör 
förbättras för att underlätta införandet av 
information samt uttag av rapporter och 
informationsutbyte mellan olika system.

Or. en

Motivering

Alternativa förslag för förvaltning.

Ändringsförslag 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta 
information och samarbeta. I det 
sammanhanget bör den nationella 
myndighet som utsetts av respektive 
medlemsstat fungera som primär 
kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning 
om offentlig upphandling.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa förslag för förvaltning.

Ändringsförslag 314
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta. I det sammanhanget bör 
den nationella myndighet som utsetts av 
respektive medlemsstat fungera som 
primär kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning 

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta.
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om offentlig upphandling.

Or. en

Motivering

Dessa artiklar orsakar onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna att 
organisera deras inre administration. Medlemsstaterna kan utse ett tillsynsorgan (artikel 84) 
utan en EU-förordning. Artikel 84 motsäger subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta. I det sammanhanget bör 
den nationella myndighet som utsetts av 
respektive medlemsstat fungera som 
primär kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning 
om offentlig upphandling.

(53) Det krävs effektivt samarbete för att 
säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta.

Or. en

Ändringsförslag 316
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Det krävs effektivt samarbete för att (53) Det krävs effektivt samarbete för att 
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säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta. I det sammanhanget bör 
den nationella myndighet som utsetts av 
respektive medlemsstat fungera som 
primär kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling.

säkerställa konsekvent rådgivning och 
praxis i varje medlemsstat och i hela 
unionen. De organ som utsetts för att 
övervaka, genomföra, kontrollera och ge 
teknisk hjälp bör kunna utbyta information 
och samarbeta. I det sammanhanget bör 
den nationella myndighet som utsetts av 
respektive medlemsstat fungera som 
primär kontaktpunkt för kommissionens 
avdelningar för insamling av uppgifter, 
utbyte av information och övervakning av 
genomförandet av unionens lagstiftning om 
offentlig upphandling. Kommissionen bör 
hjälpa medlemsstaterna genom att 
tillhandahålla riktlinjer, utbildning och 
rådgivningstjänster under hela 
upphandlingsprocessen för att främja 
gränsöverskridande upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 317
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta 
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Förteckningarna över 
centrala myndigheter är föränderlig på 
grund av administrativa förändringar på 

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta 
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Därför är det också 
nödvändigt att ge kommissionen 
befogenhet att fastställa obligatoriska 
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nationell nivå. Dessa förändringar 
anmäls till kommissionen som bör ges 
befogenhet att anta bilaga I. 
Bestämmelserna om den gemensamma 
upphandlingsordlistan (CPV) kan komma 
att ändras på EU-nivå och dessa 
ändringar behöver avspeglas i 
hänvisningarna till dessa nomenklaturer i 
detta direktiv. De tekniska uppgifterna om 
och egenskaperna hos anordningar för 
elektronisk mottagning bör hållas 
uppdaterade med den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Därför är det också nödvändigt 
att ge kommissionen befogenhet att 
fastställa obligatoriska tekniska standarder 
för elektronisk kommunikation för att se 
till att tekniska format, processer och 
meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå. För att tillgodose dessa behov 
bör kommissionen ges befogenhet att hålla 
förteckningen över lagstiftningsakter, 
inbegripet metoderna för beräkning av 
livscykelkostnader, aktuella.

tekniska standarder för elektronisk 
kommunikation för att se till att tekniska 
format, processer och meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå. För att tillgodose dessa behov 
bör kommissionen ges befogenhet att hålla 
förteckningen över lagstiftningsakter, 
inbegripet metoderna för beräkning av 
livscykelkostnader, aktuella.

Or. en

Ändringsförslag 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 54
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta 
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Förteckningarna över 
centrala myndigheter är föränderlig på 
grund av administrativa förändringar på 
nationell nivå. Dessa förändringar anmäls 
till kommissionen som bör ges befogenhet 
att anta bilaga I. Bestämmelserna om den 
gemensamma upphandlingsordlistan 
(CPV) kan komma att ändras på EU-nivå 
och dessa ändringar behöver avspeglas i 
hänvisningarna till dessa nomenklaturer i 
detta direktiv. De tekniska uppgifterna om 
och egenskaperna hos anordningar för 
elektronisk mottagning bör hållas 
uppdaterade med den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Därför är det också nödvändigt 
att ge kommissionen befogenhet att 
fastställa obligatoriska tekniska standarder 
för elektronisk kommunikation för att se 
till att tekniska format, processer och 
meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta 
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Förteckningarna över 
centrala myndigheter är föränderlig på 
grund av administrativa förändringar på 
nationell nivå. Dessa förändringar anmäls 
till kommissionen som bör ges befogenhet 
att anta bilaga I. Bestämmelserna om den 
gemensamma upphandlingsordlistan 
(CPV) kan komma att ändras på EU-nivå 
och dessa ändringar behöver avspeglas i 
hänvisningarna till dessa nomenklaturer i 
detta direktiv. De tekniska uppgifterna om 
och egenskaperna hos anordningar för 
elektronisk mottagning bör hållas 
uppdaterade med den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Därför är det också nödvändigt 
att ge kommissionen befogenhet att 
fastställa obligatoriska tekniska standarder 
för elektronisk kommunikation för att se 
till att tekniska format, processer och 
meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
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metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå.  För att tillgodose dessa 
behov bör kommissionen ges befogenhet 
att hålla förteckningen över 
lagstiftningsakter, inbegripet metoderna 
för beräkning av livscykelkostnader, 
aktuella.

metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå. 

Or. en

Ändringsförslag 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Förteckningarna över 
centrala myndigheter är föränderlig på 
grund av administrativa förändringar på 
nationell nivå. Dessa förändringar anmäls 
till kommissionen som bör ges befogenhet 
att anta bilaga I. Bestämmelserna om den 
gemensamma upphandlingsordlistan
(CPV) kan komma att ändras på EU-nivå 
och dessa ändringar behöver avspeglas i 
hänvisningarna till dessa nomenklaturer i 
detta direktiv. De tekniska uppgifterna om 
och egenskaperna hos anordningar för 

(54) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den snabba tekniska och ekonomiska 
utvecklingen och förändringar av 
regelverken, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på en rad icke-väsentliga bestämmelser i 
direktivet. På grund av behovet av att iaktta 
internationella överenskommelser bör 
kommissionen ges befogenhet att ändra de 
tekniska förfarandena för metoderna att 
beräkna tröskelvärden samt att regelbundet 
se över själva tröskelvärdena och anpassa 
bilagorna V och XI. Förteckningarna över 
centrala myndigheter är föränderlig på 
grund av administrativa förändringar på 
nationell nivå. Dessa förändringar anmäls 
till kommissionen som bör ges befogenhet 
att anta bilaga I. Bestämmelserna om den 
gemensamma upphandlingsordlistan
(CPV) kan komma att ändras på EU-nivå 
och dessa ändringar behöver avspeglas i 
hänvisningarna till dessa nomenklaturer i 
detta direktiv. De tekniska uppgifterna om 
och egenskaperna hos anordningar för 
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elektronisk mottagning bör hållas 
uppdaterade med den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Därför är det också nödvändigt 
att ge kommissionen befogenhet att 
fastställa obligatoriska tekniska standarder 
för elektronisk kommunikation för att se 
till att tekniska format, processer och 
meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå. För att tillgodose dessa behov 
bör kommissionen ges befogenhet att hålla 
förteckningen över lagstiftningsakter, 
inbegripet metoderna för beräkning av 
livscykelkostnader, aktuella.

elektronisk mottagning bör hållas 
uppdaterade med den tekniska 
utvecklingen och de administrativa 
behoven. Därför är det också nödvändigt 
att ge kommissionen befogenhet att 
fastställa obligatoriska tekniska standarder 
för elektronisk kommunikation, så som 
inlämning av tredimensionell information 
i digitalt format då det gäller offentlig 
upphandling, för att se till att tekniska 
format, processer och meddelandetjänster i 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
med elektroniska medel är kompatibla med 
hänsyn till den tekniska utvecklingen och 
de administrativa behoven samt att ändra 
innehållet i det europeiska 
upphandlingspasset för att avspegla 
administrativa behov och förändringar av 
regelverket på både nationell nivå och 
EU-nivå. Förteckningarna över unionens 
lagstiftningsakter om gemensamma 
metoder för beräkning av 
livscykelkostnader bör snabbt anpassas för 
att införliva åtgärder som antagits på 
sektorsnivå. För att tillgodose dessa behov 
bör kommissionen ges befogenhet att hålla 
förteckningen över lagstiftningsakter, 
inbegripet metoderna för beräkning av 
livscykelkostnader, aktuella.

Or. en

Motivering

Tredimensionell information i digitalt format är viktigt för att tillåta upphandlande 
myndigheter att förbättra beslutsfattandet genom offentliga byggentreprenaders design, 
utförande och funktion, särskilt gällande den verksamhet som avses i bilaga II. Flera 
medlemsstater kräver redan att anbudsgivare ska lämna in kompatibel tredimensionell 
information i digitalt format för offentliga byggentreprenadkontrakt.

Ändringsförslag 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(55) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
med alla berörda parter, inklusive 
organisationer för små och medelstora 
företag samt miljö- och 
konsumentorganisationer och 
fackföreningar. Kommissionen bör, då 
den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 321
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
utformningen av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden, 
standardformuläret för det europeiska 
upphandlingspasset samt den 
gemensamma mall som ska användas av 
tillsynsorganen vid utarbetandet av 
genomförande- och statistikrapporten. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för 
antagandet av dessa genomförandeakter, 

(56) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
utformningen av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden, 
standardformuläret för det europeiska 
upphandlingspasset. Dessa befogenheter
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för 
antagandet av dessa genomförandeakter, 
som inte har några konsekvenser från 
finansiell synpunkt eller när det gäller arten 
och omfattningen av de skyldigheter som 
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som inte har några konsekvenser från 
finansiell synpunkt eller när det gäller arten 
och omfattningen av de skyldigheter som 
följer av detta direktiv. Dessa akter har 
tvärtom ett rent administrativt syfte och 
tjänar ändamålet att underlätta 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv.

följer av detta direktiv. Dessa akter har 
tvärtom ett rent administrativt syfte och 
tjänar ändamålet att underlätta 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 322
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
utformningen av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden, 
standardformuläret för det europeiska 
upphandlingspasset samt den 
gemensamma mall som ska användas av 
tillsynsorganen vid utarbetandet av 
genomförande- och statistikrapporten. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för 
antagandet av dessa genomförandeakter, 
som inte har några konsekvenser från 
finansiell synpunkt eller när det gäller arten 
och omfattningen av de skyldigheter som 
följer av detta direktiv. Dessa akter har 
tvärtom ett rent administrativt syfte och 
tjänar ändamålet att underlätta 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 

(56) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
utformningen av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden, 
standardformuläret för det europeiska 
upphandlingspasset. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Det 
rådgivande förfarandet bör användas för 
antagandet av dessa genomförandeakter, 
som inte har några konsekvenser från 
finansiell synpunkt eller när det gäller arten 
och omfattningen av de skyldigheter som 
följer av detta direktiv. Dessa akter har 
tvärtom ett rent administrativt syfte och 
tjänar ändamålet att underlätta 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv.
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direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 323
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse då
a) tjänsterna definierats i enlighet med 
EU-lagens principer;
b) de offentliga myndigheterna har mött 
kraven om öppenhet och lika behandling i 
anmälningsförfaranden;
c) antalet tjänsteleverantörer inte är 
tillräckligt med avseende på direktivets 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Målet med detta direktiv är att 
fastställa hur unionens institutioner, 
medlemsstater samt centrala och lokala 
statliga myndigheter som arbetar med 
partner från den offentliga, privata och 
frivilligsektorn ämnar förbättra den 
offentliga upphandlingen. Direktivet 
fastställer unionens principer för 
upphandling inom den offentliga sektorn 
med anknytning till unionens principer 
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om offentliga tjänster av hög kvalitet.
För att fullt kunna nå direktivets mål bör 
upphandlande myndigheter garantera att 
omfattande upphandlingsstrategier 
genomförs på varje upphandlande enhets 
nivå. Inom denna process kommer det att 
ordnas offentliga utfrågningar och 
samråd med produkternas och tjänsternas 
slutanvändare. 

Or. en

Ändringsförslag 325
Heide Rühle

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 upphandlingskontrakt
av en eller flera upphandlande myndigheter 
från ekonomiska aktörer som utvalts av 
dessa upphandlande myndigheter.

Or. en

Motivering

Upphandlingsdirektivet gäller endast upphandlingar, inklusive leasing och 
hyresverksamheter. 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 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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 offentlig upphandling av en eller 
flera upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer, såvida den 
upphandlande myndigheten har direkt 
ekonomisk vinning av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna.

Or. de

Motivering

Klargörande av att ett offentligt organs deltagande i tillhandahållandet av 
byggentreprenader, varor eller tjänster inte alltid bygger på offentlig upphandling. Även 
EU-domstolen använder principen om direkthet som avgränsning (se t.ex. domen av den 
25 mars 2010 (C-451/08)).

Ändringsförslag 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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 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.

Or. en
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Motivering

Enligt EU-domstolens beslut C-451/08 ingår sådana byggentreprenader, varor och tjänster 
som inte är avsedda för offentliga ändamål inte i tillämpningsområdet för unionens regler för 
upphandling.

Ändringsförslag 328
Evelyne Gebhardt

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 eller andra former 
av anskaffning av byggentreprenader, varor 
eller tillhandahållandet av tjänster i den 
mening som avses i detta direktiv 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. de

Ändringsförslag 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

2. Upphandling i den mening som avses i 
detta direktiv är inköp av 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
genom offentliga upphandlingskontrakt
av en eller flera upphandlande myndigheter 
från ekonomiska aktörer som utvalts av 
dessa upphandlande myndigheter.
Upphandling i den mening som avses i 
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tjänsterna är avsedda för ett offentligt 
ändamål eller inte.

detta direktiv är anskaffning av 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
genom offentliga upphandlingskontrakt 
av en eller flera upphandlande 
myndigheter från ekonomiska aktörer 
som utvalts av dessa upphandlande 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Basen för definitionen av upphandling bör vara ett enskilt kontrakt, inte ett enskilt projekt. Ett 
projekt kan innehålla flera kontrakt, varav vissa, men inte nödvändigtvis alla, kan ingå i 
direktivets tillämpningsområde. Att slå samman värdet av tjänster, varor och 
byggentreprenader bara för att de ingår i samma projekt är inte av något ytterligare värde.

Ändringsförslag 330
Peter Simon

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 
inom ramen för offentliga kontrakt av en 
eller flera upphandlande myndigheter från 
ekonomiska aktörer som utvalts av dessa 
upphandlande myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 331
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2
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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 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de

Motivering

Definitionen av inköpsprocessen bör grundas på ett avtal och inte på ett projekt. Att bara 
lägga ihop värdet på tjänster, varor och arbeten, eftersom de tillhör samma projekt, tillför 
inte något mervärde. Arkitekttjänster och juridisk rådgivning i samband med ett byggprojekt 
skiljer sig exempelvis klart från de tjänster som hör till själva byggnadsarbetet.

Ändringsförslag 333
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2
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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

Ändringsförslag 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Basen för definitionen av upphandling bör vara ett enskilt kontrakt, inte ett enskilt projekt. Ett 
projekt kan innehålla flera kontrakt, varav vissa, men inte nödvändigtvis alla, kan ingå i 
direktivets tillämpningsområde. Att slå samman värdet av tjänster, varor och 
byggentreprenader bara för att de ingår i samma projekt är inte av något ytterligare värde.

Ändringsförslag 335
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2
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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. de

Ändringsförslag 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag, med mål att förhindra kringgående av unionens regler 
för upphandling genom konstgjord splittring av kontrakt, är för långtgående, t.ex. i fall av 
byggande och arkitekturplaner. Därför baseras den föreslagna ordalydelsen på punkt 41 i 
EU-domstolens beslut C-574/10.

Ändringsförslag 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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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, i enlighet med 
fördragets protokoll nr 26. Offentliga 
myndigheter kan använda sina egna 
resurser för att utföra allmännyttiga 
uppgifter utan att vara tvungna att anlita 
externa ekonomiska aktörer. De kan 
samarbeta med andra offentliga 
myndigheter utan att detta nödvändigtvis 
utgör ett upphandlingskontrakt.

Or. en

Motivering

Denna nya artikel kompletterar ramen för direktivets tillämpningsområde. Gemenskapsrätten 
kräver inte att lokala myndigheter ska använda sig av en viss juridisk form eller ett visst 
arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag inom den offentliga förvaltningen. Särskilt gäller att 
sättet på vilket lokala myndigheter grupperas samman inte bör falla under de interna 
marknadsreglernas tillämpningsområde. Ett sådant påstående inom en gemenskapsrättslig 
text är mycket användbart för att undvika framtida tvister.

Ändringsförslag 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Överföring av uppgifter mellan 
organisationer inom den offentliga 
sektorn ska emellertid vara en fråga för 
medlemsstaternas interna administrativa 
organisation och ska inte omfattas av 
upphandlingsreglerna.

Or. en
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Ändringsförslag 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillämpning av detta direktiv är 
underordnad artiklarna 36, 51, 52, 62 och 
346 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag försäkrar att detta direktiv och reglerna om försvarsupphandling inte 
överlappar varandra.

Ändringsförslag 340
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (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

Motivering

Formen för förslaget till direktiv är sådan att sociala tjänster och andra tjänster endast 
regleras i artiklarna 74–76. Detta ska anges så tidigt som möjligt i förslaget.

Ändringsförslag 341
Robert Rochefort

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



PE492.857v01-00 154/219 AM\908710SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De tjänster som omfattas av det 
allmänna systemet i detta direktiv är de 
som anges i bilaga XVI A. Artiklarna 74–
76 i detta direktiv är tillämpliga på 
specifika tjänstekontrakt som anges i 
bilaga XVI B.

Or. fr

Ändringsförslag 342
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, 
dvs. sådana rättsliga eller avtalsreglerade 
bestämmelser om anställningsvillkor, 
arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, samt 
förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, som medlemsstaterna 
tillämpar i enlighet med nationell 
lagstiftning som är i överensstämmelse 
med gemenskapsrätten. Detta direktiv 
påverkar inte heller medlemsstaternas 
lagstiftning om social trygghet.

Or. de

Ändringsförslag 343
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Detta direktiv påverkar inte utövandet av 
sådana grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
gemenskapsrätten. Den påverkar inte 
heller rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
stridsåtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis som respekterar 
unionsrätten.

Or. de

Ändringsförslag 344
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1c
Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas frihet att i enlighet med 
gemenskapsrätten definiera vad de anser 
vara tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, hur dessa tjänster bör 
organiseras och finansieras i enlighet 
med statsstödsbestämmelserna samt vilka 
särskilda krav de bör underställas.

Or. de

Ändringsförslag 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – inledningen



PE492.857v01-00 156/219 AM\908710SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) offentligrättsliga organ: varje organ 
som har samtliga följande egenskaper:

(6) offentligrättsliga organ:

Or. en

Ändringsförslag 346
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det har särskilt inrättats för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse, 
utan industriell eller kommersiell 
karaktär. Vid tillämpningen av detta 
direktiv ska ett organ som verkar på 
normala marknadsmässiga villkor, har ett 
vinstsyfte och bär de förluster som 
uppstår i samband med utövandet av sin 
verksamhet inte anses ha grundats för att 
verka för det allmänna intresset utan 
industriell eller kommersiell karaktär.

(a) Det har särskilt inrättats för att verka 
för det allmänna intresset utan industriell 
eller kommersiell karaktär.

Or. en

Motivering

Detta är definitionen som fastställs i det nuvarande direktivet, och det behöver inte ändras. 
Lagstiftningen definierar upphandlingen av offentliga nyttigheter, byggentreprenader och 
tjänster, och det finns inget behov av att kringgå den rättsliga grunden och definiera tjänster 
av allmänt intresse på ett mycket restriktivt sätt. Detta respekterar inte den grundläggande 
subsidiaritetsprincipen inom detta område. 

Ändringsförslag 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a



AM\908710SV.doc 157/219 PE492.857v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det har särskilt inrättats för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse,
utan industriell eller kommersiell 
karaktär. Vid tillämpningen av detta 
direktiv ska ett organ som verkar på 
normala marknadsmässiga villkor, har ett 
vinstsyfte och bär de förluster som 
uppstår i samband med utövandet av sin 
verksamhet inte anses ha grundats för att 
verka för det allmänna intresset utan
industriell eller kommersiell karaktär.

(a) särskilt inrättats för att tillgodose behov 
i det allmännas intresse. Dessa bör inte 
vara av industriell eller kommersiell 
karaktär.

Or. en

Motivering

Förtydligande och förenkling av definitionen av offentligrättsliga organ.

Ändringsförslag 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det har särskilt inrättats för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse, 
utan industriell eller kommersiell karaktär. 
Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett 
organ som verkar på normala 
marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte
och bär de förluster som uppstår i 
samband med utövandet av sin 
verksamhet inte anses ha grundats för att 
verka för det allmänna intresset utan 
industriell eller kommersiell karaktär.

(a) Det har särskilt inrättats för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse, 
utan industriell eller kommersiell karaktär. 
Vid tillämpningen av detta direktiv ska ett 
organ som verkar på normala 
marknadsmässiga villkor och bedriver 
ekonomisk verksamhet genom att erbjuda 
varor och tjänster på marknaden inte 
anses ha grundats för att verka för det 
allmänna intresset utan industriell eller 
kommersiell karaktär.

Or. en
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Motivering

Bestämmelsens nuvarande ordalydelse leder till rättslig osäkerhet eftersom den hänvisar till 
svävande begrepp som skulle kunna leda till olika tolkningar och omfattande tvister. 
Ändringsförslaget använder kommissionens definition på ekonomisk aktivitet från dess 
meddelande om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning 
för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, I överensstämmelse med 
EU-domstolens etablerade rättspraxis.

Ändringsförslag 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det är en juridisk person. (b) Som är juridiska personer.

Or. en

Ändringsförslag 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett organ vars verksamhet till största 
delen finansieras av statliga, regionala eller 
lokala myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ, eller vars 
verksamhet står under kontroll av sådana 
organ, eller det har ett förvaltningsorgan, 
styrelseorgan eller kontrollorgan där mer 
än hälften av ledamöterna utses av 
statliga, regionala eller lokala myndigheter, 
eller av andra offentligrättsliga organ.

(c) som uppfyller minst ett av de följande 
kraven:

(i) Största delen av verksamheten 
finansieras av statliga, regionala eller 
lokala myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ,
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(ii) Största delen av förvaltningsorganen, 
styrelseorganen eller kontrollorganen
utses av statliga, regionala eller lokala 
myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ.

(iii) Beslut kontrolleras av statliga, 
regionala eller lokala myndigheter, eller 
av andra offentligrättsliga organ.

Or. en

Motivering

Detta klargör vilka typer av organisationer som bör omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 351
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett organ vars verksamhet till största 
delen finansieras av statliga, regionala eller 
lokala myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ, eller vars 
verksamhet står under kontroll av sådana 
organ, eller det har ett förvaltningsorgan, 
styrelseorgan eller kontrollorgan där mer 
än hälften av ledamöterna utses av 
statliga, regionala eller lokala 
myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ.

(c) Ett organ vars verksamhet till största 
delen finansieras av statliga, regionala eller 
lokala myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ, eller vars 
verksamhet står under kontroll av sådana 
organ,

Or. en

Ändringsförslag 352
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led ca (nytt)



PE492.857v01-00 160/219 AM\908710SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Största delen av förvaltningsorganen, 
styrelseorganen eller kontrollorganen 
utses av statliga, regionala eller lokala 
myndigheter, eller av andra 
offentligrättsliga organ.

Or. en

Ändringsförslag 353
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En byggentreprenad eller 
genomförande, oavsett medel, av en 
byggentreprenad som motsvarar de krav 
som anges av den upphandlande 
myndigheten. Med byggentreprenad avses 
ett resultat av bygg- och 
anläggningsarbeten som i sig fyller en 
ekonomisk eller teknisk funktion.

Or. en

Motivering

Definitionen av 2004/18/EC har godkänts och fungerar bra.

Ändringsförslag 354
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utförande eller projektering och 
utförande av en byggentreprenad.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 355
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Genomförande, oavsett medel, av en 
byggentreprenad som motsvarar de krav 
som anges av den upphandlande 
myndigheten som utövar ett avgörande 
inflytande över typen eller projekteringen 
av byggentreprenaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 356
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Genomförande, oavsett medel, av en 
byggentreprenad som motsvarar de krav 
som anges av den upphandlande 
myndigheten som utövar ett avgörande 
inflytande över typen eller projekteringen 
av byggentreprenaden.

(c) Genomförande av en byggentreprenad 
som motsvarar de krav som anges av den 
upphandlande myndigheten som utövar ett 
avgörande inflytande över typen eller 
projekteringen av byggentreprenaden.

Or. fr

Ändringsförslag 357
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) tjänstekoncession: ett kontrakt av 
samma typ som ett offentligt 
tjänstekontrakt med den skillnaden att 
ersättningen för tjänsternas utförande 
utgörs antingen av endast rätten att 
utnyttja tjänsten eller av dels en sådan 
rätt, dels betalning.

Or. de

Ändringsförslag 358
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person, enhet eller grupp av 
sådana personer och/eller enheter som 
erbjuder sig att utföra byggentreprenader 
och/eller tillhandahåller 
byggentreprenader, levererar varor eller 
tillhandahåller tjänster på marknaden.

(12) ekonomisk aktör: varje privat eller 
offentlig fysisk eller juridisk person eller 
grupp av sådana personer som erbjuder sig 
att utföra byggentreprenader och/eller 
tillhandahåller byggentreprenader, 
levererar varor eller tillhandahåller tjänster 
på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 359
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) upphandlingsdokument: alla
dokument som utarbetas av den 
upphandlande myndigheten eller som den 
upphandlande myndigheten hänvisar till 
för att beskriva eller fastställa innehållet i 

(15) upphandlingsdokument: vilket
dokument som helst som utarbetas av den 
upphandlande myndigheten eller som den 
upphandlande myndigheten hänvisar till 
för att beskriva eller fastställa innehållet i 
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upphandlingen eller förfarandet, inbegripet 
meddelanden om upphandling, 
förhandsmeddelanden eller meddelanden 
om att det finns ett kvalificeringssystem 
om ett sådant meddelande används, 
tekniska specifikationer, förslag till 
kontraktsvillkor, format för de handlingar 
som ska lämnas in av anbudssökande och 
anbudsgivare, upplysningar om allmänt 
tillämpliga skyldigheter samt eventuella 
kompletterande handlingar.

upphandlingen eller förfarandet, inbegripet 
meddelanden om upphandling, 
förhandsmeddelanden eller meddelanden 
om att det finns ett kvalificeringssystem 
om ett sådant meddelande används, 
tekniska specifikationer, förslag till 
kontraktsvillkor, format för de handlingar 
som ska lämnas in av anbudssökande och 
anbudsgivare, upplysningar om allmänt 
tillämpliga skyldigheter samt eventuella 
kompletterande handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 360
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) inköpscentral: en upphandlande 
myndighet som tillhandahåller 
centraliserade inköpsverksamheter och 
eventuellt också stödverksamheter för 
inköp.

(18) inköpscentral: en upphandlande 
myndighet i den mening som avses i led 1 
i denna artikel eller en upphandlande 
myndighet som avses i artikel 4 i direktiv 
…/…/EU [direktiv som ersätter 
2004/17/EG] som tillhandahåller 
centraliserade inköpsverksamheter och 
eventuellt också stödverksamheter för 
inköp.

Or. en

Ändringsförslag 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) elektroniska medel: elektronisk 
utrustning för behandling (även digital 
komprimering) och lagring av data som 
sänds, överförs och mottas via kabel, 
radiovågor, på optisk eller annan 
elektromagnetisk väg.

(21) elektroniska medel: elektronisk 
utrustning för behandling (även digital 
komprimering) och lagring av data som 
sänds, överförs och mottas via kabel, 
radiovågor, på optisk eller annan 
elektromagnetisk väg. När det gäller 
byggentreprenadkontrakt hänvisar 
elektroniska medel också till 
användningen av kompatibel 
tredimensionell information angående 
byggnadens eller infrastrukturens 
planering, utförande och verksamhet.

Or. en

Motivering

Detta är ett viktigt verktyg som tillåter upphandlande myndigheter att förbättra 
beslutsfattandet, främst för sådan verksamhet som beskrivs i bilaga II. Denna åtgärd bör 
införas tillsammans med genomförandemålen för e-upphandling, och den kommer att spara 
skattebetalarnas pengar genom att garantera att alternativa planer bedöms utan nämnvärd 
svårighet, och särskilt att energi- och livscykelbesparingar räknas ut och jämförs på rätt sätt.

Ändringsförslag 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis



AM\908710SV.doc 165/219 PE492.857v01-00

SV

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 
forskning, utveckling, 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.

Or. en

Ändringsförslag 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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: monetarisering, då det är 
möjligt, av de totala kostnaderna i 
anslutning till den offentliga 
upphandlingen, innefattande kostnader 
för underhåll och resurseffektivitet 
(innefattande energieffektivitet), 
kostnader för återvinning av uttjänta 
produkter, och kostnader för sociala 
effekter i de fall dessa är kopplade till 
utförandet av kontraktet. Effektiv 
formgivning, planering och användning 
av elektroniska medel får även inbegripas 
i livscykelmonetarisering. För offentlig 
upphandling löper livscykeln från 
tidpunkten för inköpet genom hela 
livslängden för byggentreprenaden, 
varorna eller tjänsterna och utgör en 
integrerad och oåtskiljaktlig del av 
beräkningen av vad som utgör det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.



PE492.857v01-00 166/219 AM\908710SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Även om upphandlande myndigheter, i skattebetalarnas intresse, ska ansvara för att 
garantera valuta för pengarna för den lösning som väljs genom offentlig upphandling, och att 
detta inte i slutändan är mer kostsamt för samhället eller påfrestande för miljön i det långa 
loppet, kan detta ansvar endast rimligtvis få sin början vid tidpunkten för inköpet.  
Upphandlande myndigheter kan inte hållas ansvariga för negativa miljömässiga eller sociala 
val som görs av privata företag. 

Ändringsförslag 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
forskning, utveckling, transport, 
användning och underhåll under en 
produkts existens eller under 
tillhandahållandet av en byggentreprenad 
eller tjänst, förutsatt att uppgifterna 
rörande dessa stadier är mätbara och kan 
kontrolleras på ett meningsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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 

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

generering av resurser till bortskaffande, 
röjning och avslutande.

Or. en

Ändringsförslag 367
Jürgen Creutzmann

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 av en 
produkts existens eller under 
tillhandahållandet av en byggentreprenad 
eller tjänst, från anskaffning till 
användning, underhåll, bortskaffande, 
röjning och avslutande.

Or. en

(Se artikel 67)

Ändringsförslag 368
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) livscykelegenskaper: egenskaper 
kopplade till alla delar av livscykeln för en 
produkt eller byggentreprenad eller 
tillhandahållandet av en tjänst, 
innefattande socialt hållbara 
produktionsförfaranden och 
produktionsförfaranden där djurskydd 
beaktas, enligt definitionen i detta led (22) 
i denna artikel, innefattande alla aspekter 
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som hänför sig till miljöskydd, 
arbetsförhållanden, arbetstagares 
rättigheter, jämställdhet, social 
integration, mänskliga rättigheter, 
effekter på näraliggande samhällen, och 
etisk handel. Livscykelegenskaperna är 
integrerade i en produkt på grund av val 
som gjorts vid tillverkningen eller i 
samband med andra icke-
användningsfaser av produktens livscykel, 
även om sådana egenskaper inte tydligt 
framgår av den resulterande produktens 
eller tjänstens fysiska eller funktionella 
egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 369
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) livscykelegenskaper: egenskaper 
kopplade till val med avseende på alla 
delar av en produkt eller byggentreprenad 
eller tillhandahållandet av en tjänst, 
enligt definitionen i detta led (22) i denna 
artikel, innefattande alla aspekter som 
hänför sig till miljöskydd, 
arbetsförhållanden, arbetstagares 
rättigheter, jämställdhet, social 
integration, mänskliga rättigheter och 
etisk handel. Livscykelegenskaperna är 
integrerade i en produkt på grund av val 
som gjorts vid tillverkningen eller i 
samband med andra icke-
användningsfaser av produktens livscykel, 
även om sådana egenskaper inte tydligt 
framgår av den resulterande produktens 
eller tjänstens fysiska eller funktionella 
egenskaper.

Or. en
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Motivering

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Ändringsförslag 370
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) standardiserade produkter: 
produkter som inte märkbart skiljer sig till 
sammansättning eller egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 371
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) tjänstekoncession: ett kontrakt av 
samma typ som ett offentligt 
tjänstekontrakt med den skillnaden att 
ersättningen för tjänsternas utförande 
utgörs antingen av endast rätten att 
utnyttja tjänsten eller av dels en sådan 
rätt, dels betalning.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) företag för ömsesidiga offentliga 
tjänster: en organisation med följande 
särdrag:
a) Organisationen utgörs huvudsakligen 
av personer som lämnat sina 
anställningar inom den offentliga sektorn 
för att leverera offentliga tjänster genom 
organisationen i fråga.
b) Huvuddelen av tjänsterna som 
organisationen tillhandahåller 
tillhandahålls den offentliga sektorn.
c) Personalägande eller anställdas 
engagemang i hög grad påverkar på
ledningen av organisationen.
Ett företag för ömsesidiga offentliga 
tjänster kan se ut på flera olika sätt då det 
gäller affärsmodell och medlemskap.

Or. en

Ändringsförslag 373
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) upphandlingsstrategi: strategin för 
offentlig upphandling. Strategin 
fastställer unionens principer för 
upphandling inom den offentliga sektorn 
och riktlinjerna och de riktgivande 
åtgärderna för att genomföra denna 
vision på nationell, regional och lokal 
nivå.
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Or. en

Ändringsförslag 374
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) tillgänglighet: att med lätthet närma 
sig, komma in i, lämna, använda, delta i 
och på ett säkert och självständigt sätt, 
samt med värdighet, använda en vara, 
tjänst, sajt, teknik (innefattande 
informations- och kommunikationsteknik 
och -system) eller offentliga byggnader 
för en person med ett funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet under alla 
omständigheter (inbegripet nödfall). Detta 
utesluter inte användningen av 
hjälpmedel eller förstärkt och alternativ 
kommunikation för att skapa 
tillgänglighet för särskilda grupper av 
personer med funktionshinder vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 375
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) produkter, byggentreprenader, varor 
och tjänster som inte omfattas: produkter, 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
med ursprung i ett land med vilket 
unionen inte har ingått något 
internationellt avtal om offentliga 
upphandlingar, däribland ett åtagande om 
marknadstillträde, eller produkter, 
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byggentreprenader, varor och tjänster 
från ett land med vilket unionen har 
ingått ett sådant internationellt avtal, men 
för vilket detta avtal inte är tillämpligt.

Or. fr

Ändringsförslag 376
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) varor eller tjänster som inte 
omfattas: varor eller tjänster med 
ursprung i ett land med vilket unionen 
inte har slutit något internationellt avtal 
inom offentlig upphandling som 
innehåller åtaganden om 
marknadstillträde, eller varor eller 
tjänster med ursprung i ett land med vilket 
unionen har slutit ett sådant 
internationellt avtal men som avtalet inte 
är tillämpligt på.

Or. en

Ändringsförslag 377
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) tillgänglighet: att med lätthet närma 
sig, komma in i, lämna, använda, delta i 
och på ett säkert och självständigt sätt, 
samt med värdighet, använda en vara, 
tjänst, sajt, teknik (innefattande 
informations- och kommunikationsteknik 
och -system) eller offentliga byggnader 
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för en person med ett funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet under alla 
omständigheter (inbegripet nödfall). Detta 
utesluter inte användningen av 
hjälpmedel eller förstärkt och alternativ 
kommunikation för att skapa 
tillgänglighet för särskilda grupper av 
personer med funktionshinder vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 378
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För kontrakt som avser upphandling som 
omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra beståndsdelar som 
inte omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [som ersätter 2004/17/EG] eller 
2009/81/EG26 ska den del av kontraktet 
som utgör upphandling som omfattas av 
detta direktiv tilldelas i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

2. För kontrakt som avser upphandling som 
omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra beståndsdelar som 
inte omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [som ersätter 2004/17/EG] eller 
2009/81/EG26 ska tillämpningen av detta 
direktiv fastställas på grundval av det 
huvudsakliga kontraktsföremålet.

Or. es

Ändringsförslag 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För kontrakt som avser upphandling som 
omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra beståndsdelar som 
inte omfattas av detta direktiv eller av 
direktiven [som ersätter 2004/17/EG] eller 

2. Om inte annat följer av punkterna 3 
och 4
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2009/81/EG ska den del av kontraktet som 
utgör upphandling som omfattas av detta 
direktiv tilldelas i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

a) För kontrakt som avser upphandling som 
omfattas av detta direktiv samt 
upphandling eller andra beståndsdelar som 
omfattas av direktiv [som ersätter 
2004/17/EG] eller som inte i övrigt 
omfattas av detta direktiv, ska den del av 
kontraktet som utgör upphandling som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

För blandade kontrakt bestående av 
kontrakt för varor, byggentreprenader och 
tjänster och koncessioner ska den del av 
kontraktet som utgör ett kontrakt som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv. 

(b) För blandade kontrakt bestående av 
kontrakt för varor, byggentreprenader och 
tjänster och koncessioner ska den del av 
kontraktet som utgör ett kontrakt som 
omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Om de olika delarna av kontraktet i fråga 
objektivt sett inte kan särskiljas ska detta 
direktiv tillämpas på grundval av 
huvudföremålet för kontraktet.

(c) Om de olika delarna av kontraktet i 
fråga objektivt sett inte kan särskiljas ska 
detta direktiv tillämpas på grundval av 
huvudföremålet för kontraktet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att det inte förekommer någon överlappning mellan detta 
direktiv och regler som ska tillämpas på försvarsupphandlingar.

Ändringsförslag 380
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För blandade kontrakt bestående av 
kontrakt för varor, byggentreprenader och 
tjänster och koncessioner ska den del av 
kontraktet som utgör ett kontrakt som 

För blandade kontrakt bestående av 
kontrakt för varor, byggentreprenader och 
tjänster och koncessioner ska 
tillämpningen av detta direktiv fastställas 
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omfattas av detta direktiv tilldelas i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

på grundval av det huvudsakliga 
kontraktsföremålet.

Or. es

Ändringsförslag 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Då det gäller kontrakt som avser 
upphandling som omfattas av detta 
direktiv samt upphandling eller andra 
beståndsdelar som omfattas av direktiv 
2009/81/EG, ska kontraktet tilldelas enligt 
direktiv 2009/81/EG under 
förutsättningen att tilldelningen av ett 
enskilt kontrakt kan motiveras av 
objektiva skäl.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att det inte förekommer någon överlappning mellan detta 
direktiv och regler som ska tillämpas på försvaret.

Ändringsförslag 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Då det gäller kontrakt som avser 
upphandling som omfattas av detta 
direktiv och direktiv 2009/81/EG samt 
upphandling eller andra beståndsdelar 
som inte omfattas av något av direktiven, 
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ska kontraktet inte omfattas av detta 
direktiv under förutsättningen att 
tilldelningen av ett enskilt kontrakt kan 
motiveras av objektiva skäl. Beslutet att 
tilldela ett enskilt kontrakt får dock inte 
göras i syfte att utesluta kontrakt från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att det inte förekommer någon överlappning mellan detta 
direktiv och regler som ska tillämpas på försvarsupphandlingar.

Ändringsförslag 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 5 000 000 euro för offentliga 
byggentreprenadkontrakt.

(a) 8 000 000 euro för offentliga 
byggentreprenadkontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 5 000 000 euro för offentliga 
byggentreprenadkontrakt.

(a) 7 500 000 euro för offentliga 
byggentreprenadkontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 385
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Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 130 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

(b) 300 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 386
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 130 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

(b) 260 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

Or. nl

Ändringsförslag 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b



PE492.857v01-00 178/219 AM\908710SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 130 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

(b) 195 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala 
myndigheter och projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter. Om 
offentliga varukontrakt tilldelas av 
upphandlande myndigheter på 
försvarsområdet ska detta tröskelbelopp 
bara gälla vid kontrakt som avser produkter 
som omfattas av bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 400 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Or. de

Motivering

Det lägre tröskelvärdet gör det möjligt att uppfylla målet om ett optimalt förhållande mellan 
pris och kvalitet. Vid tilldelning av kontrakt för rengöring av byggnader är det vedertagen 
praxis att rengöringen av en stor förvaltningsbyggnad upphandlas tillsammans med 
rengöringen av flera små byggnader så att förhållandet mellan pris och kvalitet totalt sett 
optimeras. Om den upphandlande myndigheten kan uppvisa ett bra ekonomiskt resultat 
överstiger värdet på kontraktet i regel tröskelvärdet.

Ändringsförslag 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 400 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 390
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 400 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

Or. nl

Ändringsförslag 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 200 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.

(c) 300 000 euro för offentliga varu- och 
tjänstekontrakt som tilldelas av 
upphandlande myndigheter under den 
centrala nivån och för projekttävlingar som 
organiseras av sådana myndigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 392
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Vad gäller bestämmelserna i 
artikel 4, första stycket, led c kan 
medlemsstaterna välja att inte 
konkurrensutsätta på EU-nivå när 
inköpets värde ligger mellan 200 000 euro 
och 1 000 000 euro.

Or. da

Ändringsförslag 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

utgår

Or. en

Motivering

Kopplad till återinförandet av åtskiljning mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 394
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1 000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. de

Motivering

Anpassning av tröskelvärdet för sociala tjänster och andra särskilda tjänster till det värde på 
1 000 000 euro som anges i sektordirektivet. Eftersom det rör sig om samma tjänster bör 
värdet vara identiskt. En annan anledning till detta är att sociala tjänster oftast tillhandahålls 
mycket lokalt och inte påverkar den inre marknaden i någon större utsträckning. 

Ändringsförslag 396
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. en
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Ändringsförslag 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. en

Ändringsförslag 398
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1 000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. nl

Ändringsförslag 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. en
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Ändringsförslag 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1 000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena för sociala och andra särskilda tjänster ska anpassas till tröskelvärdena i 
försörjningsdirektivet (artikel 12 c i kommissionens förslag), som är 1000 000 euro. Detta 
verkar än mer på sin plats då sociala tjänster vanligtvis tillhandahålls i synnerhet lokalt och 
är av mindre betydelse för den inre marknaden.

Ändringsförslag 401
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI B.

Or. fr

Ändringsförslag 402
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 1 000 000 euro för offentliga kontrakt 
för de sociala och andra särskilda tjänster 
som anges i bilaga XVI.

Or. de

Motivering

Upphandlingsdirektivet bör ha samma tröskelvärde som sektordirektivet (artikel 12 c i 
kommissionens förslag), där tröskelvärdet ligger på 1 000 000 euro, eftersom det rör sig om 
samma tjänster och det är önskvärt att lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt. En annan 
anledning till detta är att sociala tjänster oftast tillhandahålls mycket lokalt och inte påverkar 
den inre marknaden i någon större utsträckning.

Ändringsförslag 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 500 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

(d) 750 000 euro för offentliga kontrakt för 
de sociala och andra särskilda tjänster som 
anges i bilaga XVI.

Or. en

Ändringsförslag 404
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) 500 000 euro för offentlig 
upphandling av varor och tjänster som 
tilldelas av ideella organisationer i det 
civila samhället, och 
formgivningstävlingar som arrangeras av 
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sådana organisationer, även om de anses 
vara ”offentligrättsliga organ”. 

Or. en

Ändringsförslag 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kontrakt för byggentreprenader, 
varor och tjänster som ligger under dessa 
trösklar ska medlemsstaterna genomföra 
nationella förfaranden för öppna 
upphandlingar för att garantera 
överensstämmelse med fördragets 
principer eller likvärdig tillgång, 
icke-diskriminering och öppenhet. 

Or. en

Ändringsförslag 406
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt för enskilda delar utan att 
tillämpa de förfaranden som föreskrivs i 
detta direktiv, förutsatt att det uppskattade 
värdet exklusive mervärdesskatt för den 
berörda delen är lägre än 80 000 euro för 
varor eller tjänster eller 1 miljon euro för 
byggentreprenader. Det sammanlagda 
värdet av de delar som därigenom tilldelas 
utan att tillämpa detta direktiv får dock 
inte överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delar som den föreslagna 

utgår
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byggentreprenaden, den föreslagna 
anskaffningen av likartade varor eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

Or. en

Motivering

I likhet med ändringsförslaget till artikel 44 finns det ett behov av att understryka att dessa 
bestämmelser kommer att skapa onödig administrativ börda utan mervärde exempelvis för 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt för enskilda delar utan att tillämpa 
de förfaranden som föreskrivs i detta 
direktiv, förutsatt att det uppskattade värdet 
exklusive mervärdesskatt för den berörda 
delen är lägre än 80 000 euro för varor 
eller tjänster eller 1 miljon euro för
byggentreprenader. Det sammanlagda 
värdet av de delar som därigenom tilldelas 
utan att tillämpa detta direktiv får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delar som den föreslagna 
byggentreprenaden, den föreslagna 
anskaffningen av likartade varor eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

9. Upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt för enskilda delar utan att tillämpa 
de förfaranden som föreskrivs i detta 
direktiv, förutsatt att det uppskattade värdet 
exklusive mervärdesskatt för den berörda 
delen är lägre än 160 000 euro för varor 
eller tjänster eller 2 miljoner euro för 
byggentreprenader. Det sammanlagda 
värdet av de delar som därigenom tilldelas 
utan att tillämpa detta direktiv får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delar som den föreslagna 
byggentreprenaden, den föreslagna 
anskaffningen av likartade varor eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

Or. en

Ändringsförslag 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt för enskilda delar utan att tillämpa 
de förfaranden som föreskrivs i detta 
direktiv, förutsatt att det uppskattade värdet 
exklusive mervärdesskatt för den berörda 
delen är lägre än 80 000 euro för varor 
eller tjänster eller 1 miljon euro för 
byggentreprenader. Det sammanlagda 
värdet av de delar som därigenom tilldelas 
utan att tillämpa detta direktiv får dock inte 
överskrida 20 % av det sammanlagda 
värdet av alla delar som den föreslagna 
byggentreprenaden, den föreslagna 
anskaffningen av likartade varor eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

9. Upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt för enskilda delar utan att tillämpa 
de förfaranden som föreskrivs i detta 
direktiv, förutsatt att det uppskattade värdet 
exklusive mervärdesskatt för den berörda 
delen är lägre än 120 000 euro för varor 
eller tjänster eller 1 500 000 euro för 
byggentreprenader. Det sammanlagda 
värdet av de delar som därigenom tilldelas 
utan att tillämpa detta direktiv får dock inte
överskrida 30 % av det sammanlagda 
värdet av alla delar som den föreslagna 
byggentreprenaden, den föreslagna 
anskaffningen av likartade varor eller den 
föreslagna upphandlingen av tjänster har 
delats upp i.

Or. en

Ändringsförslag 409
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vartannat år från och 
med den 30 juni 2014 kontrollera att de 
tröskelvärden som fastställs i leden a–c i 
artikel 4 motsvarar WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och vid behov 
revidera dem.

1. Kommissionen ska vartannat år från och 
med den 30 juni 2014 kontrollera att de 
tröskelvärden som fastställs i leden a–c i 
artikel 4 motsvarar WTO-avtalet om 
offentlig upphandling och vid behov 
revidera dem. Där det går ska 
kommissionen höja tröskelvärdena och 
om tröskelvärdena har fastställts i 
WTO-avtalet ska kommissionen i de 
kommande förhandlingarna prioritera en 
höjning av tröskelvärdena.

Or. nl
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Ändringsförslag 410
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där det är möjligt ska kommissionen även 
se till att ömsesidighetsprincipen tillämpas 
korrekt i fråga om tredjeländers tillgång 
till offentliga kontrakt.

Or. nl

Ändringsförslag 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Regler som skall tillämpas på offentliga 

tjänstekontrakt
Kontrakt avseende tjänster förtecknade i 
bilaga XVI A skall tilldelas i enlighet med 
artiklarna 39–69.
Kontrakt avseende tjänster förtecknade i 
bilaga XVI B omfattas endast av 
bestämmelserna i artikel 40 och 
artikel 48.1.
Kontrakt avseende tjänster förtecknade i 
såväl bilaga XVI A och bilaga XVI B ska 
tilldelas i enlighet med artiklarna 39-88 
då värdet för tjänster förtecknade i bilaga 
XVI A överstiger värdet för tjänster 
förtecknade i bilaga XVI B. I annat fall 
ska kontrakt tilldelas i enlighet med 
artikel 40 och artikel 48.1.
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Or. en

Motivering

Återinförandet av åtskiljning mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 412
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 7 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
offentliga kontrakt vars huvudsakliga 
syfte är att ge de upphandlande 
myndigheterna möjlighet att 
tillhandahålla posttjänster och andra 
tjänster än posttjänster.
I denna artikel avses med

posttjänster: insamling, sortering, 
transport och överlämnande av 
postförsändelser. Detta omfattar både 
tjänster inom och utanför de 
samhällsomfattande tjänsternas räckvidd i 
enlighet med direktiv 97/67/EG. 
andra tjänster än posttjänster: tjänster på 
följande områden:
(i) tjänster som innebär förvaltning av 
posttjänster (tjänster både före och efter 
försändelsen, inklusive närservice),
(ii) mervärdestjänster som har anknytning 
till och utförs helt och hållet med 
elektroniska medel (inbegripet säker 
elektronisk överföring av kodade 
dokument, adresshanteringstjänster och 
överföring av registrerad e-post),
(iii) tjänster som avser postförsändelser 
som inte omfattas av led (a), såsom direkt 
post som saknar adress, 
(iv) finansiella tjänster enligt definitionen 
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i CPV under referensnumren 66100000-
1–66720000-3 och i artikel 19 c, 
inbegripet särskilt postanvisningar och 
postgirobetalningar,
(v) filatelitjänster,
(vi) logistiktjänster (tjänster där fysisk 
leverans och/eller magasinering 
kombineras med andra tjänster som inte 
är posttjänster).

Or. en

Motivering

Eftersom postsektorn är utsatt för verklig konkurrens till följd av att unionsbestämmelserna 
om liberalisering av denna sektor har genomförts, bör offentliga kontrakt på det området 
undantas från detta direktivs tillämpningsområde, i den mån dessa kontrakt huvudsakligen 
syftar till att ge den upphandlande myndigheten möjlighet att utöva vissa verksamheter inom 
postsektorn.

Ändringsförslag 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Uteslutande av varor som omfattas av ett 

regelverk med fasta priser
Detta direktiv ska inte tillämpas på 
kontrakt för tillhandahållande av varor 
eller tjänster som enligt lagen har ett fast 
pris.

Or. en

Ändringsförslag 414
Evelyne Gebhardt
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Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Enligt artikel 2.1.11a (ny) ska detta 
direktiv inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner.

Or. de

Ändringsförslag 415
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
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. de

Ändringsförslag 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
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Särskilda undantag på området för 
posttjänster

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
offentliga kontrakt vars huvudsakliga 
syfte är att tillåta de upphandlande 
myndigheterna att tillhandahålla 
posttjänster och andra tjänster än 
posttjänster.
I denna artikel avses med
posttjänster: insamling, sortering, 
transport och överlämnande av 
postförsändelser. Detta omfattar både 
tjänster inom och utanför de 
samhällsomfattande tjänsternas räckvidd i 
enlighet med direktiv 97/67/EG.
andra tjänster än posttjänster: tjänster på 
följande områden:
(i) tjänster som innebär förvaltning av 
posttjänster (tjänster både före och efter 
försändelsen, inklusive närservice),
(ii) mervärdestjänster som har anknytning 
till och utförs helt och hållet med 
elektroniska medel (inbegripet säker 
elektronisk överföring av kodade 
dokument, adresshanteringstjänster och 
överföring av registrerad e-post),
(iii) tjänster som avser postförsändelser 
som inte omfattas av led (a), såsom direkt 
post som saknar adress, 
(iv) finansiella tjänster enligt definitionen 
i CPV under referensnumren 66100000-
1–66720000-3 och i artikel 19 c, 
inbegripet särskilt postanvisningar och 
postgirobetalningar,
(v) filatelitjänster,
(vi) logistiktjänster (tjänster där fysisk 
leverans och/eller magasinering 
kombineras med andra tjänster som inte 
är posttjänster).

Or. en
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Ändringsförslag 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Särskilda undantag på området för 

posttjänster
Detta direktiv ska inte tillämpas på 
offentliga kontrakt vars huvudsakliga 
syfte är att tillåta de upphandlande 
myndigheterna att tillhandahålla 
posttjänster och andra tjänster än 
posttjänster.
I denna artikel avses med
posttjänster: insamling, sortering, 
transport och överlämnande av 
postförsändelser. Detta omfattar både 
tjänster inom och utanför de 
samhällsomfattande tjänsternas räckvidd i 
enlighet med direktiv 97/67/EG.
andra tjänster än posttjänster: tjänster på 
följande områden:
(i) tjänster som innebär förvaltning av 
posttjänster (tjänster både före och efter 
försändelsen, inklusive närservice),
(ii) mervärdestjänster som har anknytning 
till och utförs helt och hållet med 
elektroniska medel (inbegripet säker 
elektronisk överföring av kodade 
dokument, adresshanteringstjänster och 
överföring av registrerad e-post),
(iii) tjänster som avser postförsändelser 
som inte omfattas av led (a), såsom direkt 
post som saknar adress, 
(iv) finansiella tjänster enligt definitionen 
i CPV under referensnumren 66100000-
1–66720000-3 och i artikel 19 c, 
inbegripet särskilt postanvisningar och 
postgirobetalningar,
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(v) filatelitjänster,
(vi) logistiktjänster (tjänster där fysisk 
leverans och/eller magasinering 
kombineras med andra tjänster som inte 
är posttjänster).

Or. en

Motivering

Det klassiska direktivet ska inte tillämpas på kontrakt som uteslutits från 
försörjningsdirektivets tillämpningsområde med beaktande av att postsektorn är utsatt för 
verklig konkurrens till följd av att unionsbestämmelserna om liberalisering av denna sektor 
har genomförts, bör offentliga kontrakt på det området undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde, i den mån dessa kontrakt huvudsakligen syftar till att ge den 
upphandlande myndigheten möjlighet att utöva vissa verksamheter inom postsektorn.

Ändringsförslag 418
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) som avser anskaffning, utveckling, 
produktion eller samproduktion av 
programmaterial avsett för audivisuella 
medietjänster som tilldelas av radio- och 
tv-bolag, eller kontrakt om sändningstid 
som tilldelats tillhandahållare av 
audivisuella medietjänster,

(b) som avser anskaffning, utveckling, 
produktion eller samproduktion av 
programmaterial och förberedande 
kringtjänster avsedda för audivisuella 
medietjänster som tilldelas av radio- och 
tv-bolag, eller kontrakt om sändningstid 
som tilldelats tillhandahållare av 
audivisuella medietjänster då 
medietjänster enligt definitionen 
innefattar överföring och distribution via 
någon form av elektroniskt nät,

Or. fr

Motivering

I formuleringen i detta stycke beaktas den tekniska utvecklingen inom mediesektorn.

Ändringsförslag 419
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Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster och alla följande 
juridiska tjänster,

 (i) företrädande av en klient i rätten, i 
domstol eller hos offentliga myndigheter 
av en advokat enligt vad som föreskrivs i 
artikel 1 i direktiv 77/249/EEC,

(ii) tjänster inom certifiering av dokument 
som om måste tillhandahållas av notarier, 
(iii) juridiska tjänster som tillhandahålls 
av förvaltare, förmyndare eller andra 
juridiska tjänster vars tillhandahållare är 
utsedda av en domstol i medlemsstaten i 
fråga, 
(iv) andra juridiska tjänster som i 
medlemsstaten i fråga har anknytning till 
officiellt myndighetsutövande.

Or. en

Ändringsförslag 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, samt den verksamhet 
som utförs av en offentlig tjänsteman, 
som enligt lag är skyldig att agera 
oberoende och opartiskt, exempelvis en 
notarie,

Or. de

Ändringsförslag 422
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

b) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, samt advokattjänster i 
form av representation i domstol,

Or. fr

Ändringsförslag 423
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, inbegripet 
tvistlösningstjänster,

Or. en
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Motivering

”Tvistlösningstjänster” är en särskild förlikningstjänst som är kopplad till de internationella 
FIDIC-villkoren för avtal avseende byggnads- och konstruktionsarbeten, som antagits av 
Världsbanken.

Ändringsförslag 424
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

(c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, juridiska tjänster och 
notarietjänster,

Or. de

Ändringsförslag 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster,

c) som avser skiljemanna- och 
förlikningstjänster, samt åtgärder av 
sådana offentliga befattningshavare som 
är skyldiga att vara oberoende och 
opartiska,

Or. pl

Ändringsförslag 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) alla följande juridiska tjänster,
(i) företrädande av en klient i nationell 
rätt, nationell domstol eller hos nationella 
offentliga myndigheter i en medlemsstat 
av en advokat enligt vad som föreskrivs i 
artikel 1 i direktiv 77/249/EEC,
(ii) tjänster inom certifiering av dokument 
som om måste tillhandahållas av notarier,
(iii) juridiska tjänster som tillhandahålls 
av förvaltare, förmyndare eller andra 
juridiska tjänster vars tillhandahållare är 
utsedda av en domstol i medlemsstaten i 
fråga,
(iv) andra juridiska tjänster som i 
medlemsstaten i fråga har anknytning, 
om än bara tillfälligt, till officiellt 
myndighetsutövande.

Or. en

Motivering

Detta är en kompromisslösning för att inte vara tvungen att återinföra kategori B-tjänster. 
Detta ändringsförslag inför flera undantag från detta direktivs tillämpningsområde samtidigt 
som den nya artikeln om sociala och andra tjänster bevaras, och utökas som en del av samma 
strävan med en fördubblad tröskel.

Ändringsförslag 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) som avser följande juridiska tjänster:
i) en anbudsgivares rätt till rättsligt 
ombud i form av en advokat vid rättsliga 
förfaranden vid domstolar eller 
förvaltningar i den mening som avses i 
artikel 1 i direktiv 77/249/EEG
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ii) intyg och attesteringar av dokument av 
notarier
iii) juridiska tjänster som utförs av 
befullmäktigade ombud eller utsedda 
förmyndare eller andra juridiska tjänster 
som medlemsstaterna föreskriver vid sina 
domstolar
iv) andra juridiska tjänster som, om än 
endast tillfälligt, är knutna till 
medlemsstaternas offentliga förvaltning.

Or. de

Motivering

Att låta notariers verksamhet omfattas av direktivets tillämpningsområde kommer att påverka 
medlemsstaternas behörighet, ge notarierna samma funktion som en rättslig institution och 
således leda till att notarierna förbjuds att konkurrera och att deras arvode fastställs genom 
lagbestämmelser När det gäller notarietjänster är det redan från början omöjligt att nå 
upphandlingsförfarandets mål om pris- och kvalitetskonkurrens.

Ändringsförslag 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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, tjänster som utförs av 
centralbanker och insatser som genomförs 
tillsammans med Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen(EFSM), eller 
transaktioner från upphandlande 
myndigheter för att uppbringa pengar 
eller kapital,

Or. en



PE492.857v01-00 200/219 AM\908710SV.doc

SV

Ändringsförslag 429
Barbara Weiler

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, affärsverksamhet 
som har till syfte att göra det möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
anskaffa pengar eller kapital samt tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. de

Ändringsförslag 430
Kerstin Westphal

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, affärsverksamhet 
som har till syfte att göra det möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
anskaffa pengar eller kapital samt tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),



AM\908710SV.doc 201/219 PE492.857v01-00

SV

Or. de

Motivering

För närvarande kan kommunerna utan problem be om kredit hos ett tjugotal banker. Om 
bankerna måste behålla sina villkor under en längre tid – hittills några timmar – utan att de 
har tillräckligt med möjligheter till refinansiering måste så kallade swaptions (optioner att 
ingå swappavtal) i framtiden beräknas för tidpunkten för tillhandahållandet av krediten. 
Kostnaderna för detta överstiger kommunernas nuvarande villkor och kommer kraftigt att öka 
de offentliga finansieringskostnaderna.

Ändringsförslag 431
Heide Rühle

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, transaktioner från 
upphandlande myndigheter för att 
uppbringa pengar eller kapital, tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. en

Ändringsförslag 432
Peter Simon

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 

(d) som avser finansiella tjänster i 
anslutning till emittering, försäljning, 
inköp eller överföring av värdepapper eller 
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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),

andra finansiella instrument i den mening 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG, affärsverksamhet 
som har till syfte att göra det möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
anskaffa pengar eller kapital samt tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. de

Ändringsförslag 433
Jürgen Creutzmann

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, affärsverksamhet 
som har till syfte att göra det möjligt för 
den upphandlande myndigheten att 
anskaffa pengar eller kapital samt tjänster 
som utförs av centralbanker och insatser 
som genomförs tillsammans med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsmekanismen (EFSM),

Or. de

Motivering

Skyldigheten att låta offentliga krediter omfattas av upphandling minskar de praktiska 
effekterna av förfarandet för offentlig finansiering och leder till kraftigt ökade 
finansieringskostnader. Undantaget för finansiella tjänster bör därför grundas på 
investeringar och kapitalanskaffning.
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Ändringsförslag 434
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) som avser civilskydd, katastrofskydd 
och normala räddningstjänstfunktioner,

Or. de

Ändringsförslag 435
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) som avser finansiell 
affärsverksamhet i syfte att göra det 
möjligt för den upphandlande 
myndigheten att anskaffa pengar eller 
kapital, göra investeringar eller finansiera 
upphandlingar,

Or. de

Ändringsförslag 436
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 10 - stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) som syftar till anskaffning av pengar 
eller kapital för de upphandlande 
myndigheterna,

Or. fr
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Motivering

Avskaffandet av undantaget för offentliga kunder i fråga om återfinansiering genom lån 
skapar en osäkerhet som inverkar negativt på räntesatserna och en konkurrenssnedvridning 
som gynnar de finansiella marknader som omfattas av ett undantag.

Ändringsförslag 437
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) som avser den i överensstämmelse 
med EU-fördragen befintliga, särskilda 
eller exklusiva rätten till kontrakt efter 
överenskommelse,

Or. de

Ändringsförslag 438
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) som avser anställningskontrakt, (e) som avser anställningskontrakt 
inbegripet utsändningen av tillfällig 
personal,

Or. en

Ändringsförslag 439
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) som avser anställningskontrakt, (e) som avser anställningskontrakt och det 
obligatoriska socialförsäkringssystemet,

Or. fr

Ändringsförslag 440
Anna Hedh

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

Motivering

Detta ändringsförslag har som syfte att råda bot på de problem som uppstått av EU-
domstolens avgörande Kommissionen mot Tyskland 271/08. Den föreslagna texten är baserad 
på punkt 59 i Albanien-målet 67/97 och har som syfte att utesluta kollektivavtal som bidrar 
till förbättring av arbetsvillkor och anställning, bland annat avtal om kompletterande 
pensionssystem och försäkringar etc.

Ändringsförslag 441
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Kontrakt för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som garanterar 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen och som tilldelas 
enligt ett öppet och icke-diskriminerade 
förfarande.
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Or. en

Ändringsförslag 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) som avser civil- och katastrofskydd 
samt normala räddningstjänstfunktioner,

Or. de

Motivering

Vid tilldelning av kontrakt på området civil- och katastrofskydd bör kriterier som lönsamhet 
inte vara utslagsgivande. Detta gäller i synnerhet nödhjälp, som ingår i de normala 
räddningstjänstfunktionerna och som bör särskiljas från sjukvårdstransporter. I samband 
med nödhjälp förlitar man sig framför allt på landsbygden till ett stort antal ideella krafter. 
Detta ideella arbete hotas om rätten till offentlig upphandling tillämpas.

Ändringsförslag 443
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Civilskydd, olycksberedskap och 
åtgärder vid nödsituationer samt 
akutmottagningar.

Or. en

Ändringsförslag 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) som avser civil- och katastrofskydd 
samt vanliga räddningstjänstuppdrag,

Or. de

Motivering

Detta gäller i synnerhet nödhjälp, som ingår i de normala räddningstjänstfunktionerna och 
som bör särskiljas från sjukvårdstransporter. För att garantera ett bra civil- och 
katastrofskydd inom ramen för de normala räddningstjänstfunktionerna, vilket ligger i 
medborgarnas intresse, borde det räcka att tillämpa principerna i primärrätten.

Ändringsförslag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Hotell- och restaurangtjänster med 
CPV-referensnummer 55100000-1–
55524000-9 och 98340000-8–98341100-6, 
under förutsättningen att tjänsterna kan 
tillhandahållas enbart av ekonomiska 
aktörer i en viss region.

Or. en

Ändringsförslag 446
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) som avser offentliga tjänstekontrakt 
som av en upphandlande myndighet 
tilldelas en annan upphandlande 
myndighet eller en sammanslutning av 
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upphandlande myndigheter på grundval 
av en ensamrätt som dessa innehar enligt 
offentliggjorda lagar eller andra
författningar som är förenliga med 
fördraget.

Or. de

Motivering

Genom EU-fördragen ges medlemsstaterna uttryckligen rätt att överlåta ensamrätter. Detta 
bör ske i upphandlingsbestämmelserna.

Ändringsförslag 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På offentliga tjänstekontrakt vars syfte är 
något av nedanstående ska endast 
artikel 40, 41 och 48 i detta direktiv 
tillämpas:
(a) Hjälptjänster och tjänster i anslutning 
till transporter
(b) Juridiska tjänster
(c) Tjänster som omfattar rengöring av 
byggnader
(d) Landtransporter, inklusive 
penningtransporter och kurirtjänster
(e) Informations- och skyddstjänster.

Or. de

Motivering

Det finns anledning att behållas skillnaden mellan ”A”- och ”B”-tjänster eftersom ett 
upphävande av denna skillnad i praktiken skulle leda till högre förvaltningskostnader. För att 
ytterligare förenkla förfarandet bör dessutom fler tjänster som enligt gällande bestämmelser 
är ”A”-tjänster klassificeras som ”B”-tjänster.
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Ändringsförslag 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv skall 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 om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 449
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. de
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Motivering

I det aktuella direktivet 2004/18 görs undantag för offentliga kontrakt som grundas på 
ensamrätter som ingår i en (offentliggjord) lag, förordning eller annan författning och som är 
förenliga med EU-fördragen. Dessa ensamrätter motsvarar den möjlighet som 
EU-medlemsstaterna i EU-fördraget ges att tilldela sådana ensamrätter.

Ändringsförslag 450
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

som avser civil- och katastrofskydd samt 
normala räddningstjänstfunktioner,

Or. de

Motivering

Skyddet mot faror tillhör liksom katastrofskydd och nödhjälp räddningstjänstens uppgifter 
och måste garanteras av staten.

Ändringsförslag 451
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Audivisuella medietjänster i en mening 
som avses i led b i första stycket ska 
omfatta all överföring och distribution via 
någon form av elektroniskt nät.

utgår

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 10.1 b.
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Ändringsförslag 452
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
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 453
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
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 



PE492.857v01-00 212/219 AM\908710SV.doc

SV

(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 454
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10c
Tjänstekoncession

Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 10a skall detta 
direktiv inte tillämpas på 
tjänstekoncessioner enligt artikel 2(23 a).

Or. en

Ändringsförslag 455
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 456
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Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Valet att införa en helt offentlig 
struktur med ansvar för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse eller sociala 
tjänster är en offentlig maktbefogenhet 
som faller under medlemsstaternas 
exklusiva behörighet. 
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. fr

Ändringsförslag 457
Philippe Juvin

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.

a) Den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över den berörda juridiska 
personen motsvarande den som den utövar 
över sin egen förvaltning, dvs. den utövar 
en avgörande påverkan i fråga om såväl 
strategiska mål som viktiga beslut som 
fattas av den juridiska person som står 
under kontroll. För att avgöra om sådan 
kontroll utövas kan bland annat faktorer 
som exempelvis representationsnivå i 
förvaltnings-, lednings- och 
kontrollorgan, stadgans bestämmelser om 
detta och ägandeförhållanden bedömas.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga kriterierna för gemensam ”intern kontroll” vilka 
ligger till grund för uteslutandet av sådana avtal från direktivets tillämpningsområde. 
Begreppet ”motsvarande kontroll” omfattas av EU-domstolens rättspraxis och stärker det 
kontrollkriterium som tillämpas av den upphandlande myndigheten över den enhet som står 
under kontroll. Begreppet motsvarande kontroll förtydligas även genom de faktorer som 
anges i förordning (EG) nr 1370/2007 (kollektivtrafik) i syfte att göra det lättare att fastställa 
om kontroll utövas.

Ändringsförslag 458
Marc Tarabella

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 459
Heide Rühle

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, enligt kontraktet,
för den upphandlande myndighetens 
räkning eller för andra juridiska personers 
räkning som den upphandlande 
myndigheten utövar kontroll över.

Or. en



AM\908710SV.doc 215/219 PE492.857v01-00

SV

Ändringsförslag 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 person som är föremål 
för kontraktet 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. de

Motivering

För kommunala bolag ger sammanförandet av verksamheten inom olika sektorer i en 
gemensam holding-struktur viktiga synergieffekter som inte bör försvinna på grund av rätten 
till offentlig upphandling. De relevanta principerna för hanteringen av kriteriet avseende 
huvuddelen av verksamheten bör därför reduceras till den som är föremål för upphandlingen.

Ändringsförslag 461
Barbara Weiler

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 
85 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

Or. de
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Ändringsförslag 462
Wim van de Camp

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 merparten
av sin verksamhet för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar kontroll 
över.

Or. nl

Ändringsförslag 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann, Anja Weisgerber

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 i 
huvudsak verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över. Det förmodas att den 
juridiska personen i huvudsak utför 
verksamhet för den upphandlande 
myndighetens räkning eller för andra 
juridiska personers räkning som den 
upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över om vederbörande utför 
minst 90 % av den verksamhet som är 
föremål för kontraktet för denna 
myndighet eller dessa juridiska personer.

Or. de
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Motivering

Förslaget kombinerar EU-domstolens rättspraxis från domen i mål C-107/98 med en så 
kallad safe harbour-klausul, med hjälp av vilken det föreligger en motbevisbar presumtion vid 
intern verksamhet.

Ändringsförslag 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 465
Philippe Juvin

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

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga kriterierna för ”intern kontroll”: genom 
formuleringen ”90 % av verksamheten” förtydligas en av rättspraxisens definitioner 
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(”verksamheten utförs huvudsakligen för”) medan den andra definitionen fortfarande är 
otydlig, varav förslaget att lägga till ”90 % av den genomsnittliga sammanlagda 
omsättningen”.

Ändringsförslag 466
Peter Simon

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 person som är föremål 
för kontraktet 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. de

Ändringsförslag 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 den 
huvudsakliga delen av sin verksamhet för 
den upphandlande myndighetens räkning 
eller för andra juridiska personers räkning 
som den upphandlande myndigheten 
utövar kontroll över;

Or. en

Motivering

Denna formulering återspeglar EU-domstolens avgöranden.
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Ändringsförslag 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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 
100 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.

Or. it


