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Ändringsförslag 469
Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Motivering

För att skydda konkurrensen ska detta undantag begränsas i så hög grad som möjligt. Det 
bör därför fastställas att all verksamhet, det vill säga 100 % av den juridiska personens 
verksamhet, ska utföras för den upphandlande myndighetens räkning.

Ändringsförslag 470
Marian Harkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den bakomliggande verksamheten hos en offentlig myndighet skapar illojal konkurrens då 
myndigheten direkt eller indirekt är verksam på marknaden. Konkurrensundantag bör 



PE492.858v01-00 4/159 AM\908711SV.doc

SV

begränsas till kontrakt som tilldelas offentliga myndigheter som helt kontrolleras av den 
tilldelande myndigheten, och inget privat deltagande i dessa enheter bör tillåtas. Detta 
direktiv innebär en möjlighet att förtydliga och förenkla regler som garanterar bästa 
användning av offentliga medel.

Ändringsförslag 471
Riikka Manner

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

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär att enheten inom den offentliga sektorn direkt kan tilldelas ett 
kontrakt av den enhet inom offentliga sektorn som den kontrolleras av, för att sedan gå in på 
marknaden med en andel på 10 %. Dessa 10 % kan givetvis röra sig om miljoner euro, vilket 
skulle leda till en grov snedvridning av konkurrensen på många affärsområden. Om en enhet 
inom den offentliga sektorn kan sälja tjänster och produkter på samma konkurrensutsatta 
marknad som privata enheter innebär det att utgångsläget inte är rättvist.

Ändringsförslag 472
Toine Manders

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 
50 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över.
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Or. nl

Ändringsförslag 473
Françoise Castex

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 474
Christel Schaldemose

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 
90 % av sin verksamhet för den 
upphandlande myndighetens räkning eller 
för andra juridiska personers räkning som 
den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över. För 
avfallsförbränningsanläggningar 
fastställs denna minimigräns till 50 %.

Or. da

Ändringsförslag 475
Marian Harkin
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den bakomliggande verksamheten hos en offentlig myndighet skapar illojal konkurrens då 
myndigheten direkt eller indirekt är verksam på marknaden. Konkurrensundantag bör 
begränsas till kontrakt som tilldelas offentliga myndigheter som helt kontrolleras av den 
tilldelande myndigheten, och inget privat deltagande i dessa enheter bör tillåtas. Detta 
direktiv innebär en möjlighet att förtydliga och förenkla regler som garanterar bästa 
användning av offentliga medel.

Ändringsförslag 476
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

(c) Det finns bara passivt privat 
deltagande, dvs. deltagande som inte 
möjliggör något inflytande över den 
operativa verksamheten i den juridiska 
enhet som står under kontroll.

Or. de

Motivering

Detta undantag bör endast gälla ”aktivt” privat deltagande i den juridiska enhet som står 
under kontroll, som kan påverka operativa beslut. Detta ändringsförslag kommer endast att 
möjliggöra kapitaldeltagande i den juridiska enheten, t.ex. passivt kapital, utan att påverka 
undantaget för interna konstellationer. Endast kapitaldeltagande bör fortfarande vara möjligt 
för att kommuner ska kunna erbjuda medborgarna tjänster till rimliga priser.

Ändringsförslag 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll, 
såvida inte detta är ett rättsligt krav i 
medlemsstaterna i fråga.

Or. de

Motivering

Privat deltagande är ett rättsligt krav i vissa medlemsstater, vilket hänger samman med den 
historiska utvecklingen och etablerade strukturer. Dessa samarbetsformer bör vara möjliga 
även i fortsättningen, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med 
domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 479
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 480
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det privata deltagandet i den juridiska 
person som står under kontroll överskrider 
inte 50 % av dess röstberättigade aktier.

Or. en

Motivering

Privata investerare kan endast påverka beslut om förvaltning om de innehar över 50 % av 
den kontrollerade juridiska personens röstberättigade aktier.  Syftet med detta 
ändringsförslag är att göra rena kapitalinvesteringar möjliga utan att interna upphandlingar 
och horisontellt samarbete påverkas.

Ändringsförslag 481
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den kontrollerade juridiska personens 
intressen skiljer sig inte från intressena 
för de offentliga myndigheter som 
påverkar densamma.
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Or. es

Ändringsförslag 482
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
för de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med den 
upphandlande myndigheten.

Or. es

Ändringsförslag 483
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 484
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 485
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga artikeln. Se ändringsförslaget till artikel 11.1 a.

Ändringsförslag 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

För att det uttalade målet med förenklad lagstiftning ska kunna nås bör alltför utförliga 
förklaringar undvikas i lagtext och i stället ges i separata riktlinjer. Detta avsnitt bör därför 
utgå. En förklaring som är mer långtgående än domstolens tillämpliga rättspraxis är 
olämplig här.

Ändringsförslag 487
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 488
Marian Harkin
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den bakomliggande verksamheten hos en offentlig myndighet skapar illojal konkurrens då 
myndigheten direkt eller indirekt är verksam på marknaden. Konkurrensundantag bör 
begränsas till kontrakt som tilldelas offentliga myndigheter som helt kontrolleras av den 
tilldelande myndigheten, och inget privat deltagande i dessa enheter bör tillåtas. Detta 
direktiv innebär en möjlighet att förtydliga och förenkla regler som garanterar bästa 
användning av offentliga medel. 

Ändringsförslag 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 490
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet ska anses 
utöva kontroll över en juridisk person 
motsvarande den kontroll som den utövar 
över sin egen förvaltning i den mening som 
avses i led a första stycket om myndigheten 
utövar en avgörande påverkan i fråga om 
såväl strategiska mål som bolagets viktiga 
beslut. Ovanstående villkor ska uppfyllas 
när en upphandlande myndighet tilldelar 
ett offentligt kontrakt till en juridisk 
person som den utövar kontroll över 
tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter.

Or. de

Ändringsförslag 491
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE492.858v01-00 14/159 AM\908711SV.doc

SV

något privat deltagande i den juridiska 
person som tilldelas det offentliga 
kontraktet.

Or. en

Motivering

Undantaget för interna upphandlingar bör begränsas i så hög grad som möjligt.  Detta 
omvända undantag för interna upphandlingar är en otillbörlig utvidgning av EU-domstolens 
avgörande i fallet Teckal och bör därför utgå.

Ändringsförslag 492
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den bakomliggande verksamheten hos en offentlig myndighet skapar illojal konkurrens då 
myndigheten direkt eller indirekt är verksam på marknaden. Konkurrensundantag bör 
begränsas till kontrakt som tilldelas offentliga myndigheter som helt kontrolleras av den 
tilldelande myndigheten, och inget privat deltagande i dessa enheter bör tillåtas. Detta 
direktiv innebär en möjlighet att förtydliga och förenkla regler som garanterar bästa 
användning av offentliga medel.

Ändringsförslag 493
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Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 494
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. de

Motivering

Ändringen berör endast den tyska versionen.

Ändringsförslag 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Här behövs bestämmelser även för fall där offentliga kontrakt fullgörs gemensamt av flera 
upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 497
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 498
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Punkt 1 gäller också när den myndighet 
som står under kontroll är en upphandlande 
myndighet, och myndigheten tilldelar ett 
kontrakt till den enhet som utövar kontroll 
över den eller till en annan juridisk person 
som kontrolleras av samma upphandlande 
myndighet, förutsatt att det privata 
deltagandet i den juridiska person som 
tilldelas det offentliga kontraktet inte 
överskrider 50 % av dess röstberättigade 
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aktier.

Or. en

Motivering

Privata investerare kan endast påverka beslut om förvaltning om de innehar över 50 % av 
den kontrollerade juridiska personens röstberättigade aktier.  Syftet med detta 
ändringsförslag är att göra rena kapitalinvesteringar möjliga utan att interna upphandlingar 
och horisontellt samarbete påverkas.

Ändringsförslag 499
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) De upphandlande myndigheterna 
utövar gemensamt kontroll över den 
berörda juridiska personen motsvarande 
den som de utövar över sina egna 
förvaltningar.
(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.
(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll.
För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
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uppfyllda:
(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 500
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) De upphandlande myndigheterna 
utövar gemensamt kontroll över den 
berörda juridiska personen motsvarande 
den som de utövar över sina egna 
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förvaltningar.
(b) Minst 90 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.
(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska person som står under kontroll.
För tillämpningen av led a ska 
upphandlande myndigheter anses utöva 
gemensam kontroll över en juridisk 
person om följande kumulativa villkor är 
uppfyllda:
(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. en

Motivering

Den bakomliggande verksamheten hos en offentlig myndighet skapar illojal konkurrens då 
myndigheten direkt eller indirekt är verksam på marknaden. Konkurrensundantag bör 
begränsas till kontrakt som tilldelas offentliga myndigheter som helt kontrolleras av den 
tilldelande myndigheten, och inget privat deltagande i dessa enheter bör tillåtas. Detta 
direktiv innebär en möjlighet att förtydliga och förenkla regler som garanterar bästa 
användning av offentliga medel.
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Ändringsförslag 501
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 502
Wim van de Camp

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Formuleringen antyder att upphandlande myndigheter kan välja om direktivet ska tillämpas 
eller inte. Det måste klargöras att de fall som beskrivs inte ligger inom direktivets 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Den juridiska personens ändamål är 
fullgörande av en allmännyttig uppgift 
som tilldelats samtliga offentliga 
myndigheter.

Or. de

Motivering

I sina resolutioner av den 10 maj 2010 och den 5 oktober 2011 ansåg parlamentet att 
samarbete mellan offentliga aktörer inte borde omfattas av bestämmelserna om offentlig 
upphandling, förutsatt bl.a. att syftet med partnerskapet var att fullgöra en allmännyttig 
uppgift som tilldelats samtliga berörda offentliga myndigheter.
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Ändringsförslag 505
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 506
Marc Tarabella

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

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 507
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Att sammanföra verksamheter i olika sektorer i en gemensam ägandestruktur ger viktiga 
synergieffekter för kommunala företag, och dessa bör inte undermineras av lagstiftning om 
offentlig upphandling. Den omsättning som bedöms som relevant för tillämpningen av 
kriteriet om huvudsaklig verksamhet bör därför endast avse den verksamhet som omfattas av 
kontraktet.

Ändringsförslag 509
Barbara Weiler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Minst 85 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. de

Ändringsförslag 510
Wim van de Camp

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Den juridiska personen utför 
huvudsakligen verksamhet för de 
upphandlande myndigheterna eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter utövar kontroll 
över. Den juridiska personen anses 
huvudsakligen utföra verksamhet för de 
upphandlande myndigheterna eller för 
andra juridiska personer som samma 
upphandlande myndigheter utövar 
kontroll över om minst 90 % av dess 
verksamhet som omfattas av kontraktet 
utförs för den juridiska personen eller de 
juridiska personerna. 

Or. de

Motivering

Detta förslag innebär att domstolens rättspraxis i mål C-107/98 kombineras med en 
skyddsklausul avseende presumtion om intern verksamhet om inte motsatsen bevisas. 

Ändringsförslag 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 513
Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Minst 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 definitionen av gemensam ”intern kontroll” som 
ligger till grund för uteslutandet av sådana avtal från direktivets tillämpningsområde. Genom 
formuleringen ”90 % av verksamheten” förtydligas en av rättspraxisens definitioner 
(”verksamheten utförs huvudsakligen för”) medan den andra definitionen fortfarande är 
otydlig, varav förslaget att lägga till ”90 % av omsättningen”.

Ändringsförslag 514
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 515
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 Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Den juridiska personens verksamhet 
utförs huvudsakligen för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. en

Motivering

Denna formulering återspeglar EU-domstolens avgöranden.

Ändringsförslag 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) 100 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. en

Motivering

För att skydda konkurrens ska detta undantag begränsas i så hög grad som möjligt. Det bör 
därför fastställas att all verksamhet, det vill säga 100 % av den juridiska personens 
verksamhet ska utföras för den upphandlande myndighetens räkning.

Ändringsförslag 517
Riikka Manner
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) 100 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär att enheten inom den offentliga sektorn direkt kan tilldelas ett 
kontrakt av den enhet inom offentliga sektorn som den kontrolleras av, för att sedan gå in på 
marknaden med en andel på 10 %. Dessa 10 % kan givetvis röra sig om miljoner euro, vilket 
skulle leda till en grov snedvridning av konkurrensen på många affärsområden. Om en enhet 
inom den offentliga sektorn kan sälja tjänster och produkter på samma konkurrensutsatta 
marknad som privata enheter innebär det att utgångsläget inte är rättvist.

Ändringsförslag 518
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Minst 50 % av den juridiska personens 
verksamhet utförs för de upphandlande 
myndigheterna eller för andra juridiska 
personer som samma upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över.

Or. nl

Ändringsförslag 519
Françoise Castex

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

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 520
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det finns bara passivt privat 
deltagande, dvs. deltagande som inte 
möjliggör något inflytande över den 
operativa verksamheten i den juridiska 
enhet som står under kontroll.

Or. de
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Motivering

Långvarigt samarbete mellan upphandlande myndigheter och privata aktörer bör inte 
undermineras av lagstiftning om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 522
Wim van de Camp

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det finns inget privat deltagande i den 
juridiska enhet som står under kontroll, 
såvida inte detta är ett rättsligt krav i 
medlemsstaterna i fråga.

Or. de

Motivering

Privat deltagande är ett rättsligt krav i vissa medlemsstater, vilket hänger samman med den 
historiska utvecklingen och etablerade strukturer. Dessa samarbetsformer bör vara möjliga 
även i fortsättningen, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med 
domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 524
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Det privata deltagandet i den juridiska 
enhet som står under kontroll överskrider 
inte 50 % av dess röstberättigade aktier.

Or. en

Motivering

Privata investerare kan endast påverka beslut om förvaltning om de innehar över 50 % av 
den kontrollerade juridiska enhetens röstberättigade aktier.  Syftet med detta ändringsförslag 
är att göra rena kapitalinvesteringar möjliga utan att interna upphandlingar och horisontellt 
samarbete påverkas.

Ändringsförslag 525
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
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(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.
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Or. de

Motivering

Ändringsförslag till följd av samma författares ändringsförslag till artikel 11.3 a.

Ändringsförslag 527
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. nl

Ändringsförslag 528
Peter Simon
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter 
från samtliga deltagande upphandlande 
myndigheter.
(b) Dessa upphandlande myndigheter 
utövar ett bestämmande inflytande såväl 
avseende den kontrollerade juridiska 
personens strategiska mål som avseende 
dess viktiga beslut.
(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något särskilt eget intresse i 
förhållande till de offentliga myndigheter 
som är anslutna till den.
(d) Den kontrollerade juridiska personen 
erhåller inga vinster förutom ersättningen 
av de faktiska kostnaderna för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Den kontrollerade juridiska personens 
beslutsorgan består av representanter från 
de deltagande upphandlande 
myndigheterna.



PE492.858v01-00 36/159 AM\908711SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 530
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 531
Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 532
Françoise Castex

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

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som står i 
konflikt till intressen hos de offentliga 
myndigheter som är anslutna till den.

Or. en

Ändringsförslag 534
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Den kontrollerade juridiska personen 
har inte något eget intresse som står i 
konflikt till intressen hos de offentliga 
myndigheter som är anslutna till den.

Or. en

Motivering

Dotterbolag grundas ofta för att säkerställa intressen utöver intressen hos den kontrollerande 
enheten. Det bör därför vara tillräckligt om intressena inte är motstridiga.
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Ändringsförslag 535
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 536
Françoise Castex

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 537
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

av de faktiska kostnaderna, och det som är 
nödvändigt för investeringar i utveckling 
av fortsatta tjänster av hög kvalitet, för de 
offentliga kontrakt som ingåtts med de 
upphandlande myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 538
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Ett avtal som ingåtts mellan två eller 
flera upphandlande myndigheter ska inte 
anses utgöra ett offentligt kontrakt i den 
mening som avses i artikel 2.7 i detta 
direktiv och faller därmed utanför detta 
direktivs tillämpningsområde, om följande 
kumulativa villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 539
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 540
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Syftet med partnerskapet är att utföra 
en gemensam uppgift som tilldelas alla
deltagande offentliga myndigheter, eller 
utförandet av en gemensam uppgift som är 
nödvändig för att fullborda den 
gemensamma uppgift som tilldelas alla de
offentliga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Syftet med partnerskapet är 
fullgörandet av en gemensam uppgift i det 
allmännyttiga intresset som tilldelats 
offentliga myndigheter, eller 
genomförandet av stödverksamheter för 
inköp enligt artikel 2.17, som är 
nödvändigt för fullgörandet av den 
gemensamma uppgiften i det 
allmännyttiga intresset.

En sammanslagning av uppgifter ska 
också anses föreligga om en kommun 
endast är skyldig att betala, förutsatt att 
samarbetet gör det möjligt för kommunen 
att fullgöra sina egna förpliktelser mer 
ekonomiskt eller effektivt.

Or. de
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Motivering

I kommissionens förslag klargörs inte frågan om vad som ska avses med ”konkret 
samarbete”. Det bör dock klarläggas att detta måste innefatta en allmännyttig uppgift som 
tilldelats upphandlande myndigheter. Det måste även innefatta stödverksamheter för inköp (it, 
infrastruktur osv.) som är nödvändiga för att de upphandlande myndigheterna ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 543
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 544
Evelyne Gebhardt
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Avtalet utgör ett konkret samarbete 
mellan de deltagande upphandlande 
myndigheterna för utförande av en 
gemensam uppgift, gemensamt eller för 
varandra.

Or. de

Ändringsförslag 545
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Avtalet utgör ett konkret samarbete 
mellan de deltagande upphandlande 
myndigheterna som agerar som en behörig 
myndighet för att gemensamt garantera 
organisationen av ett gemensamt 
uppdrag.

Or. en

Motivering

Förtydligande av definitionen av horisontellt samarbete.

Ändringsförslag 546
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 547
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 548
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avtalet styrs endast av faktorer som har (b) Avtalet styrs endast av faktorer som har 
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att göra med det allmännyttiga intresset. att göra med det allmännyttiga intresset. 
Här ingår underordnade stödtjänster som 
är nödvändiga för fullgörandet av 
tjänsterna i det allmännyttiga intresset.

Or. de

Motivering

Begränsningen till tjänster i det allmännyttiga intresset i enlighet med domstolens rättspraxis 
i mål C-480/06 bör även omfatta interna stödtjänster som nyttjas av en upphandlande 
myndighet för att garantera effektiviteten i dess tjänster och dess egna administrativa 
strukturer och för att organisera genomförandet av de uppgifter som krävs enligt lag, och 
som inte utförs för tredje part.

Ändringsförslag 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Uppgiften fullgörs endast av de 
berörda offentliga myndigheterna, utan 
deltagande av aktivt privat kapital.

Or. de

Motivering

Det allmännyttiga intresset är givetvis centralt för avtalet. En hänvisning till förbudet mot 
aktivt privat kapital är dock mer specifik.

Ändringsförslag 551
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Avtalet styrs endast av faktorer som har 
att göra med det allmännyttiga intresset, 
och tjänsterna och de nödvändiga 
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stödtjänsterna har anknytning till det.

Or. de

Ändringsförslag 552
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Avtal av detta slag bör endast uteslutas ur direktivets tillämpningsområde om de saknar 
marknadsorientering. I annat fall leder det till en begränsning av konkurrensen.

Ändringsförslag 553
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 554
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Många enheter av detta slag som skapats av offentliga myndigheter driver dotterbolag för att 
sköta ett urval av tjänster, både för lokala myndigheter och närstående enheter och andra 
organisationer, där marknaden misslyckats.

Ändringsförslag 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Detta kriterium är mer långtgående än de villkor som anges i domstolens rättspraxis i målet 
”Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Om ett kriterium på 10 % (90 %) för huvudsaklig 
verksamhet införs skapas en otillåtlig parallell med intern rättspraxis som domstolen inte 
dragit. Formuleringar som lånats från lagstiftning om statligt stöd är olämpliga här.

Ändringsförslag 557
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 558
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Detta förtydligande är nödvändigt för att undvika rättsliga konflikter.

Ändringsförslag 559
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden i en omfattning som 
överstiger 15 % av omsättningen för de 
verksamheter som berörs av avtalet.

Or. de

Ändringsförslag 560
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna utövar inte verksamhet på 
den öppna marknaden.

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ändringsförslagen till punkterna 1 och 3.

Ändringsförslag 561
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Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) De deltagande upphandlande 
myndigheterna utövar ingen verksamhet på 
den öppna marknaden.

Or. en

Motivering

Förslagen innebär att enheten inom den offentliga sektorn direkt kan tilldelas ett kontrakt av 
en annan offentlig myndighet, för att sedan gå in på marknaden med en andel på 10 %. Dessa 
10 % kan givetvis röra sig om miljoner euro, vilket skulle leda till en grov snedvridning av 
konkurrensen på många affärsområden. Om en enhet inom den offentliga sektorn kan sälja 
tjänster och produkter på samma konkurrensutsatta marknad som privata enheter innebär det 
att utgångsläget inte är rättvist.

Ändringsförslag 562
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen



PE492.858v01-00 50/159 AM\908711SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Detta kriterium är mer långtgående än de villkor som anges i domstolens rättspraxis i målet 
”Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Samarbete mellan kommuner avser inte bara 
ersättning av kostnader. Förbudet mot ekonomiska överföringar har knappast någon koppling 
till faktisk praxis och är mer långtgående än domstolens tillämpliga rättspraxis. Det bör 
därför utgå.

Ändringsförslag 564
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 565
Peter Simon

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

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 566
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Detta kriterium är mer långtgående än de villkor som anges i domstolens rättspraxis i målet 
”Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). En otillåtlig parallell med intern rättspraxis skapas 
som inte är lämplig när det gäller samarbete mellan myndigheter. 

Ändringsförslag 569
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Uppgiften utförs i sin helhet av de 
berörda offentliga myndigheterna, utan 
deltagande av en privat part med 
undantag för upphandlande myndigheter 
som deltar i samarbetet som ett 
offentligrättsligt organ enligt artikel 2.6 i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 570
Andreas Schwab, Frank Engel
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Det finns inget privat deltagande i 
någon av de berörda upphandlande 
myndigheterna, såvida inte detta är ett 
rättsligt krav i medlemsstaterna i fråga.

Or. de

Motivering

Privat deltagande är ett rättsligt krav i vissa medlemsstater, vilket hänger samman med den 
historiska utvecklingen och etablerade strukturer. Dessa samarbetsformer bör vara möjliga 
även i fortsättningen, men allt annat privat deltagande bör uteslutas i enlighet med 
domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 571
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Det privata deltagandet i någon av de 
berörda upphandlande myndigheterna 
överskrider inte 50 % av dess 
röstberättigade aktier.

Or. en

Motivering

Privata investerare kan endast påverka beslut om förvaltning om de innehar över 50 % av 
den kontrollerade juridiska personens röstberättigade aktier.  Syftet med detta 
ändringsförslag är att göra rena kapitalinvesteringar möjliga utan att interna upphandlingar 
och horisontellt samarbete påverkas.

Ändringsförslag 572
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
avtal som ingås mellan flera 
upphandlande myndigheter eller grupper 
med upphandlande myndigheter, som 
inom ramen för medlemsstaternas interna 
organisation syftar till en överföring av 
behörigheter mellan parterna med 
avseende på utförandet av ett 
allmännyttigt uppdrag.
Det finns inget privat deltagande i någon 
av de berörda upphandlande 
myndigheterna.

Or. fr

Motivering

Det uttryckliga uteslutandet av övergripande samarbete (artikel 11.4) skapar tveksamheter i 
fråga om villkoren för överföring av behörigheter mellan de offentliga myndigheterna 
(”intercommunalité”, eller kommunalt samarbete, i fransk lagstiftning), vilket i sig inte är 
föremål för ett uttryckligt uteslutande. Följaktligen föreslås en ny punkt för att utesluta 
överföring av behörigheter mellan offentliga myndigheter från detta direktivs 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Ändringsförslag till följd av samma författares ändringsförslag till artikel 11.1 c och 11.3 c.

Ändringsförslag 574
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 575
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den kontroll av att det inte finns någon 
form av privat deltagande och att alla 
andra villkor som avses i punkterna 1–4 
uppfylls ska utföras vid tidpunkten för 
kontraktstilldelningen eller slutandet av 
avtalet.

Or. en
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Motivering

Att alla villkor uppfylls ska kontrolleras i tilldelningsskedet, inte enbart det privata 
deltagandet.

Ändringsförslag 576
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 577
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 578
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De undantag som fastställs i punkterna 1–4 
ska upphöra så snart något av de däri 
angivna kumulativa villkoren inte längre 
uppfylls, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 579
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De undantag som fastställs i denna artikel 
ska upphöra så snart det förekommer privat 
deltagande, med följden att en ny 
upphandling måste inledas för pågående 
kontrakt via normala förfaranden, förutom 
vad gäller privat deltagande i den 
juridiska personen, som omvandlar denna 
till ett delägt bolag, vilket uppnås genom 
vilket som helst av de förfaranden som 
föreskrivs i föreliggande direktiv eller i 
direktiven (ersätter direktiv 2004/17/EG).

Or. es

Ändringsförslag 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Då kontraktet gäller förbränning av avfall 
är de procentuella andelarna i 
artikel 11.1 b, 11.3 b och 11.4 c 50 %.

Or. en

Motivering

Det finns en särskild oro för att den nya formuleringen skulle kunna få negativa konsekvenser 
för förbränningen av avfall, som annars ses som ett miljövänligt sätt att hantera avfall. Då 
lokala myndigheter i vissa medlemsstater är skyldiga enligt lag att hantera kommunalt avfall, 
har de investerat betydande summor i förbränningsanläggningar. Dessa investeringar skulle 
inte ha varit kommersiellt gångbara och med tröskeln på 90 % skulle de vara tvungna att 
genomföra anbudsförfaranden för förbränning av avfall, trots att det inte finns några verkliga 
kommersiella alternativ när den låga privata kapaciteten beaktas.

Ändringsförslag 581
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Överföring av uppgifter mellan 
organisationer i den offentliga sektorn är 
emellertid en fråga för medlemsstaternas 
interna administrativa organisation och 
omfattas inte av 
upphandlingsbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 582
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Tjänstekontrakt som tilldelas på grundval 

av en ensamrätt
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 fördragen.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 18 i nuvarande direktiv 2004/18/EG. Denna artikel är viktig för 
verksamhet i allmänhetens intresse, exempelvis spel (statligt godkända lotterier) och 
avfallshantering. Artikeln gör att myndigheter kan förbehålla viss verksamhet för vissa 
interna företag. EU-domstolen har tillämpat denna bestämmelse i mål C-360/96.

Ändringsförslag 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kontrakt för byggentreprenad som får 
direkta bidrag på mer än 50 % av 
finansieringen från upphandlande 
myndigheter och vars uppskattade värde, 
exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 
5 000 000 euro, när dessa kontrakt 
omfattar en av följande verksamheter:

(a) Kontrakt för byggentreprenad som får 
direkta bidrag på mer än 50 % av 
finansieringen från upphandlande 
myndigheter och vars uppskattade värde, 
exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst 
8 000 000 euro, när dessa kontrakt 
omfattar en av följande verksamheter:

Or. en
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Ändringsförslag 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tjänstekontrakt som får direkta bidrag 
på mer än 50 % av finansieringen från 
upphandlande myndigheter och vars 
uppskattade värde, exklusive 
mervärdesskatt, uppgår till minst 
200 000 euro om dessa kontrakt är 
förbundna med ett 
byggentreprenadkontrakt enligt led a.

(b) Tjänstekontrakt som får direkta bidrag 
på mer än 50 % av finansieringen från 
upphandlande myndigheter och vars 
uppskattade värde, exklusive 
mervärdesskatt, uppgår till minst 
400 000 euro om dessa kontrakt är 
förbundna med ett 
byggentreprenadkontrakt enligt led a.

Or. en

Ändringsförslag 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med förbehåll för artikel 346 i EUF-
fördraget ska detta direktiv tillämpas på 
tilldelning av offentliga kontrakt och 
anordnande av projekttävlingar på 
försvars- och säkerhetsområdet, med 
undantag för följande kontrakt:

1. Med förbehåll för artikel 1.3 ska detta 
direktiv tillämpas på tilldelning av 
offentliga kontrakt och anordnande av 
projekttävlingar på försvars- och 
säkerhetsområdet, med undantag för 
följande kontrakt:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en garanti för att det inte förekommer någon överlappning mellan 
detta direktiv och de regler som ska tillämpas vid försvarsupphandling.

Ändringsförslag 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på andra 
offentliga kontrakt och projekttävlingar än 
de som anges i punkt 1, om skyddet av en 
medlemsstats väsentliga 
säkerhetsintressen inte kan garanteras i 
ett upphandlingsförfarande som 
genomförs i enlighet med detta direktiv.

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på andra 
offentliga kontrakt och projekttävlingar än 
de som annars inte utesluts i punkt 1 dvs.

(a) då skyddet av en medlemsstats 
väsentliga säkerhetsintressen inte kan 
garanteras i ett upphandlingsförfarande 
som genomförs i enlighet med detta 
direktiv,

(b) då tillämpningen av detta direktiv 
skulle innebära en skyldighet för 
medlemsstaten att tillhandahålla 
information vars offentliggörande anses 
strida mot medlemsstatens väsentliga 
säkerhetsintressen, 
(c) eller då upphandlingen och utförandet 
av kontraktet eller tävlingen måste 
åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder i 
enlighet med gällande lagar, förordningar 
eller administrativa bestämmelser i den 
berörda medlemsstaten. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en garanti för att det inte förekommer någon överlappning mellan 
detta direktiv och de regler som ska tillämpas vid försvarsupphandling.

Ändringsförslag 587
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Principer för upphandling Syfte och principer för upphandling

Or. en

Ändringsförslag 588
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande enheterna bör i 
samband med upphandlingsförfarandet se 
till att trygga skäliga arbetsvillkor för den 
personal som arbetar inom de tjänster och 
byggentreprenader som är föremål för 
upphandling och se till att 
upphandlingsförfarandet inte leder till 
osakligt bemötande.

Or. fi

Ändringsförslag 589
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta direktiv är att säkra 
effektiv användning av offentliga medel, 
främja högkvalitativ upphandling, stärka 
konkurrensen och den offentliga 
upphandlingsmarknadens funktion samt 
garantera lika möjligheter för företag och 
andra leverantörer genom att erbjuda 
varu-, tjänste- och 
byggentreprenadkontrakt vid 
konkurrensutsatt offentlig upphandling.
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Or. en

Ändringsförslag 590
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlingen får inte utformas i avsikt 
att undanta den från tillämpningsområdet 
för detta direktiv eller för att på ett 
konstgjort sätt begränsa konkurrensen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 591
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlingen får inte utformas i avsikt 
att undanta den från tillämpningsområdet 
för detta direktiv eller för att på ett 
konstgjort sätt begränsa konkurrensen.

Upphandlingen får inte utformas i avsikt 
att undanta den från tillämpningsområdet 
för detta direktiv eller för att på ett 
konstgjort sätt begränsa konkurrensen.
Förfarandena ska alltid åtföljas av 
lämpliga skyddsåtgärder som garanterar 
efterlevnad av principerna om 
likabehandling och öppenhet, fri 
konkurrens, offentlighet och effektiv 
förvaltning av de offentliga medlen.

Or. es

Ändringsförslag 592
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska följa den 
gällande lagstiftningen i landet på social-
och arbetsrättens område samt de 
föreskrifter avseende arbetsvillkor, enligt 
vilka det arbete, den tjänst eller den vara 
som är föremål för upphandling utförs på 
det sätt som föreskrivs i nationell 
lagstiftning och/eller i internationella 
konventioner enligt förteckningen i 
bilaga XI. 

Or. fi

Ändringsförslag 593
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter ska 
respektera betalningsanstånd i enlighet 
med vad som fastställs i 
direktiv 2011/7/EU.

Or. en

Ändringsförslag 594
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om social trygghet 
och anställningstrygghet samt i fråga om 
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de arbetsförhållanden som råder på den 
plats där arbetet, tjänsten eller leveransen 
ska utföras i enlighet med vad som 
fastställs i unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning och/eller i 
kollektivavtal eller de internationella 
arbetsrättsbestämmelser som anges i 
bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 595
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin för e-upphandling och 
tidtabellen för obligatorisk e-upphandling 
senast i mitten av 2016 ska genomföras 
enligt kommissionens förslag. En 
lättillgänglig och enhetlig plattform på 
EU-nivå med ett enhetligt driftsystem, 
vars tjänster erbjuds på unionens alla 
officiella språk, kommer att inrättas. 

Or. en

Ändringsförslag 596
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 15 – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig upphandling ska användas för 
att uppnå en smart, hållbar och 
inkluderande tillväxt och för att stödja 
gemensamma samhällsmål samt för att 
leverera högkvalitativa varor och tjänster. 
Offentliga myndigheter har rätt att på alla 



PE492.858v01-00 66/159 AM\908711SV.doc

SV

nivåer bestämma hur de vill genomföra 
upphandling och hur de ska organisera 
sina tjänster.
Ekonomiska aktörer ska tillämpa de 
skyldigheter gällande socialt skydd och 
anställningsskydd samt de arbetsvillkor 
som enligt nationella lagar och/eller 
kollektivavtal eller de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI, och särskilt i ILO-konvention 
94, gäller på den plats där 
byggentreprenaden, tjänsten eller 
leveransen ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 597
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna ska 
eftersträva ”bästa möjliga värde” i sin 
upphandlingspolicy. Detta ska ske genom 
att ett offentligt kontrakt tilldelas det 
ekonomiskt sett mest fördelaktiga 
anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 598
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerna i offentliga kontrakt ska 
offentliggöras.



AM\908711SV.doc 67/159 PE492.858v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 599
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 600
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Den befintliga texten verkar ange att projektgrupperna för tillhandahållande av tjänster som 
till största delen utförs av yrkespersonal (som exempelvis ingenjörskonsultation) kan komma 
att behöva definieras av de sökande i begäran om att delta. Det är praktiskt taget omöjligt för 
en anbudsgivare att avsätta den utvalda personalen i detta skede, när längden på hela urvals-
och tilldelningsprocessen beaktas.

Ändringsförslag 601
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 602
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen är
funktionshindrade och/eller missgynnade 
personer. Missgynnade personer omfattar 
bland annat: arbetslösa, personer med 
särskilda integrationssvårigheter, 
personer som riskerar att drabbas av 
utestängning, personer som tillhör 
sårbara grupper och missgynnade 
minoriteter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i offentliga upphandlingsförfaranden för: 

a) skyddade verkstäder som främjas och 
huvudsakligen bygger på deltagande av 
icke vinstdrivande företag eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
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att huvuddelen av den berörda 
arbetskraften utgörs av personer med 
funktionshinder som på grund av sina 
funktionshinders natur och allvarsgrad 
inte kan delta i yrkeslivet på normala 
villkor eller som har svårt att få arbete på 
den ordinarie arbetsmarknaden,
b) sociala företag och program vilkas 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integrering av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare, förutsatt att 
över 30 % av arbetstagarna hos dessa
ekonomiska aktörer eller program är
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

Meddelandet ska innehålla en hänvisning 
till denna bestämmelse.

Meddelandet om upphandling ska
innehålla en hänvisning till denna 
bestämmelse.

I de medlemsstater där förhållandena 
motiverar det genom ett stort antal 
personer med funktionshinder som kan 
arbeta men som förblir sysslolösa ska den 
reserv av upphandlingar som beskrivs 
ovan i punkt a) vara obligatorisk, 
åtminstone i fråga om det bestämda antal 
upphandlingar eller den bestämda 
procentandel av upphandlingarna som 
anges av upphandlingsmyndigheterna 
eller andra behöriga myndigheter.

Or. es

Ändringsförslag 604
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 

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

missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att över 30 % av arbetstagarna med sådan 
anställning eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen är 
funktionshindrade eller missgynnade 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 605
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att förtydliga att denna regel inte gäller om den upphandlande myndigheten har rätt eller 
skyldighet att vidarebefordra relevant information – exempelvis vid korrekt rättsförfarande.

Ändringsförslag 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis



PE492.858v01-00 72/159 AM\908711SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 48 och 53 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller 
upphandlande enheten inte offentliggöra 
uppgifter och innehållet i anbuden som 
lämnats in av de ekonomiska aktörerna.

Or. fr

Ändringsförslag 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\908711SV.doc 73/159 PE492.858v01-00

SV

Or. de

Motivering

Klargörande av att denna bestämmelse inte gäller när den upphandlande myndigheten kan 
eller måste offentliggöra dessa uppgifter i enlighet med andra avvikande bestämmelser, t.ex. 
vid ett prövningsförfarande, när den rättsliga tillsynsmyndigheten kräver det eller i ett 
domstolsmål.

Ändringsförslag 608
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Vid underlåtenhet att uppfylla denna 
skyldighet är den upphandlande 
myndigheten ansvarig.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka bestämmelserna om konfidentiell behandling av 
uppgifter som lämnas till den upphandlande myndigheten av anbudssökande eller 
anbudsgivare under upphandlingsförfarandet. Den upphandlande myndigheten är ansvarig 
vid spridning av känsliga uppgifter som exempelvis tekniska hemligheter och 
affärshemligheter.
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Ändringsförslag 609
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Denna skyldighet bör uppfyllas ”i god tro”(uberrima fides) då den redan existerar i nationell 
lagstiftning i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får ställa 
krav på ekonomiska aktörer för att skydda 
den konfidentiella karaktären hos de 
uppgifter som den lämnar ut under 
upphandlingsförfarandet.

2. Vid underlåtenhet att uppfylla denna 
skyldighet är den upphandlande 
myndigheten eller den upphandlande 
enheten ansvarig.

Or. fr
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Ändringsförslag 611
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får ställa 
krav på ekonomiska aktörer för att skydda 
den konfidentiella karaktären hos de 
uppgifter som den lämnar ut under 
upphandlingsförfarandet.

2. En upphandlande myndighet får ställa 
krav på ekonomiska aktörer för att skydda 
den konfidentiella karaktären hos de 
uppgifter som den lämnar ut under 
upphandlingsförfarandet, om 
offentliggörandet av dessa uppgifter 
skadar den sunda konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte utgöra ett 
hinder för offentliggörande av ingångna 
kontrakt, inbegripet eventuella senare 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska 
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inte förhindra offentliggörandet av 
kontrakt när de har ingåtts, inklusive 
eventuella senare ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 614
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Telefon i de fall och enligt de villkor 
som anges i punkt 6.

utgår

Or. en

Motivering

Telefon används egentligen inte i dessa slags förfaranden, snabbare kommunikationsmetoder 
som lättare kan spåras föredras.

Ändringsförslag 615
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får göra användning av 
elektroniska medel obligatorisk i andra 
situationer än de som avses i 
artiklarna 32, 33, 34, 35.2, 49.2 eller 51 i 
detta direktiv.

utgår

Or. de

Motivering

Det bör fortfarande vara möjligt att lämna anbud skriftligen och per post i framtiden. Det är 
inte realistiskt att förvänta sig att mindre företag som deltar i en Europaomfattande inbjudan 
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att lämna anbud högst en eller två gånger om året ska ha råd och möjlighet att ständigt 
uppdatera den nödvändiga tekniska utrustningen. En sådan skyldighet kan leda till att små 
och medelstora företag trängs bort från marknaden till förmån för stora företag.

Ändringsförslag 616
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga, tillgängliga för 
funktionshindrade personer och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 617
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

2. De valda kommunikationsmedlen ska 
vara allmänt tillgängliga, tillgängliga för 
funktionshindrade personer och får inte 
begränsa de ekonomiska aktörernas 
tillträde till anbudsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att tekniska format samt 
process- och meddelandestandarder är 
kompatibla, särskilt i ett 
gränsöverskridande sammanhang, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att besluta om obligatorisk användning 
av specifika tekniska standarder, 
åtminstone i fråga om elektroniskt 
inlämnande, elektroniska kataloger och 
medel för elektronisk autentisering.

För att se till att tekniska format samt 
process- och meddelandestandarder är 
kompatibla, särskilt i ett 
gränsöverskridande sammanhang, ska 
kommissionen rekommendera användning 
av specifika tekniska standarder, 
åtminstone i fråga om elektroniskt 
inlämnande, elektroniska kataloger och 
medel för elektronisk autentisering.

Or. en

Ändringsförslag 619
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En anbudsansökan avseende ett 
offentligt upphandlingsförfarande får göras 
skriftligt eller per telefon. Om en 
anbudsansökan görs per telefon, ska en 
skriftlig bekräftelse skickas före utgången 
av tidsfristen för dess mottagande.

(a) En anbudsansökan avseende ett 
offentligt upphandlingsförfarande får göras 
skriftligen.

Or. en

Motivering

Telefon används egentligen inte i dessa slags förfaranden, snabbare kommunikationsmetoder 
som lättare kan spåras föredras.

Ändringsförslag 620
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast fyra år efter 
den dag som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Denna tidtabell är alltför snäv.

Ändringsförslag 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast fyra år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. de

Motivering

Elektronisk upphandling kan ge minskade transaktionskostnader och ökad öppenhet. Kravet 
att elektronisk kommunikation vid upphandlingsförfaranden ska införlivas i nationell 
lagstiftning så snart som två år efter antagandet av direktivet är dock för ambitiöst. 
Införandet av elektronisk upphandling kommer att leda till höga startkostnader, och 
upphandlande myndigheter och företag måste anpassa sig till de nya elektroniska systemen.

Ändringsförslag 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till 
att alla upphandlingsförfaranden enligt 
detta direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2017 se till att minst 70 % av 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Medlemsstaterna ska senast den 
1 januari 2020 se till att 100 % av alla 
upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

I samband med offentlig upphandling av 
arbetskontrakt ska medlemsstaterna 
vidare uppmuntra systematisk 
användning av digitala, tredimensionella 
framställningar enligt den allmänna 
tidtabellen för genomförande av 
elektronisk upphandling som anges i det 
första och andra stycket.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt i två steg anses vara ett mer realistiskt mål än det mål som 
kommissionen föreslår, och ger upphandlande myndigheter tillräckligt med tid för planering 
och genomförande.

Ändringsförslag 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till 
att alla upphandlingsförfaranden enligt 
detta direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att underlätta 
användningen av elektroniska medel, 
särskilt elektroniskt utbyte, för alla 
upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 624
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

7. Medlemsstaterna ska senast fyra år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. de

Ändringsförslag 625
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska senast två år efter 
det datum som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 

7. Medlemsstaterna ska senast tre år efter 
den dag som anges i artikel 92.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
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utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 626
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att undvika snedvridning av 
konkurrensen och garantera lika 
behandling av alla anbudsgivare ska 
medlemsstaterna fastställa regler i syfte att 
effektivt förebygga, identifiera och 
omedelbart avhjälpa intressekonflikter som 
uppstår under genomförandet av de 
upphandlingsförfaranden som är föremål 
för detta direktiv, inklusive utformning och 
förberedande av upphandlingar, 
utarbetande av anbudshandlingar, urval av 
anbudssökande och anbudsgivare samt 
tilldelning av kontrakt.

1. För att undvika snedvridning av 
konkurrensen och garantera lika 
behandling av alla anbudsgivare ska 
medlemsstaterna införa mekanismer i 
syfte att effektivt förebygga, identifiera och 
omedelbart avhjälpa verkliga, potentiella 
eller uppfattade intressekonflikter som 
uppstår under genomförandet av de 
upphandlingsförfaranden som är föremål 
för detta direktiv, inklusive utformning och 
förberedande av upphandlingar, 
utarbetande av anbudshandlingar, urval av 
anbudssökande och anbudsgivare samt 
tilldelning av kontrakt och 
genomförandeetappen.

Or. en

Ändringsförslag 627
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att undvika snedvridning av 
konkurrensen och garantera lika 
behandling av alla anbudsgivare ska 
medlemsstaterna fastställa regler i syfte att 
effektivt förebygga, identifiera och 

1. För att undvika snedvridning av 
konkurrensen och garantera lika 
behandling av alla anbudsgivare ska 
medlemsstaterna fastställa regler i syfte att 
effektivt förebygga, identifiera och 



AM\908711SV.doc 83/159 PE492.858v01-00

SV

omedelbart avhjälpa intressekonflikter som 
uppstår under genomförandet av de 
upphandlingsförfaranden som är föremål 
för detta direktiv, inklusive utformning och 
förberedande av upphandlingar, 
utarbetande av anbudshandlingar, urval av 
anbudssökande och anbudsgivare samt 
tilldelning av kontrakt.

omedelbart avhjälpa intressekonflikter som 
uppstår under genomförandet av de 
upphandlingsförfaranden som är föremål 
för detta direktiv, inklusive förberedande 
marknadsundersökningar, utformning och 
förberedande av upphandlingar, 
utarbetande av anbudshandlingar, urval av 
anbudssökande och anbudsgivare samt 
tilldelning av kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt minst omfatta alla 
situationer där de kategorier av personer 
som avses i punkt 2, direkt eller indirekt, 
har ett privat intresse av resultatet av 
upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt minst omfatta alla 
situationer där de kategorier av personer 
som avses i punkt 2, direkt eller indirekt, 
har ett gemensamt intresse av resultatet av 
upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 629
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt minst omfatta alla 
situationer där de kategorier av personer 
som avses i punkt 2, direkt eller indirekt, 
har ett privat intresse av resultatet av 

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt omfatta alla situationer där 
de kategorier av personer som avses i 
punkt 2, direkt eller indirekt, har ett privat 
intresse av resultatet av 
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upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt minst omfatta alla 
situationer där de kategorier av personer 
som avses i punkt 2, direkt eller indirekt, 
har ett privat intresse av resultatet av 
upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

I detta avseende ska begreppet 
intressekonflikt omfatta alla situationer där 
de kategorier av personer som avses i 
punkt 2, direkt eller indirekt, har ett privat 
intresse av resultatet av 
upphandlingsförfarandet som kan hindra 
dem från att utföra sina uppgifter på ett 
opartiskt och objektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”privata intressen” familjeskäl, 
känslomässiga skäl, ekonomiskt eller 
politiskt intresse eller varje annat
gemensamt intresse med anbudssökande 
eller anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”gemensamma intressen” ekonomiskt 
intresse eller familjeband som är
gemensamt för anbudssökande eller 
anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 632
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”privata intressen” familjeskäl, 
känslomässiga skäl, ekonomiskt eller
politiskt intresse eller varje annat 
gemensamt intresse med anbudssökande 
eller anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.

Med privata intressen avses ett gemensamt 
förmögenhetsintresse eller finansiellt
intresse med anbudssökande eller 
anbudsgivare, samt fördelar som kommer 
av direkta finansiella utbetalningar, 
genom anställning, anställningsavtal, 
investeringar och deltagande i den 
verksamhet som omfattas av avtalen.

Or. fr

Ändringsförslag 633
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Generaldirektören för den 
upphandlande myndigheten och 
ledamöter av myndighetens beslutsorgan 
som, utan att nödvändigtvis delta i 
upphandlingsförfarandet, ändå kan 
påverka resultatet av förfarandet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 634
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Generaldirektören för den 
upphandlande myndigheten och ledamöter 
av myndighetens beslutsorgan som, utan 
att nödvändigtvis delta i 
upphandlingsförfarandet, ändå kan påverka 
resultatet av förfarandet.

(b) Generaldirektören för den 
upphandlande myndigheten som, utan att 
nödvändigtvis delta i 
upphandlingsförfarandet, ändå kan påverka 
resultatet av förfarandet.

Or. en

Motivering

Med "ledamöter av myndighetens beslutsorgan” avses lokala rådgivare, regionala och 
nationella ombud – detta är en väldigt omfattande definition som skapar mycket byråkrati. I 
de flesta medlemsstater finns det andra instrument som är bättre lämpade för att motarbeta 
korruption.

Ändringsförslag 635
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare är 
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande myndigheten ange detta i 
den individuella rapport som avses i 
artikel 85.

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare, 
exempelvis företagsledare eller andra 
personer med beslutsbefogenheter, andra 
befogenheter eller kontroll då det gäller 
anbudssökanden eller anbudsgivaren, är 
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande myndigheten ange detta i 
den individuella rapport som avses i 
artikel 85.

Or. en
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Ändringsförslag 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas 
ska den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 84 och vidta lämpliga 
åtgärder för att undvika all otillbörlig 
påverkan på tilldelningsförfarandet och 
garantera lika behandling för 
anbudssökande och anbudsgivare. När 
intressekonflikten inte kan avhjälpas 
effektivt med andra medel ska den 
berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 637
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 84 och vidta lämpliga åtgärder 
för att undvika all otillbörlig påverkan på 
tilldelningsförfarandet och garantera lika 
behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare. När intressekonflikten inte 
kan avhjälpas effektivt med andra medel 
ska den berörda anbudssökanden eller 

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att 
undvika all otillbörlig påverkan på 
tilldelningsförfarandet, dokumentera dessa 
åtgärder på ett tillräckligt sätt och 
garantera lika behandling för 
anbudssökande och anbudsgivare.
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anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

Or. en

Motivering

Alldeles för byråkratiskt. Den sista meningen är överflödig, då den första meningen är 
tillräckligt tydlig. Öppenhet är den främsta prioriteten.

Ändringsförslag 638
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 84 och vidta lämpliga åtgärder 
för att undvika all otillbörlig påverkan på 
tilldelningsförfarandet och garantera lika 
behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare. När intressekonflikten inte 
kan avhjälpas effektivt med andra medel 
ska den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren utestängas från förfarandet.

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att 
undvika all otillbörlig påverkan på 
tilldelningsförfarandet och garantera lika 
behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare. När intressekonflikten inte 
kan avhjälpas effektivt med andra medel 
ska den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren utestängas från förfarandet.

Or. en

(Se strykningen av artikel 84.)

Ändringsförslag 639
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en person 
som rapporterar en icke-offentliggjord 
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intressekonflikt hos andra anställda enligt 
punkt 2 a i god tro har rätt att få skydd 
mot vedergällningar. Med vedergällning 
avses alla direkta och indirekta skadliga 
handlingar som rekommenderas, hotas 
med eller utförs mot en person på grund 
av rapporterande.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör införa välfungerande system för att slå larm om missförhållanden för 
att se till att dessa bestämmelser får effekt.

Ändringsförslag 640
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna artikel ska dokumenteras i den 
individuella rapport som avses i artikel 85.

utgår

Or. en

Motivering

Alldeles för byråkratiskt, ett av syftena med denna ändring var att förenkla för att skapa 
större kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 641
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns lämpliga mekanismer för att 
förhindra, upptäcka och åtgärda 
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situationer då det förekommer 
intressekonflikt. Dessa mekanismer kan 
inbegripa användning av tekniska 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 642
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda för 
att bekämpa korruption och andra 
överträdelser av civilrätten och/eller brott 
(inom den offentliga sektorn) kan begära 
att den ekonomiska aktören ska ge en 
anställd motsvarande skydd, om den 
ekonomiska aktören utför tjänster som 
finansieras genom allmänna medel.

Or. en

Ändringsförslag 643
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att garantera ett 
effektivt och snabbt avhjälpande samt att 
effektiva, förebyggande och 
proportionella sanktioner tillämpas i 
händelse av att regelbrott inträffar när det 
gäller intressekonflikter. Avhjälpandet 
och sanktionerna ska inbegripa att de 
offentliga kontrakt som ingåtts i strid mot 
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reglerna gällande intressekonflikter och 
skadeersättningar upphävs.

Or. en

Ändringsförslag 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Skydd av personer som slår larm om 

missförhållanden
Upphandlande byråer och myndigheter 
ska ha interna förfaranden för att slå 
larm om missförhållanden för att 
garantera att
(a) alla anställda (inbegripet tillfälligt 
anställda och kontraktsanställda, 
praktikanter och konsulter) som i god tro 
offentliggör en väsentlig förseelse av 
något slag är skyddade från alla former 
av vedergällning, trakasserier eller 
skadliga handlingar,
(b) sekretessen för den som slår larm om 
missförhållanden bibehålls om detta inte 
uttryckligen undanbeds av personen själv,
(c) tillräckliga mekanismer görs 
tillgängliga för att slå larm, till exempel 
hjälptelefon och webbformulär,
(d) en person som slagit larm och som har 
fått utstå vedergällning har rätt att 
försvara sig i ett neutralt forum och att 
denne ska få full ersättning, de som har 
utfört vedergällningen ska bestraffas 
vederbörligen
(e) offentliggöranden utreds på ett 
ändamålsenligt sätt och att korrigerande 
åtgärder vidtas (om lämpligt) samt att de 
som slår larm om missförhållanden ges 
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möjlighet att delta i dessa förfaranden,
(f) chefer måste bevisa att alla åtgärder 
som vidtagits gentemot en person som 
slagit larm om missförhållanden varit 
motiverade av andra skäl än det faktum 
att personen slagit larm,
(g) felaktiga offentliggöranden som gjorts 
i god tro skyddas, och att 
offentliggöranden som gjorts i ond tro 
inte skyddas,
(h) ledningen och personalen ges 
tillräcklig utbildning i rättigheter, 
protokoll och förfaranden vad gäller att 
slå larm om missförhållanden,
(i) protokoll för att slå larm om 
missförhållanden övervakas och 
utvärderas med jämna mellanrum av 
självständiga organ,
(j) externa larm om missförhållanden till 
valda tjänstemän, icke-statliga 
organisationer, media eller andra 
lämpliga parter skyddas om interna 
kanaler inte fungerar eller saknas.

Or. en

Ändringsförslag 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Otillåtet förfarande

Anbudssökande ska när förfarandet 
inleds lämna in en avtalsförsäkran om att 
de inte har och inte kommer att
(a) påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess på ett 
otillbörligt sätt eller tillägna sig 
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konfidentiella upplysningar som kan ge 
dem otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,
(b) ingå avtal med andra anbudssökande 
och anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,
(c) avsiktligt lämna vilseledande uppgifter 
som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.

Or. en

Motivering

För att förenkla förfaranden för företag införlivas artikel 22 i artikel 59 -
upphandlingspasset. Syftet med passet är att alla företag kan använda det som ett enda 
standarddokument. Det är därför logiskt att minska den administrativa bördan genom att slå 
ihop de två artiklarna med varandra.

Ändringsförslag 646
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Otillåtet förfarande

Anbudssökande ska när förfarandet 
inleds lämna in en avtalsförsäkran om att 
de inte har och inte kommer att
(a) påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess på ett 
otillbörligt sätt eller tillägna sig 
konfidentiella upplysningar som kan ge 
dem otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,
(b) ingå avtal med andra anbudssökande 
och anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,
(c) avsiktligt lämna vilseledande uppgifter 
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som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.

Or. en

Ändringsförslag 647
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till ett förtydligande av bestämmelserna om otillåtet förfarande.

Ändringsförslag 648
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Avdelning 1 – kapitel 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IIa
Hantering av icke omfattade varor eller 

tjänster
Artikel 22a

Uteslutning av anbud som inbegriper icke 
omfattade varor eller tjänster

1. På begäran av upphandlande 
myndigheter ska kommissionen bedöma 
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om den på följande villkor och för 
kontrakt med ett beräknat värde på minst 
5 000 000 euro (exklusive mervärdesskatt) 
ska utesluta anbud avseende varor och 
tjänster med ursprung utanför unionen 
från kontraktstilldelningsförfaranden om 
värdet av de icke omfattade varorna och 
tjänsterna överstiger 50 % av det totala 
värdet av de varor och tjänster som ingår i 
anbudet.
2. Om upphandlande myndigheter har för 
avsikt att begära uteslutning från 
kontraktstilldelningsförfaranden enligt 
punkt 1 ska de ange detta i meddelandet 
om upphandling, som ska publiceras i 
enlighet med artikel 47.
Upphandlande myndigheter ska begära 
att anbudsgivare upplyser om var varor 
och/eller tjänster som ingår i anbudet har 
sitt ursprung och om vad dessa är värda.
Kommissionen får anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för deklaration av 
varors och tjänsters ursprung.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 91.2.
Upphandlande myndigheter ska anmäla 
till kommissionen om de mottar anbud 
som uppfyller villkoren i punkt 1 och som 
de därför planerar att begära uteslutning 
för. Under anmälningsförfarandet får den 
upphandlande myndigheten fortsätta sin 
analys av anbuden.
Anmälan ska skickas elektroniskt via ett 
standardformulär. Kommissionen ska 
anta genomförandeakter som fastställer 
standardformulären. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 91.2. Standardformuläret ska 
innehålla följande uppgifter:
(a) Den upphandlande myndighetens 
namn och adress.
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(b) En beskrivning av kontraktsföremålet.
(c) Namn och kontaktuppgifter för den 
ekonomiska aktör vars anbud skulle 
uteslutas.
(d) Den ekonomiska aktörens och 
varornas och/eller tjänsternas ursprung 
respektive deras värde.
Kommissionen får begära ytterligare 
uppgifter av den upphandlande 
myndigheten.
Uppgifterna ska lämnas inom åtta 
arbetsdagar, räknat från den första 
arbetsdagen efter den dag då den mottar 
begäran om ytterligare uppgifter. Om 
kommissionen inte erhåller några 
uppgifter under denna period, ska den 
period som anges i punkt 3 förlängas tills 
kommissionen erhåller de begärda 
uppgifterna.
3. För kontrakt som avses i punkt 1 ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
om godkännandet av den planerade 
uteslutningen, senast inom två månader 
räknat från den dag då den mottar 
anmälan. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 91.2a. Tidsfristen kan dock 
förlängas en gång med högst två månader 
i vederbörligen berättigade fall, särskilt 
om uppgifterna i anmälan eller de 
bifogade dokumenten är ofullständiga 
eller oriktiga eller om de redovisade 
förhållandena förändras väsentligt. 
Uteslutningen ska anses ha avvisats av 
kommissionen, om kommissionen i slutet 
av denna tvåmånadersperiod eller den 
förlängda perioden inte har fattat något 
beslut om att godkänna eller avvisa den.
4. När kommissionen antar 
genomförandeakter i enlighet med 
punkt 3 ska den godkänna den planerade 
uteslutningen i följande fall:
(a) Om det i det internationella avtal om 
marknadstillträde vid offentlig 
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upphandling mellan unionen och det land 
där varorna och/eller tjänsterna har sitt 
ursprung finns ett uttryckligt 
unionsförbehåll mot marknadstillträde för 
de varor och/eller tjänster som föreslås bli 
uteslutna.
(b) Om det inte finns något avtal av den 
typ som avses i led a och tredjelandet 
tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder som medför 
avsaknad av en väsentligen ömsesidig 
öppen marknad mellan unionen och det 
berörda tredjelandet.
Vid tillämpningen av led b anses 
avsaknad av väsentlig ömsesidighet 
föreligga när restriktiva 
upphandlingsåtgärder leder till allvarlig 
och upprepad diskriminering av 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster 
från unionen.
När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt punkt 3, får 
den inte godkänna en planerad 
uteslutning om det skulle strida mot 
åtaganden om marknadstillträde som 
unionen ingått i sina internationella avtal.
5. När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, ska den 
undersöka följande:
(a) I vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.
(b) I vilken mån offentliga myndigheter 
och/eller enskilda upphandlande 
myndigheter tillämpar eller inför 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.
6. Innan kommissionen fattar ett beslut 
enligt punkt 3 ska den höra den eller de 
anbudsgivare som berörs.
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7. Upphandlande myndigheter som har 
uteslutit anbudsgivare i enlighet med 
punkt 1 ska ange detta i det meddelande 
om kontraktstilldelning som de publicerar 
i enlighet med artikel 48 i detta direktiv.

Artikel 22b
Ursprungsregler

1. En varas ursprung ska fastställas i 
enlighet med artiklarna 22–26 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen.
2. En tjänsts ursprung ska fastställas med 
utgångspunkt från var den fysiska eller 
juridiska person som tillhandahåller den 
har sitt ursprung.
3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska varor eller tjänster med ursprung i 
andra länder i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än medlemsstaterna 
behandlas som varor eller tjänster med 
ursprung i medlemsstaterna.

Artikel 22c
Tillämpande av kraven för ömsesidighet

Kontrakt ska förklaras vara ogiltiga i den 
mening som avses i direktiv 2007/66/EG, 
om de ingåtts med en ekonomisk aktör i 
strid mot kommissionens 
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 22a med avseende på 
planerad uteslutning som upphandlande 
myndigheter anmält.

Or. en

Ändringsförslag 649
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Avdelning 1 – kapitel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IIa
Regler om ömsesidighet

Artikel 22a
Uteslutande av de upphandlande 

myndigheterna av anbud som omfattar 
produkter och tjänster som inte ingår i 

anbudet.
1. De upphandlande myndigheterna ska 
bedöma om det finns anledning att från 
upphandlingsförfarandet utesluta anbud 
som omfattar byggentreprenader, varor 
eller tjänster från tredjeländer som inte 
ingått ett internationellt avtal, om värdet 
av de byggentreprenader, varor eller 
tjänster som inte omfattas överskrider 
50 % av det sammanlagda värdet av de 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
som ingår i anbudet, med hänvisning till 
denna artikel. 
Ett anbud från ett tredjeland som inte 
ingått ett internationellt avtal förkastas 
automatiskt om priset underskrider 30 % 
av priset i eller den genomsnittliga 
kostnaden för de övriga anbuden.
2. De upphandlande myndigheterna får 
kräva att anbudsgivare ska lämna 
upplysningar om ursprung för de 
byggentreprenader, varor och tjänster
som ingår i anbudet samt om deras värde. 
De upphandlande myndigheterna ska 
preliminärt godta självcertifieringar för 
att förhindra att ett anbud utesluts i 
enlighet med punkt 1. En upphandlande 
myndighet kan när som helst under 
förfarandet anmoda en anbudsgivare att 
lämna in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs, när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 
genomförs på ett korrekt sätt. Då de 
upphandlande myndigheterna mottar 
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anbud som uppfyller villkoren i punkt 1 
som de avser att utesluta, ska de anmäla 
detta till kommissionen. Under 
anmälningsförfarandet får de 
upphandlande myndigheterna fortsätta 
sin analys av anbuden. Anmälan ska 
skickas elektroniskt med användning av 
ett standardformulär. Kommissionen får 
anta genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för deklarationer av 
byggentreprenaders, varors och tjänsters 
ursprung. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.2. 
Standardformuläret ska innehålla 
följande uppgifter:
a) Den upphandlande myndighetens 
namn och kontaktuppgifter.
b) En beskrivning av avtalets ändamål.
c) Namn och kontaktuppgifter för den 
ekonomiska aktör vars anbud skulle 
uteslutas.
d) Den ekonomiska aktörens och 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas ursprung respektive deras 
värde.
3. Om kommissionen inte godkänner den 
upphandlande myndighetens beslut att 
utesluta ett anbud i enlighet med punkt 1, 
ska kommissionen meddela sin 
motiverade invändning inom 15 dagar 
från den första arbetsdagen efter det 
datum då kommissionen mottagit 
anmälan. Tidsfristen kan förlängas en 
gång med högst 15 dagar i vederbörligen 
berättigade fall, särskilt om uppgifterna i 
anmälan eller de bifogade dokumenten är 
ofullständiga eller oriktiga eller om de 
redovisade förhållandena förändras 
väsentligt. Om kommissionen efter denna 
period på 30 dagar inte har godtagit 
beslutet om att godkänna eller förkasta 
uteslutandet, ska beslutet anses ha 
godtagits av kommissionen.
4. Uteslutande från 
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upphandlingsförfaranden av anbud som 
omfattar byggentreprenader, varor eller 
tjänster får ske i följande fall:
a) Om det internationella avtalet om 
marknadstillträde på området för offentlig 
upphandling mellan unionen och det land 
där varorna och/eller tjänsterna har sitt 
ursprung innehåller uttryckliga förbehåll 
från unionens sida mot marknadstillträde 
för de varor och eller/tjänster som 
föreslås uteslutas.
b) Om ett avtal enligt punkt a saknas och 
det berörda tredjelandet tillämpar 
restriktiva upphandlingsåtgärder som gör 
att det inte föreligger en väsentligen 
ömsesidigt öppen marknad mellan 
unionen och tredjelandet i fråga.
Vid tillämpningen av led b anses 
avsaknad av väsentlig ömsesidighet 
föreligga när restriktiva 
upphandlingsåtgärder leder till allvarlig 
och upprepad diskriminering av 
ekonomiska aktörer, byggentreprenader, 
varor och tjänster från unionen.
5. Innan kommissionen fattar ett beslut 
enligt punkt 3, ska den höra de berörda 
upphandlande myndigheterna.

Artikel 22b
Genomförande av villkoren om 

ömsesidighet
Avtal ska förklaras vara ogiltiga i den 
mening som avses i direktiv 2007/66/EG, 
om de tecknas med en ekonomisk aktör i 
strid med kommissionens godkännande av 
uteslutande av ett anbud i enlighet med 
punkt 22 med avseende på planerad 
uteslutning som upphandlande 
myndigheter anmält.

Or. fr

Ändringsförslag 650
Riikka Manner
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Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

I det rådande ekonomiska läget finns det ett behov av nya effektiva verktyg för att ordna 
offentliga tjänster. Ett tjänstekupongsystem är ytterligare ett sätt att göra detta. Det är till 
nytta för små och medelstora företag eftersom det är väldigt lätt att komma med i ett 
tjänstekupongsystem. Det ger valfrihet till medborgarna som kan välja tjänsteleverantör. Ett 
tjänstekupongsystem är givetvis även till nytta för myndigheten.

Ändringsförslag 651
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Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får avstå 
från att offentliggöra ett meddelande om 
upphandling om den i ett 
konkurrenspräglat förfarande med 
förhandling eller en konkurrenspräglad 
dialog inbegriper uteslutande alla de 
anbudsgivare som uppfyller kraven i 
artiklarna 55-65 och som i ett föregående 
öppet eller selektivt förfarande har lämnat 
anbud som uppfyller de formella kraven 
för anbudsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Främjande av flexibilitet i valet av förfaranden samt främjande av innovativ 
upphandlingspraxis är centrala prioriteringar för denna moderniseringsåtgärd. Således bör 
inte införlivandet av de mest relevanta förfarandena vara valbart, utan i stället enhetligt i alla 
medlemsstater för att garantera ett rättvist utgångsläge.

Ändringsförslag 653
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Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Myndigheterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tillämpa 
innovationspartnerskap i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 654
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter måste 
tillämpa det förhandlade förfarandet eller 
den konkurrenspräglade dialogen när det 
offentliga kontraktet kan medföra en 
företagsöverlåtelse.

Or. de

Ändringsförslag 655
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger, enligt 
artiklarna 27 och 28, under förutsättning 
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att det inte leder till snedvridning av 
konkurrensen eller diskriminering.

Or. da

Ändringsförslag 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

Medlemsstaterna ska också föreskriva att 
de upphandlande myndigheterna får 
tillämpa förfaranden under konkurrens 
eller konkurrenspräglade dialoger i 
följande fall:

(a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontraktet för bygg- och 
anläggningsarbeten både avser 
utformning och genomförande av 
arbetena enligt artikel 2.8 eller där
förhandlingar krävs för att fastställa
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.

(a) För byggentreprenader, varor eller 
tjänster som uppfyller ett av följande 
kriterier:

(b) För offentliga 
byggentreprenadkontrakt, för arbeten som 
uteslutande genomförs i forsknings- eller 
innovationssyfte, för provning eller 
utveckling, och inte i vinstsyfte eller för 
att täcka kostnader för forskning och 
utveckling.

(i) Den upphandlande myndighetens 
behov kan inte uppfyllas utan anpassning 
av lättillgängliga lösningar.

(c) För tjänster och varor, där tekniska 
specifikationer inte kan utarbetas med 
tillräcklig precision avseende någon av 
standarderna, de europeiska tekniska 
godkännandena, gemensamma tekniska 
specifikationer eller tekniska referenser 
enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII.

ii) De inbegriper planläggning eller 
innovativa lösningar.

(d) Vid felaktiga eller oacceptabla 
anbudsförfaranden enligt artikel 30.2 a 
enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

iii) Kontraktet kan inte tilldelas utan 
föregående förhandlingar på grund av 
särskilda omständigheter i anslutning till 
dess art, komplexitet eller rättsliga eller 
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ekonomiska utformning eller på grund av 
riskerna i anslutning till dessa.

(e) Om kontraktet på grund av särskilda 
omständigheter som har att göra med 
arbetenas, varornas eller tjänsternas art 
eller komplexitet eller med risker till följd 
av detta inte kan tilldelas utan föregående 
förhandlingar.

iv) De tekniska specifikationerna för 
kontraktet kan inte utarbetas med 
tillräcklig precision avseende någon av 
standarderna, de europeiska tekniska 
godkännandena, gemensamma tekniska 
specifikationer eller tekniska referenser 
enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII. 

(b) För byggentreprenader, varor eller 
tjänster då enbart felaktiga eller 
oacceptabla anbud lämnas in som svar på 
ett öppet eller selektivt förfarande.  I 
denna typ av situationer får den
upphandlande myndigheten avstå från att
offentliggöra ett meddelande om 
upphandling om den i ett förhandlat 
förfarande inbegriper uteslutande alla de 
anbudsgivare som uppfyller de kriterier 
som anges i artiklarna 55-63 och som i ett 
föregående öppet eller selektivt förfarande 
har lämnat anbud som uppfyller de 
formella kraven för 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av förhandlingar. Främjande av 
flexibilitet i valet av förfaranden samt främjande av innovativ upphandlingspraxis är centrala 
prioriteringar för denna moderniseringsåtgärd. Således bör inte införlivandet av de mest 
relevanta förfarandena vara valbart, utan i stället enhetligt i alla medlemsstater för att 
garantera ett rättvist utgångsläge.

Ändringsförslag 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de Medlemsstaterna ska föreskriva att de 



AM\908711SV.doc 107/159 PE492.858v01-00

SV

upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

Or. de

Motivering

I vissa fall är ett förhandlat förfarande det enda möjliga sättet att tilldela komplexa kontrakt. 
Upphandlande myndigheter bör därför kunna välja denna typ av förfarande i sådana fall.

Ändringsförslag 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

De ska också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

Or. fr

Ändringsförslag 659
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

De ska också föreskriva att de 
upphandlande myndigheterna får tillämpa 
förfaranden under konkurrens eller 
konkurrenspräglade dialoger i följande fall:

Or. nl

Ändringsförslag 660
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Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontraktet för bygg- och 
anläggningsarbeten både avser 
utformning och genomförande av 
arbetena enligt artikel 2.8 eller där 
förhandlingar krävs för att fastställa 
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 661
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontraktet för bygg- och 
anläggningsarbeten både avser
utformning och genomförande av arbetena 
enligt artikel 2.8 eller där förhandlingar 
krävs för att fastställa projektets rättsliga 
eller ekonomiska utformning.

a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontrakten har flera syften, 
bland annat utformning, genomförande, 
finansiering, utförande och fullföljande 
av arbetena enligt artikel 2.8 eller där 
förhandlingar krävs för att fastställa 
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.

Or. fr

Ändringsförslag 662
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För byggentreprenader, där 
upphandlingskontraktet för bygg- och 
anläggningsarbeten både avser 
utformning och genomförande av 
arbetena enligt artikel 2.8 eller där 
förhandlingar krävs för att fastställa 
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.

(a) För byggentreprenader, där 
förhandlingar krävs för att fastställa 
projektets rättsliga eller ekonomiska 
utformning.

Or. en

Motivering

Denna föreskrift skulle kunna sporra upphandlande myndigheter att sammanfatta 
utformningen och utförandet av byggentreprenader i ett enda stort kontrakt, vilket inte alltid 
är det bästa alternativet.

Ändringsförslag 663
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För offentliga 
byggentreprenadkontrakt, för arbeten som 
uteslutande genomförs i forsknings- eller 
innovationssyfte, för provning eller 
utveckling, och inte i vinstsyfte eller för 
att täcka kostnader för forskning och 
utveckling.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 664
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led b



PE492.858v01-00 110/159 AM\908711SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För offentliga 
byggentreprenadkontrakt, för arbeten som 
uteslutande genomförs i forsknings- eller 
innovationssyfte, för provning eller 
utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att 
täcka kostnader för forskning och 
utveckling.

b) För offentliga byggentreprenad-, varu-
och tjänstekontrakt för arbeten som 
uteslutande genomförs i forsknings- eller 
innovationssyfte, för provning eller 
utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att 
täcka kostnader för forskning och 
utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 665
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För tjänster och varor, där tekniska 
specifikationer inte kan utarbetas med 
tillräcklig precision avseende någon av 
standarderna, de europeiska tekniska 
godkännandena, gemensamma tekniska 
specifikationer eller tekniska referenser 
enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 666
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För tjänster och varor, där tekniska 
specifikationer inte kan utarbetas med 
tillräcklig precision avseende någon av 
standarderna, de europeiska tekniska 
godkännandena, gemensamma tekniska 

(c) För kunskapsbaserade tjänster och 
varor, där tekniska specifikationer inte kan 
utarbetas med tillräcklig precision 
avseende någon av standarderna, de 
europeiska tekniska godkännandena, 
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specifikationer eller tekniska referenser 
enligt punkterna 2–5 i bilaga VIII.

gemensamma tekniska specifikationer eller 
tekniska referenser enligt punkterna 2–5 i 
bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Konkurrensförfarandet med förhandlingar är det enda möjliga förfarande som lämpar sig för 
kreativa tjänster eftersom resultatet av dessa inte kan förutses till följd av deras kreativa 
karaktär. Därför bör ”intellektuella eller kunskapsbaserade tjänster” (se den föreslagna 
definitionen i punkt 1) tydligt nämnas som sådana tjänster och införlivandet av 
konkurrensförfarandet med förhandlingar göras obligatoriskt.

Ändringsförslag 667
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Vid felaktiga eller oacceptabla 
anbudsförfaranden enligt artikel 30.2 a 
enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 668
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om kontraktet på grund av särskilda 
omständigheter som har att göra med 
arbetenas, varornas eller tjänsternas art 
eller komplexitet eller med risker till följd 
av detta inte kan tilldelas utan föregående 
förhandlingar.

utgår

Or. da
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Ändringsförslag 669
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Om kontraktet på grund av särskilda 
omständigheter som har att göra med 
arbetenas, varornas eller tjänsternas art 
eller komplexitet eller med risker till följd 
av detta inte kan tilldelas utan föregående 
förhandlingar.

(e) Om den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling motiverar 
att kontraktet på grund av särskilda 
omständigheter som har att göra med 
arbetenas, varornas eller tjänsternas art, 
rättsliga eller ekonomiska utformning
eller komplexitet eller med risker till följd 
av detta inte kan tilldelas utan föregående 
förhandlingar.

Or. en

Motivering

Då förhandlingsförfarandet även uttryckligen görs tillgängligt för de komplexa kontrakten 
behövs ett begränsat utvidgade av den omfattning som föreslås av kommissionen.

Ändringsförslag 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om den upphandlande myndighetens 
särskilda upphandlingskrav inte kan 
uppfyllas utan exklusivt utnyttjande av 
standardiserande lösningar.

Or. de
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Motivering

Upphandlande myndigheter bör kunna välja det förhandlade förfarandet om 
upphandlingsförfarandet inte medger exklusivt utnyttjande av standardiserande produkter 
eller tjänster.

Ändringsförslag 671
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) På grund av krav på samråd med 
arbetstagarföreträdare för
byggentreprenader eller tjänster där 
personal berörs.

Or. de

Ändringsförslag 672
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under perioden från det att tidsfristen har 
löpt ut och fram tills kontraktet har 
undertecknats får upphandlande 
myndigheter föra dialog med 
anbudsgivarna om det sker i syfte att reda 
ut eller avhjälpa fel, brister eller 
missförstånd i anbuden eller i syfte att 
precisera eller komplettera innehållet i 
anbuden, och i sådan omfattning att det 
inte innebär diskriminering.

Or. da
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Ändringsförslag 673
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår

Or. da

Ändringsförslag 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår

Or. en

Motivering

Främjande av flexibilitet i valet av förfaranden samt främjande av innovativ 
upphandlingspraxis är centrala prioriteringar för denna moderniseringsåtgärd. Således bör 
inte införlivandet av de mest relevanta förfarandena vara valbart, utan i stället enhetligt i alla 
medlemsstater för att garantera ett rättvist utgångsläge.

Ändringsförslag 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår

Or. de

Motivering

I vissa fall är ett förhandlat förfarande det enda möjliga sättet att tilldela komplexa kontrakt. 
Upphandlande myndigheter bör därför kunna välja denna typ av förfarande i sådana fall. Det 
förhandlade förfarandet bör införas i samtliga medlemsstater i syfte att främja harmonisering 
på den inre marknaden och gränsöverskridande handel.

Ändringsförslag 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 677
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 

utgår
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innovationsförfarandet.

Or. nl

Motivering

Det förhandlade förfarandet, den konkurrenspräglade dialogen och innovationspartnerskapet 
ger upphandlande myndigheter goda möjligheter att förenkla sina upphandlingspolicyer och 
göra dem flexiblare och effektivare. Om medlemsstaterna kan välja att inte införa dessa 
förfaranden fråntas de upphandlande myndigheterna denna frihet. Det är väsentligt att alla 
upphandlande myndigheter kan använda sig av dessa nya förfaranden i framtiden.

Ändringsförslag 678
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte 
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 679
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan besluta att inte
införliva det förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

Medlemsstaterna ska införliva det 
förhandlade förfarandet, 
konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationsförfarandet.

Or. en
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Ändringsförslag 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelande om upphandling får ske 
enligt följande former:

Inbjudan till att lämna anbud ska ske i 
form av meddelande om upphandling i 
enlighet med artikel 47.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av förhandlingar.

Ändringsförslag 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Genom ett sådant meddelande om 
upphandling som avses i artikel 47.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat till inledningen. Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av 
förhandlingar.

Ändringsförslag 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt eller ett förhandlat förfarande 
under konkurrens av en lokal eller 
regional upphandlande myndighet, 
genom ett förhandsmeddelande i enlighet 
med artikel 46.2.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av förhandlingar.

Ändringsförslag 683
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt eller ett förhandlat förfarande 
under konkurrens av en lokal eller 
regional upphandlande myndighet, genom 
ett förhandsmeddelande i enlighet med 
artikel 46.2.

(b) Om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt eller ett förhandlat förfarande 
under konkurrens av en upphandlande 
myndighet, genom ett förhandsmeddelande 
i enlighet med artikel 46.2.

Or. en

Ändringsförslag 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det fall som avses i led b ska de 
ekonomiska aktörer som har anmält 
intresse efter offentliggörande av ett 

Då kontraktet tilldelas genom ett selektivt 
eller konkurrenspräglat förhandlat 
förfarande av en lokal eller regional 
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förhandsmeddelande uppmanas att lämna 
in en skriftlig bekräftelse av sitt intresse 
genom en ”inbjudan att bekräfta intresse” i 
enlighet med artikel 52.

upphandlande myndighet ska 
medlemsstaterna oberoende av det första 
stycket föreskriva att meddelandet om 
upphandling kan göras i form av ett 
förhandsmeddelande i enlighet med 
artikel 46.2. De får även förbehålla denna 
möjlighet för vissa kategorier av lokala 
eller regionala upphandlande 
myndigheter. 
Då meddelandet om upphandling görs i 
form av ett förhandsmeddelande i enlighet 
med artikel 46.2, ska de ekonomiska 
aktörer som har anmält intresse efter 
offentliggörande av ett 
förhandsmeddelande uppmanas att lämna 
in en skriftlig bekräftelse av sitt intresse 
genom en ”inbjudan att bekräfta intresse” i 
enlighet med artikel 52.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av förhandlingar. Det garanterar 
även harmoniserat införlivande inom hela EU.

Ändringsförslag 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan föreskriva att 
upphandlande myndigheter, endast i de 
särskilda fall som uttryckligen anges i 
artikel 30, får välja ett förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling.

3. I de särskilda fall och omständigheter 
som uttryckligen avses i artikel 30 ska
medlemsstaterna föreskriva att 
upphandlande myndigheter får välja ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling.
Medlemsstaterna ska inte tillåta 
användning av detta förfarande i några 
andra fall än de som anges i artikel 30.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag tillför flexibilitet till användningen av förhandlingar. Det garanterar 
även harmoniserat införlivande på inom hela EU.

Ändringsförslag 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 21 dagar från och med det 
datum då meddelandet om upphandling 
avsändes. Denna period får förlängas till 
40 dagar i särskilda undantagsfall.

Or. de

Motivering

Kortare tidsfrister påskyndar förfarandet utan att det nödvändigtvis leder till anbud av lägre 
kvalitet. Anbudet i sig medför inte några förpliktelser för anbudsgivaren. Förutsatt att ingen 
tidskrävande certifiering är nödvändig i detta skede kan ansökningsblanketten fyllas i och 
skickas i väg relativt snabbt.

Ändringsförslag 687
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 688
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 689
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De nya tidsfristerna är för korta praktiskt sett och kan begränsa konkurrensen.

Ändringsförslag 690
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 40 dagar från och med det 

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 47 dagar från och med det 



PE492.858v01-00 122/159 AM\908711SV.doc

SV

datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

datum då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan bör förlängas till 47 dagar, vilket ger 
kandidaterna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud samtidigt som detta ändå är 
kortare än den nuvarande tidsfristen (52 dagar).

Ändringsförslag 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(a) Förhandsmeddelandet innehåller de 
uppgifter som krävs enligt bilaga VI 
avsnitt I del B, i den mån de sistnämnda 
uppgifterna finns att tillgå när 
förhandsmeddelandet offentliggörs.
(b) Meddelandet avsändes för 
offentliggörande minst 45 dagar och 
högst 12 månader före den dag då 
meddelandet om upphandling avsändes.

Or. de

Motivering

Tidsfristen bör förkortas till 21 dagar (se samma författares ändringsförslag till artikel 25.1) 
med möjlighet till förlängning till 40 dagar i undantagsfall. De fall som anges i artikel 25.2 
kan utgå genom att förhållandet mellan regel och undantag kastas om.
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Ändringsförslag 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 693
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande myndigheten är 
omöjligt att tillämpa de tidsfrister som 
fastställs i andra stycket i punkt 1, får den 
fastställa en tidsfrist på minst 15 dagar 
från det datum då meddelandet om 
upphandling avsändes.

utgår

Or. de

Motivering

Tidsfristen bör förkortas till 21 dagar (se samma författares ändringsförslag till artikel 25.1) 
med möjlighet till förlängning till 40 dagar i undantagsfall. De fall som anges i artikel 25.2 
kan utgå genom att förhållandet mellan regel och undantag kastas om.

Ändringsförslag 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande myndigheten är omöjligt 
att tillämpa de tidsfrister som fastställs i 
andra stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 15 dagar från det datum 
då meddelandet om upphandling avsändes.

3. Om det i en situation av synnerlig 
brådska som bestyrks på lämpligt sätt av 
den upphandlande myndigheten är omöjligt 
att tillämpa de tidsfrister som fastställs i 
andra stycket i punkt 1, får den fastställa en 
tidsfrist på minst 15 dagar från det datum 
då meddelandet om upphandling avsändes.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.



AM\908711SV.doc 125/159 PE492.858v01-00

SV

Ändringsförslag 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Tidsfristen bör förkortas till 21 dagar (se samma författares ändringsförslag till artikel 25.1) 
med möjlighet till förlängning till 40 dagar i undantagsfall. De fall som anges i artikel 25.2 
kan utgå genom att förhållandet mellan regel och undantag kastas om.

Ändringsförslag 697
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 698
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 21 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Or. de

Motivering

Den tidsfrist som kommissionen föreslår är alltför lång och skulle kunna förkortas till 21 
dagar, vilket är tillräckligt i praktiskt hänseende. Kortare tidsfrister påskyndar förfarandet 
utan att det nödvändigtvis leder till anbud av lägre kvalitet. Anbudet i sig medför inte några 
förpliktelser för anbudsgivaren, och ansökningsblanketten kan fyllas i och skickas i väg 
relativt snabbt.

Ändringsförslag 700
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Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 701
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 702
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 35 dagar från och 
med den dag då meddelandet, eller om ett 
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förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

förhandsmeddelande används som 
meddelande, en inbjudan att bekräfta 
intresse avsändes.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan bör förlängas till 35 dagar, vilket ger 
kandidaterna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud samtidigt som detta ändå är 
kortare än den nuvarande tidsfristen (37 dagar).

Ändringsförslag 703
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara minst 21 dagar från och med den 
dag då inbjudan att lämna anbud avsändes.

Or. de
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Motivering

Den tidsfrist som kommissionen föreslår är alltför lång och skulle kunna förkortas till 21 
dagar, vilket är tillräckligt i praktiskt hänseende. Kortare tidsfrister påskyndar förfarandet 
utan att det nödvändigtvis leder till anbud av lägre kvalitet. Anbudet i sig medför inte några 
förpliktelser för anbudsgivaren, och ansökningsblanketten kan fyllas i och skickas i väg 
relativt snabbt.

Ändringsförslag 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 706
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 707
Marian Harkin



PE492.858v01-00 130/159 AM\908711SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 
inte används som ett meddelande om 
upphandling får den minimitidsfrist som 
fastställs i andra stycket i punkt 2 i denna 
artikel minskas till 10 dagar, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 709
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en upphandlande myndighet har 
offentliggjort ett förhandsmeddelande som 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 710
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig och garantera harmoniserat införlivande på 
inom hela EU.

Ändringsförslag 712
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 713
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tidsfristen för mottagande av anbud får 
fastställas enligt överenskommelse mellan 

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 714
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fristerna för mottagande av anbud 
enligt punkt 2 får förkortas med 
fem dagar om den upphandlande 
myndigheten godtar att anbuden lämnas 
med elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.3–5.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 715
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Då den upphandlande myndigheten 
korrigerar anbudsdokument under de 
tidsfrister som nämns i punkterna 1, 2, 3, 
och 4, ska tidsfristerna förlängas med 
15 dagar.
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Or. en

Ändringsförslag 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid förhandlat förfarande under 
konkurrens får alla ekonomiska aktörer 
ansöka om att få delta efter ett meddelande 
om upphandling genom att lämna de 
upplysningar som krävs för 
urvalsförfarandet.

1. Vid förhandlat förfarande under 
konkurrens får alla ekonomiska aktörer 
ansöka om att få delta efter ett meddelande 
om upphandling som inbegriper de 
uppgifter som anges i bilaga VI delarna B 
och C genom att lämna de upplysningar 
som den upphandlande myndigheten 
fordrar för urvalsförfarandet.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 717
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka 

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och det främsta tilldelningskriteriet eller
tilldelningskriterier som ska uppfyllas så 
att de ekonomiska aktörerna kan bedöma 
upphandlingens art och räckvidd och 
besluta om de ska ansöka om att få delta i 
förhandlingarna.
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delar av dessa som utgör minimikraven.

Or. en

Motivering

Detta skulle göra det förhandlade förfarandet mer begränsande än det öppna förfarandet och 
även minska klarheten om rättsläget.

Ändringsförslag 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka 
delar av dessa som utgör minimikraven.

I upphandlingsdokumenten ska den 
upphandlande myndigheten ned på delnivå 
ange de minimikrav som ska uppfyllas. 
Detta ska anges så specifikt att de 
ekonomiska aktörerna kan bedöma 
upphandlingens art och räckvidd och 
besluta om de ska ansöka om att få delta i 
förfarandet. 

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 719
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i I meddelandet om upphandling eller i 
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inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka 
delar av dessa som utgör minimikraven.

inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de viktigaste tilldelningskriterier som 
ska uppfyllas så att de ekonomiska 
aktörerna kan bedöma upphandlingens art 
och räckvidd och besluta om de ska ansöka 
om att få delta i förhandlingarna.

Or. de

Ändringsförslag 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka 
delar av dessa som utgör minimikraven.

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna.

Or. de

Motivering

Genom den nya artikel 27.1 andra stycket införs strängare regler för det förhandlade 
förfarandet än de som gäller i dag. Förutom att det kommer att leda till en försämring av 
upphandlingspraxis strider det också mot det övergripande målet för denna reform, nämligen 
att förenkla förfarandena och göra dem flexiblare. De upphandlande myndigheterna bör inte 
vara skyldiga att ange minimikrav innan förfarandet inletts.
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Ändringsförslag 721
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna ange vilka delar 
av dessa som utgör minimikraven.

I meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ska den 
upphandlande myndigheten beskriva 
upphandlingen och ange de minimikrav 
och de tilldelningskriterier som ska 
uppfyllas så att de ekonomiska aktörerna 
kan bedöma upphandlingens art och 
räckvidd och besluta om de ska ansöka om 
att få delta i förhandlingarna. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
specifikationerna ange vilka delar av dessa 
som utgör minimikraven.

Or. en

Motivering

För att garantera kvalitet/bästa värde, i synnerhet i fråga om formgivning 
(formgivningslösningar) och ingenjörskonsultationstjänster, bör förhandling inte innebära 
köpslående: 1) priset för den ursprungliga omfattningen bör skyddas, 2) det finns ett behov av 
förtydligande av hur förhandlingar ska äga rum, 3) minimikraven får inte ändras.

Ändringsförslag 722
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja innovationer kan den 
upphandlande myndigheten efterlysa 
innovativa lösningar på problem, i stället 
för att definiera specifika produkter eller 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 723
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; 
minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara 30 dagar från och med den dag då 
inbjudan avsändes. Artikel 26.3–6 ska 
tillämpas.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara tillräcklig från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; 
minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara tillräcklig från och med den dag 
då inbjudan avsändes. Artikel 26.3–6 ska 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; 
minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara 30 dagar från och med den dag då 
inbjudan avsändes. Artikel 26.3–6 ska 
tillämpas.

En tillräcklig tidsfrist för mottagande av 
anbudsansökan ska fastställas från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; tidsfristen för 
mottagande av anbud ska beräknas från 
och med den dag då inbjudan avsändes och 
ska vara tillräckligt lång. Artikel 26.3–6 
ska tillämpas.

Or. de
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Motivering

Den minimitidsfrist på 30 dagar som nyligen införts bör ersättas av ”en tillräcklig tidsfrist” 
för att ge upphandlande myndigheter större flexibilitet. Tidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan bör inte fastställas till ett visst antal dagar utan bör avgöras av den 
myndighet som tilldelar kontraktet. Tidigare erfarenheter har visat att anbudsansökningarna 
är lika fullständiga och korrekta när tidsfristerna är betydligt kortare.

Ändringsförslag 725
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; 
minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara 30 dagar från och med den dag då 
inbjudan avsändes. Artikel 26.3–6 ska 
tillämpas.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 35 dagar från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes; 
minimitidsfristen för mottagande av anbud 
ska vara 30 dagar från och med den dag då 
inbjudan avsändes. Artikel 26.3–6 ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan bör förlängas till 35 dagar, vilket ger 
kandidaterna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud samtidigt som detta ändå är 
kortare än den nuvarande tidsfristen (37 dagar).

Ändringsförslag 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Endast de ekonomiska aktörer som 2. Endast de ekonomiska aktörer som 
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inbjuds att delta av den upphandlande 
myndigheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får lämna in ett 
skriftligt anbud, som ska ligga till grund 
för de efterföljande förhandlingarna. De 
upphandlande myndigheterna får i enlighet 
med artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att inbjudas 
att delta i förfarandet.

inbjuds att delta av den upphandlande 
myndigheten efter det att den bedömt de 
inlämnade upplysningarna får lämna in ett 
första anbud, som ska ligga till grund för 
de efterföljande förhandlingarna. De 
upphandlande myndigheterna får i enlighet 
med artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att inbjudas 
att delta i förfarandet.

Or. en

Motivering

Tekniska justeringar för att garantera användning av elektronisk upphandling är tillåtna. 
Detta är förenligt med rådets inställning till val av förfarande.

Ändringsförslag 727
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra 
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar de tilldelningskriterier och 
minimikrav som avses i andra stycket i 
punkt 1.

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra 
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar tilldelningskriterierna och
minimikraven. Förhandlingarna kan 
inriktas på de juridiska, tekniska eller 
ekonomiska aspekterna av anbudet eller 
på de alternativa anbuden och rättelser av 
väsentliga fel.

Or. en

Ändringsförslag 728
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra 
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar de tilldelningskriterier och 
minimikrav som avses i andra stycket i 
punkt 1.

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
och de dokument som ingår i anbudet, 
med förbehåll för andra stycket, som de 
har lämnat in för att förbättra innehållet i 
anbuden så att de bättre motsvarar de 
tilldelningskriterier och minimikrav som 
avses i andra stycket i punkt 1.

Or. fr

Ändringsförslag 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra 
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar de tilldelningskriterier och 
minimikrav som avses i andra stycket i 
punkt 1.

3. Om inte annat föreskrivs i det fjärde 
stycket, ska den upphandlande 
myndigheten förhandla med anbudsgivarna 
om det första och alla påföljande anbud 
som de har lämnat in, med undantag för 
slutliga anbud enligt vad som anges i 
punkt 6, för att förbättra innehållet i 
anbuden så att de bättre uppfyller de 
tilldelningskriterier som anges närmare i 
ett upphandlingsdokument.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 730
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om de anbud 
som de har lämnat in för att förbättra
innehållet i anbuden så att de bättre 
motsvarar de tilldelningskriterier och
minimikrav som avses i andra stycket i 
punkt 1.

3. Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om 
innehållet i anbudet, enligt de minimikrav 
som avses i andra stycket i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande får inte ändras under 
förhandlingarnas gång:

Minimikraven och tilldelningskriterierna 
får inte vara föremål för förhandling.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beskrivningen av upphandlingen. utgår

Or. en
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Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 733
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Beskrivningen av upphandlingen. utgår

Or. da

Ändringsförslag 734
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Beskrivningen av upphandlingen. (a) Den allmänna beskrivningen av 
upphandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 735
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Beskrivningen av upphandlingen. a) Upphandlingens föremål.

Or. fr
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Ändringsförslag 736
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.

utgår

Or. en

Motivering

Omfattas av det nya förslaget om detta stycke. För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 738
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den del av de tekniska 
specifikationerna där minimikraven 
anges.

utgår

Or. de

Motivering

Nya administrativa bördor bör undvikas för att förenkla EU:s upphandlingslagstiftning och 
göra den flexiblare. Denna ytterligare bestämmelse bör därför utgå.

Ändringsförslag 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tilldelningskriterierna. utgår

Or. en

Motivering

Omfattas av det nya förslaget om detta stycke. För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 741
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tilldelningskriterierna. (c) Det främsta tilldelningskriteriet eller
tilldelningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 742
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tilldelningskriterierna. (c) De viktigaste tilldelningskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tilldelningskriterierna. (c) De viktigaste tilldelningskriterierna.

Or. de

Motivering

Det bör vara möjligt att göra smärre justeringar av upphandlingsdokumenten som ett led i 
dialogen med anbudsgivarna.

Ändringsförslag 744
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Priset, då ingen ändring av anbudets 
andra delar förekommer.

Or. en

Motivering

Detta för att förhindra att förhandlingar enbart används för att sänka priset för en produkt.

Ändringsförslag 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då tidsfristen för att lämna anbud har 
gått ut, och innan man går vidare genom 
att granska dem, får den upphandlande 
myndigheten närmare ange den viktning 
som gäller för ett tilldelningskriteriums på 
förhand definierade underavdelningar i 
enlighet med artikel 66.5, förutsatt att 
(a) de tilldelningskriterier som anges för 
kontraktet i kontraktdokument eller i 
meddelandet om upphandling är 
oförändrade,
(b) detta inte inbegriper nya delar som 
skulle ha påverkat utarbetandet av 
anbuden,
(c) detta inte ger upphov till 
diskriminering av någon av 
anbudsgivarna.

Or. en

Motivering

För att förenkla upphandlingsprocessen och göra den enhetlig.
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Ändringsförslag 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får 
tilldela kontrakt på grundval av 
ursprungliga anbud utan förhandling om 
den i meddelandet om upphandling, 
inbjudan att bekräfta intresse eller i något 
annat upphandlingsdokument tydligt 
angett att den förbehåller sig rätten att 
göra detta.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 747
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande myndigheten ska 
under förhandlingarna garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare. Den 
får inte särbehandla någon genom att 
lämna ut information som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra. De 
ska i synnerhet se till att alla anbudsgivare 
vars anbud inte har uteslutits i enlighet med 
punkt 5 i god tid informeras skriftligen om 
eventuella ändringar av de tekniska 
specifikationerna förutom den del av de 
tekniska specifikationerna där 
minimikraven anges för att de i 
förekommande fall ska kunna ändra sina 
anbud och skicka in de ändrade anbuden.

4. Den upphandlande myndigheten ska 
under förhandlingarna garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare. Den 
får inte särbehandla någon genom att 
lämna ut information som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra. De 
ska i synnerhet se till att alla anbudsgivare 
vars anbud inte har uteslutits i enlighet med 
punkt 5 i god tid informeras skriftligen om 
eventuella ändringar under 
förhandlingarna för att de i 
förekommande fall ska kunna ändra sina 
anbud och skicka in de ändrade anbuden.
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Or. fr

Ändringsförslag 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande myndigheten ska 
under förhandlingarna garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare. Den 
får inte särbehandla någon genom att 
lämna ut information som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra. De 
ska i synnerhet se till att alla anbudsgivare 
vars anbud inte har uteslutits i enlighet med 
punkt 5 i god tid informeras skriftligen om 
eventuella ändringar av de tekniska 
specifikationerna förutom den del av de 
tekniska specifikationerna där 
minimikraven anges för att de i 
förekommande fall ska kunna ändra sina 
anbud och skicka in de ändrade anbuden.

4. Den upphandlande myndigheten ska 
under förhandlingarna garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare. Den 
får inte särbehandla någon genom att 
lämna ut information som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra. De 
ska i synnerhet se till att alla anbudsgivare 
vars anbud inte har uteslutits i enlighet med 
punkt 5 i god tid informeras skriftligen om 
eventuella ändringar av de tekniska 
specifikationerna eller andra 
upphandlingsdokument förutom de där 
minimikraven anges för att de i
förekommande fall ska ges tillräckligt med 
tid för att kunna ändra sina anbud och 
skicka in de ändrade anbuden.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som 

Enligt artikel 18 får den upphandlande 
myndigheten inte röja för de övriga 
deltagarna konfidentiell information som 
någon deltagare har lämnat utan dennes 
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någon deltagare har lämnat utan dennes 
samtycke. Ett sådant samtycke får inte vara 
ett allmänt undantag, utan deltagaren ska 
ge sitt uttryckliga samtycke till att
myndigheten röjer vilka lösningar den 
deltagaren har föreslagit eller annan
konfidentiell information.

samtycke.  Ett sådant samtycke får inte 
vara ett allmänt undantag, utan deltagaren 
ska ge sitt uttryckliga samtycke till att 
myndigheten röjer särskild information.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 750
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som 
någon deltagare har lämnat utan dennes 
samtycke. Ett sådant samtycke får inte
vara ett allmänt undantag, utan 
deltagaren ska ge sitt uttryckliga samtycke 
till att myndigheten röjer vilka lösningar 
den deltagaren har föreslagit eller annan
konfidentiell information.

Den upphandlande myndigheten har 
möjlighet att, med ett samtycke i form av 
ett allmänt undantag, röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar en deltagare som 
deltar i förhandlingen har föreslagit. 
Annan konfidentiell information som 
någon deltagare har lämnat får inte 
avslöjas utan dennes samtycke.  Ett sådant 
samtycke får inte vara ett allmänt 
undantag, utan deltagaren ska ge sitt 
uttryckliga samtycke till att myndigheten 
röjer denna övriga konfidentiella
information.

Or. en

Ändringsförslag 751
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som någon 
deltagare har lämnat utan dennes samtycke.
Ett sådant samtycke får inte vara ett 
allmänt undantag, utan deltagaren ska ge 
sitt uttryckliga samtycke till att 
myndigheten röjer vilka lösningar den 
deltagaren har föreslagit eller annan 
konfidentiell information.

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som någon 
deltagare har lämnat utan dennes samtycke.

Or. pt

Ändringsförslag 752
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förfarandet får äga rum i successiva steg 
för att minska det antal lösningar som ska 
förhandlas, på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten ange om den 
kommer att utnyttja denna möjlighet.

5. Förfarandet får äga rum i successiva steg 
för att minska det antal lösningar som ska 
förhandlas, på grundval av de 
urvalskriterier som anges i meddelandet 
om upphandling, i inbjudan att bekräfta 
intresse eller i upphandlingsdokumenten. 
Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten ange om den 
kommer att utnyttja denna möjlighet.

Or. en

Ändringsförslag 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om de upphandlande myndigheterna har 
för avsikt att avsluta förhandlingarna ska 
de informera de anbudsgivare som 
fortfarande är med och fastställa en 
gemensam tidsfrist för inlämning av 
eventuella nya eller ändrade anbud. De ska 
bedöma de förhandlade anbuden på 
grundval av ursprungligen angivna 
tilldelningskriterierna och ska tilldela 
kontraktet i enlighet med artiklarna 66–69.

6. Om de upphandlande myndigheterna har 
för avsikt att avsluta förhandlingarna ska 
de informera de anbudsgivare som 
fortfarande är med och fastställa en 
gemensam tidsfrist för inlämning av 
eventuella nya eller ändrade anbud. De ska 
bedöma de slutliga anbuden på grundval av 
ursprungligen angivna 
tilldelningskriterierna och ska tilldela 
kontraktet i enlighet med artiklarna 66–69.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 754
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De upphandlande myndigheterna får 
inte uteslutande förhandla om priset i 
anbuden.

Or. fr

Ändringsförslag 755
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Konkurrenspräglad dialog

1. I en konkurrenspräglad dialog kan alla 
ekonomiska aktörer ansöka om att få 
delta efter ett meddelande om 
upphandling genom att lämna de 
upplysningar som krävs för kvalitativt 
urval.
Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 30 dagar 
från och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes.
Endast sådana ekonomiska aktörer som 
får en inbjudan av upphandlande 
myndigheten efter en bedömning av de 
begärda upplysningarna får delta i 
dialogen. De upphandlande 
myndigheterna får i enlighet med 
artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att inbjudas 
att delta i förfarandet. Det enda kriteriet 
för tilldelning av kontrakt ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a.
2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
valda tilldelningskriterierna.
3. Den upphandlande myndigheten ska 
inleda en dialog med de anbudssökande 
som valts ut enligt bestämmelserna i 
artiklarna 54–65, där dialogens syfte ska 
vara att identifiera och definiera hur dess 
behov bäst ska kunna tillgodoses. Under 
denna dialog får den diskutera alla 
aspekter av kontraktet med de utvalda 
anbudssökandena.
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Den upphandlande myndigheten ska 
under dialogen garantera lika behandling 
av samtliga anbudsgivare. Den får inte 
särbehandla någon genom att lämna ut 
information som kan gynna vissa 
anbudsgivare i förhållande till andra.
Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som 
någon deltagare har lämnat utan dennes 
samtycke. Ett sådant samtycke får inte 
vara utformat som ett allmänt undantag, 
utan ska avse information om särskilda 
lösningar som den deltagaren har 
föreslagit eller annan särskild 
konfidentiell information.
4. En konkurrenspräglad dialog får äga 
rum i successiva steg för att minska det 
antal lösningar som ska diskuteras under 
dialogen, på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet ange om den 
kommer att utnyttja denna möjlighet.
5. Den upphandlande myndigheten ska 
fortsätta denna dialog till dess att den kan 
identifiera lösningar som tillgodoser dess 
behov.
6. Efter att ha förklarat dialogen avslutad 
och efter att ha informerat deltagarna om 
detta ska den upphandlande myndigheten 
uppmana dem att lämna sitt slutgiltiga 
anbud på grundval av den eller de 
lösningar som lagts fram och specificerats 
under dialogen. Dessa anbud ska 
innehålla alla de faktorer och villkor som 
är nödvändiga för projektets 
genomförande.
7. Den upphandlande myndigheten ska 
bedöma de inkomna anbuden på grundval 
av de tilldelningskriterier som fastställs i 
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meddelandet om upphandling.
När det är nödvändigt för att slutföra 
finansiella åtaganden eller andra villkor i 
kontraktet får den upphandlande 
myndigheten förhandla om de slutliga 
villkoren i kontraktet med den 
anbudsgivare som har lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a, under 
förutsättning att sådana förhandlingar 
inte leder till att väsentliga aspekter i 
anbudet eller den offentliga 
upphandlingen ändras, inklusive de behov 
och krav som anges i meddelandet om 
upphandling eller i det beskrivande 
dokumentet, och inte riskerar att 
snedvrida konkurrensen eller orsaka 
diskriminering.
8. Den upphandlande myndigheten får 
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

Or. fr

Ändringsförslag 756
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 30 dagar från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 35 dagar från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsändes.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan bör förlängas till 35 dagar, vilket ger 
kandidaterna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud samtidigt som detta ändå är 
kortare än den nuvarande tidsfristen (37 dagar).
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Ändringsförslag 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast sådana ekonomiska aktörer som får 
en inbjudan av upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
upplysningarna får delta i dialogen. De
upphandlande myndigheterna får i enlighet 
med artikel 64 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som kommer att inbjudas 
att delta i förfarandet. Tilldelning av 
offentliga kontrakt ska ske enbart på 
grundval av tilldelningskriteriet det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a.

Endast sådana ekonomiska aktörer som får 
en inbjudan av upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
upplysningarna får delta i dialogen. De 
upphandlande myndigheterna kan internt 
utnämna en projektledare för att 
garantera rimliga tidsfrister genom 
effektiv styrning av dialogens alla faser. 
De får i enlighet med artikel 64 begränsa 
antalet lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.

Or. fr

Ändringsförslag 758
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de
valda tilldelningskriterierna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera det
främsta valda tilldelningskriteriet eller
tilldelningskriterierna.

Or. en
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Ändringsförslag 759
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
valda tilldelningskriterierna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
viktigaste valda tilldelningskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
valda tilldelningskriterierna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
ange sina behov och krav i ett meddelande 
om upphandling, och den ska definiera 
dessa behov och krav i ett beskrivande 
dokument. Samtidigt och i samma 
dokument ska den upphandlande 
myndigheten också ange och definiera de 
viktigaste valda tilldelningskriterierna.

Or. de

Motivering

Det bör vara möjligt att göra smärre justeringar av upphandlingsdokumenten som ett led i 
dialogen med anbudsgivarna.

Ändringsförslag 761
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Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då tidsfristen för att lämna anbud har 
gått ut, och innan man går vidare genom 
att granska anbuden, får den 
upphandlande myndigheten närmare 
ange den viktning som gäller för ett 
tilldelningskriteriums på förhand 
definierade underavdelningar enligt 
artikel 66.5, förutsatt att
(a) de tilldelningskriterier som anges för 
kontraktet i kontraktdokument eller i 
meddelandet om upphandling är 
oförändrade,
(b) detta inte inbegriper nya delar som 
skulle ha påverkat utarbetandet av 
anbuden,
(c) detta inte ger upphov till 
diskriminering av någon av 
anbudsgivarna.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.

Ändringsförslag 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som någon 
deltagare har lämnat utan dennes samtycke. 

Den upphandlande myndigheten ska agera 
i god tro och får inte under några 
omständigheter röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar en deltagare har 
föreslagit eller annan konfidentiell 
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Ett sådant samtycke får inte vara utformat 
som ett allmänt undantag, utan ska avse 
information om särskilda lösningar som 
den deltagaren har föreslagit eller annan 
särskild konfidentiell information.

information som någon deltagare har 
lämnat utan dennes samtycke, vilket inte 
kan införas som ett krav för att delta i 
förfarandet med konkurrenspräglad 
dialog. Ett sådant samtycke får inte vara 
utformat som ett allmänt undantag, utan 
ska avse information om särskilda 
lösningar som den deltagaren har föreslagit 
eller annan särskild konfidentiell 
information.

Or. fr

Ändringsförslag 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten får inte 
röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller 
annan konfidentiell information som någon 
deltagare har lämnat utan dennes samtycke. 
Ett sådant samtycke får inte vara utformat 
som ett allmänt undantag, utan ska avse 
information om särskilda lösningar som 
den deltagaren har föreslagit eller annan
särskild konfidentiell information.

Enligt artikel 18 får den upphandlande 
myndigheten inte röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar en deltagare har 
föreslagit eller annan konfidentiell 
information som någon deltagare har 
lämnat utan dennes samtycke.  Ett sådant 
samtycke får inte vara ett allmänt 
undantag, utan deltagaren ska ge sitt 
uttryckliga samtycke till att myndigheten 
röjer särskild information.

Or. en

Motivering

För att göra upphandlingsprocessen enhetlig.


