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Ändringsförslag 764
Cornelis de Jong

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.

De upphandlande myndigheterna får, 
genom ett samtycke utformat som ett 
allmänt undantag, röja för de övriga 
deltagarna vilka lösningar en deltagare i 
förhandlingarna har föreslagit. Annan 
konfidentiell information som någon 
deltagare i förhandlingarna har lämnat får 
inte röjas utan dennes samtycke. Ett sådant 
samtycke ska avse information som den 
deltagaren avser att lämna om sådan
annan konfidentiell information.

Or. en

Ändringsförslag 765
Marian Harkin

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.

De upphandlande myndigheterna ska 
handla i god tro och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten har 
ansvarsskyldighet för eventuella brott mot 
tredje stycket under denna punkt.

Or. fr

Ändringsförslag 767
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den upphandlande myndigheten ska
fortsätta denna dialog till dess att den kan 
identifiera lösningar som tillgodoser dess 
behov.

5. Den upphandlande myndigheten kan 
antingen fastställa en begränsad tidsram 
för dialogen, som anges i meddelandet om 
upphandling, eller fortsätta denna dialog 
till dess att den kan identifiera lösningar 
som tillgodoser dess behov.

Or. en

Ändringsförslag 768
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den upphandlande myndigheten ska
fortsätta denna dialog till dess att den kan 
identifiera lösningar som tillgodoser dess 

5. Den upphandlande myndigheten kan
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behov.

– antingen föreskriva en begränsad 
tidsfrist för dialog, som ska anges i 
meddelandet om upphandling,
– eller fortsätta denna dialog till dess att 
den kan identifiera lösningar som 
tillgodoser dess behov.

Or. fr

Ändringsförslag 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På den upphandlande myndighetens 
begäran får dessa anbud klarläggas, 
preciseras och finjusteras. Sådana 
klarlägganden, preciseringar, 
finjusteringar eller kompletteringar av 
anbuden får dock inte omfatta ändringar 
av väsentliga aspekter av anbudet eller 
den offentliga upphandlingen, däribland 
de behov eller krav som anges i 
meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet, eftersom 
ändringar av dessa aspekter, behov och 
krav riskerar att snedvrida konkurrensen 
eller ha en diskriminerande effekt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 770
Heide Rühle



PE492.859v01-00 6/172 AM\908712SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På den upphandlande myndighetens 
begäran kan den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet anmodas att klargöra aspekter av 
anbudet eller att bekräfta åtaganden i 
anbudet, under förutsättning att det inte 
ändrar väsentliga aspekter av anbudet 
eller inbjudan att lämna anbud och inte 
riskerar att snedvrida konkurrensen eller 
orsaka diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 771
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

På den upphandlande myndighetens 
begäran kan den anbudsgivare som har 
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i enlighet med artikel 66.1 a 
anmodas att klargöra aspekter av anbudet 
eller att bekräfta åtaganden i anbudet, 
under förutsättning att det 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.

Or. en
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Motivering

Den föreslagna nya ordalydelsen är riskabel, eftersom den gör det möjligt för de 
upphandlande myndigheterna att utöva prispåtryckningar mot den anbudsgivare som lämnat 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Den befintliga ordalydelsen i direktiv 2004/18/EG 
(artikel 29.7) är därför lämpligare, med mindre anpassningar till terminologin i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den upphandlande myndigheten får 
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

8. Den upphandlande myndigheten
beslutar om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen på de villkor som 
fastställs för upphandlingen.

Or. fr

Ändringsförslag 773
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den upphandlande myndigheten får
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

8. Den upphandlande myndigheten ska
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 774
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 8



PE492.859v01-00 8/172 AM\908712SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den upphandlande myndigheten får
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

8. Den upphandlande myndigheten ska
besluta om tävlingspriser eller betalningar 
till deltagarna i dialogen.

Or. en

Motivering

Tiden och kostnaden för att delta i de förhandlade förfarandena efter ingivandet av det 
ursprungliga anbudet är svår/omöjlig att uppskatta korrekt. Följaktligen kan möjligheten till 
viss kompensation för ytterligare insatser locka anbudsgivare som annars skulle avstå från att 
delta i anbudsförfarandet. Detta skulle sannolikt gynna såväl konkurrensen som 
byggentreprenadens kvalitet.

Ändringsförslag 775
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Innovationspartnerskap

1. När det gäller innovationspartnerskap 
får alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.
2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
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ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat 
på dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten efter varje avslutad etapp 
besluta att avsluta partnerskapet och 
inleda ett nytt upphandlingsförfarande för 
de återstående etapperna, under 
förutsättning att myndigheten har 
förvärvat berörda immateriella 
rättigheter.
3. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
de regler för ett förhandlat förfarande 
under konkurrens som anges i artikel 27.
Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande myndigheterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet 
på forskningsområdet och i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 64.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.
Endast de ekonomiska aktörer som bjuds 
in att delta av den upphandlande 
myndigheten efter en bedömning av de 
begärda uppgifterna får lämna in 
forsknings- och innovationsprojekt, vars 
syfte ska vara att tillgodose de behov som 
enligt den upphandlande myndighetens 
bedömning inte kan tillgodoses genom 
befintliga lösningar. Det enda kriteriet för 
tilldelning av kontrakt ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a.
4. Partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 
innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för 
att utveckla en innovativ lösning som 
ännu inte finns tillgänglig på marknaden. 
Värdet och varaktigheten för ett kontrakt 
om inköp av de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som blir resultatet ska 
hållas inom lämpliga gränser och hänsyn 
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ska tas till att kostnaderna måste 
återvinnas, inklusive kostnader för att 
utveckla en innovativ lösning och få ut en 
tillräcklig vinst. 
En upphandlande myndighet får inte 
använda innovationspartnerskap på ett 
sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids.

Or. fr

Ändringsförslag 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Innovationspartnerskap

1. När det gäller innovationspartnerskap 
får alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.
2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat 
på dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten efter varje avslutad etapp 
besluta att avsluta partnerskapet och 
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inleda ett nytt upphandlingsförfarande för 
de återstående etapperna, under 
förutsättning att myndigheten har 
förvärvat berörda immateriella 
rättigheter.
3. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
de regler för ett förhandlat förfarande 
under konkurrens som anges i artikel 27.
Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande myndigheterna ägna 
särskild uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet 
på forskningsområdet och i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 64.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.
Endast de ekonomiska aktörer som bjuds 
in att delta av den upphandlande 
myndigheten efter en bedömning av de 
begärda uppgifterna får lämna in 
forsknings- och innovationsprojekt, vars 
syfte ska vara att tillgodose de behov som 
enligt den upphandlande myndighetens 
bedömning inte kan tillgodoses genom 
befintliga lösningar. Det enda kriteriet för 
tilldelning av kontrakt ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a.
4. Partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 
innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för 
att utveckla en innovativ lösning som 
ännu inte finns tillgänglig på marknaden. 
Värdet och varaktigheten för ett kontrakt 
om inköp av de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som blir resultatet ska 
hållas inom lämpliga gränser och hänsyn 
ska tas till att kostnaderna måste 
återvinnas, inklusive kostnader för att 
utveckla en innovativ lösning och få ut en 
tillräcklig vinst. 
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En upphandlande myndighet får inte 
använda innovationspartnerskap på ett 
sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids.

Or. en

Ändringsförslag 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller innovationspartnerskap får 
alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.

1. När det gäller innovationspartnerskap får 
alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader. Det enda kriteriet för 
tilldelning av kontrakt om inrättande av 
innovationspartnerskap ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 66.1 a.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet och förbättra det nya 
förfarandet för innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 778
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – styckena 1a och 1b (nya)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De immateriella rättigheterna upplåts 
endast för att den upphandlande 
myndigheten ska kunna utnyttja 
resultaten från föregående etapper i 
enlighet med partnerskapets syfte i 
händelse av att uppdragstagaren byts ut 
under förfarandets lopp, för att begränsa 
omfattningen av detta rättighetsförvärv 
gentemot det uteslutna företaget.
I klausulerna om immaterialrätt ska 
rättigheterna och skyldigheterna för alla 
berörda parter anges ytterst tydligt.

Or. fr

Ändringsförslag 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat på 
dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten efter varje avslutad etapp 
besluta att avsluta partnerskapet och inleda 
ett nytt upphandlingsförfarande för de 
återstående etapperna, under förutsättning 
att myndigheten har förvärvat berörda 
immateriella rättigheter.

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
vilket kan omfatta tillverkningen av varan, 
tillhandahållandet av tjänsterna eller 
fullgörandet av byggentreprenaden.
Partnerskapet ska fastställa mellanliggande 
mål som partnern i fråga ska uppfylla för 
utbetalning av ersättning genom lämpliga 
delbetalningar. Baserat på dessa mål kan 
den upphandlande myndigheten efter varje 
avslutad etapp besluta att avsluta 
partnerskapet och inleda ett nytt 
upphandlingsförfarande för de återstående 
etapperna, under förutsättning att den 
upphandlande myndigheten i 
upphandlingsdokumenten har angett 
under vilka förhållanden den kan besluta 
att avsluta partnerskapet.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet och förbättra 
förfarandet för innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 780
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat på 
dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten efter varje avslutad etapp 
besluta att avsluta partnerskapet och inleda 
ett nytt upphandlingsförfarande för de 
återstående etapperna, under förutsättning 
att myndigheten har förvärvat berörda 
immateriella rättigheter.

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat på 
dessa mål kan den upphandlande 
myndigheten efter varje avslutad etapp 
besluta att avsluta partnerskapet och inleda 
ett nytt upphandlingsförfarande för de 
återstående etapperna.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras hur detta nya förfarande ska hanteras i syfte att främja innovation och 
undvika ett skräddarsytt urval när det gäller 1. hur immateriella rättigheter ska värderas (den 
kommersiella marknadens omfattning), 2. alltför otydliga definitioner, 3. att de upphandlande 
myndigheterna i allt högre grad anlitar (experter) privata marknadsaktörer i stället för att 
använda sig av interna avdelningar, 4. att förtydliga definitionen av förfarandet och 5. vem 
som ska inneha de immateriella rättigheterna.

Ändringsförslag 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
följande:
De upphandlande myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 
faktorer som utgör de minimikrav som 
ska uppfyllas. Uppgifterna ska vara 
tillräckligt precisa, så att de ekonomiska 
aktörerna kan fastställa upphandlingens 
karaktär och räckvidd och besluta om de 
ska ansöka om att delta i förfarandet.
Den kortaste tidsfristen för mottagande av 
anbudsansökningar ska vara 30 dagar 
från det datum då meddelandet om 
upphandling sänds, eller om ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande om upphandling, 30 dagar 
från det datum då inbjudan att bekräfta 
intresse sänds. Den kortaste tidsfristen för 
mottagande av ursprungliga anbud ska 
vara 30 dagar från det datum då inbjudan 
sändes.
De upphandlande myndigheterna ska 
förhandla med anbudsgivarna om deras 
ursprungliga anbud och alla anbud som 
därefter lämnas, i syfte att förbättra 
innehållet för att se till att dessa anbud 
bättre uppfyller de kriterier för tilldelning 
som anges i upphandlingsdokumenten.
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. Den ska i synnerhet se till att alla 
anbudsgivare vars anbud inte har 
uteslutits i god tid skriftligen informeras 
om eventuella ändringar av de tekniska 
specifikationerna i andra 
upphandlingsdokument än de där 
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minimikraven anges för att de ska få 
tillräckligt med tid för att kunna ändra 
sina anbud och skicka in de ändrade 
anbuden.
I enlighet med artikel 18 får den 
upphandlande myndigheten för de övriga 
deltagarna inte röja konfidentiell 
information som någon deltagare har 
lämnat under förhandlingarna utan 
dennes samtycke. Ett sådant samtycke får 
inte utformas som ett allmänt undantag,
utan ska ges med hänsyn till specifik 
kommunikation som deltagaren avser att 
lämna.
Minimikraven och tilldelningskriterierna 
ska inte vara föremål för förhandlingar.
När väl tidsfristen för att lämna anbud 
har löpt ut, och innan anbuden granskas, 
kan de upphandlande myndigheterna 
fastställa en viktning med avseende på 
underrubrikerna för ett 
tilldelningskriterium som anges i förväg i 
enlighet med artikel 66.5, förutsatt att:
– de tilldelningskriterier som anges i 
kontraktshandlingarna eller i 
meddelandet om upphandling inte ändras,
(a) det inte omfattar nya uppgifter som 
skulle ha påverkat utarbetandet av 
anbuden,
(b) det inte är diskriminerande gentemot 
någon av anbudsgivarna.
Innovationspartnerskapsförfaranden kan 
äga rum i successiva skeden för att 
minska antalet anbud som ska 
förhandlas, genom tillämpning 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 tydligt ange om 
den kommer att använda sig av denna 
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möjlighet eller inte.

Or. en

Motivering

Detta viktiga ändringsförslag om innovationspartnerskap kopplar förfarandet till det 
förhandlade förfarandet under konkurrens, men tillåter fler förhandlingsmöjligheter för 
innovationspartnerskap, eftersom det är nödvändigt för de typer av upphandling som kommer 
att omfattas av det nya förfarandet, vilket förklarar varför endast vissa viktiga delar av artikel 
17 om att garantera insyn och rättvisa är tillämpliga.

Ändringsförslag 782
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
de regler för ett förhandlat förfarande 
under konkurrens som anges i artikel 27.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande myndigheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet
på forskningsområdet och i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 64.2 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som ska inbjudas att delta i 
förfarandet.

Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande myndigheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för deltagarnas
kapacitet på forskningsområdet och i 
utvecklingen av innovativa lösningar. De 
får i enlighet med artikel 64.2 begränsa 
antalet lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.
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Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget förbättras förfarandet för innovationspartnerskap genom att det 
görs mer tillgängligt för i synnerhet små och medelstora företag.

Ändringsförslag 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande myndigheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande myndighetens bedömning 
inte kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar.

Or. en

Motivering

Detta nämns redan i de tidigare ändringsförslagen om innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 

4. Den upphandlande myndigheten ska se 
till att partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
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innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för att 
utveckla en innovativ lösning som ännu 
inte finns tillgänglig på marknaden. Värdet
och varaktigheten för ett kontrakt om 
inköp av de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som blir resultatet ska 
hållas inom lämpliga gränser och hänsyn 
ska tas till att kostnaderna måste 
återvinnas, inklusive kostnader för att 
utveckla en innovativ lösning och få ut en 
tillräcklig vinst.

etapperna, avspeglar graden av innovation 
hos den föreslagna lösningen och de 
forsknings- och innovationsverksamheter 
som krävs för att utveckla en innovativ 
lösning som ännu inte finns tillgänglig på 
marknaden. Det uppskattade värdet av 
varor, tjänster eller byggentreprenader ska 
vara proportionerligt till den investering
som krävs för deras utveckling.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras att användningen av innovationspartnerskap är 
anpassad till det centrala målet för detta nya förfarande och ger valuta för pengarna.

Ändringsförslag 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får inte 
använda innovationspartnerskap på ett 
sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids.

utgår

Or. en

Motivering

Detta behandlas ovan i ett annat ändringsförslag om innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Ett system med betalningskuponger

De upphandlande myndigheterna får 
inom ramen för tillhandahållandet av 
offentliga tjänster använda ett system med 
betalningskuponger för att ge kunderna 
möjlighet att fritt välja tjänsteleverantör. 
Den upphandlande myndigheten ska ange 
värdet för betalningskupongen samt vilka 
tjänster som den kan användas för och 
vilka kunder som får använda den.
Den upphandlande myndigheten får 
fastställa vilka krav som 
tjänsteleverantören ska uppfylla för att få 
delta i systemet med betalningskuponger. 
Dessa krav ska vara icke-diskriminerande 
och proportionerliga till det område som 
tjänsten avser. Alla tjänsteleverantörer 
som uppfyller kraven ska omfattas av 
systemet. Förteckningen över 
tjänsteleverantörer ska offentliggöras.
Den upphandlande myndigheten får även 
välja vilka tjänsteleverantörer som ska 
omfattas av systemet med 
betalningskuponger i enlighet med ett 
förfarande som föreskrivs i detta direktiv.
En kund får välja vilken tjänsteleverantör 
som helst som omfattas av systemet med 
betalningskuponger eller välja att inte 
använda sig av systemet.

Or. en

Ändringsförslag 788
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan offentliggörande 
i de fall som anges i punkterna 2–5.

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan offentliggörande 
i de fall som anges i punkterna 2–5. Den 
upphandlande myndigheten förbjuds att 
använda ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande för att uteslutande 
förhandla om priset på tjänsterna.

Or. fr

Ändringsförslag 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan offentliggörande 
i de fall som anges i punkterna 2–5.

1. I de specifika fall och omständigheter 
som anges i punkterna 2-5, får
medlemsstaterna föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan 
offentliggörande. I övriga fall får detta 
förfarande inte användas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan offentliggörande 
i de fall som anges i punkterna 2–5.

1. Medlemsstaterna får föreskriva att 
upphandlande myndigheter endast får 
tilldela offentliga kontrakt genom ett 
förhandlat förfarande utan offentliggörande 
i de fall som anges i punkterna 2–5 när 
värdet av kontraktet inte uppgår till mer 
än 500 000 euro för 
byggentreprenadkontrakt och 
100 000 euro för offentliga 
tjänstekontrakt.

Or. it

Ändringsförslag 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas för 
offentliga kontrakt för byggentreprenader, 
varor och tjänster i följande fall:

2. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får användas för 
offentliga kontrakt för byggentreprenader, 
varor och tjänster i följande fall:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 792
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga (a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
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anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet förfarande, ett 
selektivt förfarande eller ett förhandlat 
förfarande med offentliggörande, under 
förutsättning att de ursprungliga villkoren 
för kontraktet inte ändras väsentligt.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt är alltför byråkratiskt, och ändringsförslaget syftar delvis till en 
förenkling för att öka kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt.

Or. de

Motivering

Den oklara ordalydelsen av rapporteringskravet skulle orsaka onödig byråkrati och 
oproportionella krav för upphandlande myndigheter, främst med tanke på att det bara ska 
finnas ett nationellt organ.
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Ändringsförslag 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen och till det nationella 
tillsynsorgan som har utsetts i enlighet 
med artikel 84 när den begär detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen och till det behöriga
nationella organet när den begär detta.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hänger samman med ändringsförslagen till artikel 84.

Ändringsförslag 795
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras.

Or. it
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Ändringsförslag 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt.

Or. en

Ändringsförslag 797
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport 
skickas till kommissionen och till det 
nationella tillsynsorgan som har utsetts i 
enlighet med artikel 84 när den begär 
detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt.

Or. de
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Ändringsförslag 798
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen och till det nationella 
tillsynsorgan som har utsetts i enlighet 
med artikel 84 när den begär detta.

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar om att delta 
har lämnats efter ett öppet eller ett selektivt 
förfarande, under förutsättning att de 
ursprungliga villkoren för kontraktet inte 
ändras väsentligt och att en rapport skickas 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om syftet med upphandlingen är att 
skapa eller införskaffa ett konstverk.

(b) Om kontraktet endast kan tilldelas en 
särskild ekonomisk aktör av konstnärliga 
skäl.

Or. en

Motivering

Att begränsa användningen av det förhandlade förfarandet utan offentliggörande till enbart 
konstverk tycks vara ett alltför snävt tillvägagångssätt. Det berörda offentliga kontraktet 
avser inte nödvändigtvis ett konstverk utan ett verk av konstnärlig art (exempelvis ett 
konstnärligt framförande eller en konsert).

Ändringsförslag 800
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 801
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
eller juridiska skäl.

Or. en

Ändringsförslag 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
eller juridiska skäl.

Or. en

Ändringsförslag 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
eller juridiska skäl.

Or. de

Motivering

Detta tillägg kommer också att täcka fall där en upphandlande myndighet behöver en 
byggnad på en särskild plats och ägaren endast säljer om han erbjuds ett 
byggentreprenadkontrakt. 

Ändringsförslag 804
Peter Simon

Förslag till direktiv
 Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

(i) Frånvaro av konkurrens av juridiska 
eller tekniska skäl.

Or. de

Ändringsförslag 805
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Skydd av andra exklusiva rättigheter. (iii) Skydd av andra exklusiva rättigheter, 
däribland prioritering av en byggplats.

Or. fr

Ändringsförslag 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller endast när inget 
rimligt alternativ eller substitut finns och
om avsaknaden av konkurrens inte beror på 
en konstgjord begränsning av 
upphandlingskriterierna.

Detta undantag gäller endast om 
avsaknaden av konkurrens inte beror på en 
konstgjord begränsning av 
upphandlingskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 807
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller endast när inget 
rimligt alternativ eller substitut finns och
om avsaknaden av konkurrens inte beror på 
en konstgjord begränsning av 
upphandlingskriterierna.

Detta undantag gäller endast om 
avsaknaden av konkurrens inte beror på en 
konstgjord begränsning av 
upphandlingskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 808
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
force majeure, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 
förfarande under konkurrens. De 

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska som den 
upphandlande myndigheten inte har 
kunnat förutse, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 
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omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 
tillskrivas den upphandlande myndigheten.

förfarande under konkurrens. De 
omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 
tillskrivas den upphandlande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
force majeure, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 
förfarande under konkurrens. De 
omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 
tillskrivas den upphandlande myndigheten.

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska, det är 
omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller 
vid öppet förfarande, selektivt förfarande 
och förhandlat förfarande under 
konkurrens. De omständigheter som 
åberopas som skäl för synnerlig brådska får 
inte i något fall tillskrivas den 
upphandlande myndigheten.

Or. en

Motivering

Synnerlig brådska bör inte begränsas till enbart force majeure.

Ändringsförslag 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
force majeure, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
händelseförlopp som den upphandlande 
myndigheten inte har kunnat förutse, det 
är omöjligt att iaktta de tidsfrister som 
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förfarande under konkurrens. De 
omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 
tillskrivas den upphandlande myndigheten.

gäller vid öppet förfarande, selektivt 
förfarande och förhandlat förfarande under 
konkurrens. De omständigheter som 
åberopas som skäl för synnerlig brådska får 
inte i något fall tillskrivas den 
upphandlande myndigheten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Ändringsförslag 811
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
force majeure, det är omöjligt att iaktta de 
tidsfrister som gäller vid öppet förfarande, 
selektivt förfarande och förhandlat 
förfarande under konkurrens. De 
omständigheter som åberopas som skäl för 
synnerlig brådska får inte i något fall 
tillskrivas den upphandlande myndigheten.

(d) Om, när det är absolut nödvändigt och 
på grund av synnerlig brådska till följd av 
händelser som den upphandlande 
myndigheten inte kunnat förutse, det är 
omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller 
vid öppet förfarande, selektivt förfarande 
och förhandlat förfarande under 
konkurrens. De omständigheter som 
åberopas som skäl för synnerlig brådska får 
inte i något fall tillskrivas den 
upphandlande myndigheten.

Or. de

Ändringsförslag 812
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) När en ekonomisk aktör föreslår den 
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upphandlande myndigheten ett 
innovationspartnerskap i syfte att 
upprätta ett strukturerat partnerskap för 
utveckling av en innovativ produkt, tjänst 
eller byggentreprenad som därefter köps 
in, under förutsättning att denna 
motsvarar överenskomna prestandanivåer 
och kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 813
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om det är felaktigt eller oacceptabelt. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om det rör sig om kompletterande 
leveranser som utförs av den ursprungliga 
varuleverantören och som syftar till 
antingen att delvis ersätta gängse 
varuleveranser eller anläggningar, eller till 
att utöka befintliga varuleveranser eller 
anläggningar, i de fall ett byte av 
varuleverantör skulle tvinga den 
upphandlande myndigheten att anskaffa 
materiel med andra tekniska egenskaper 
med åtföljande inkompatibilitet eller 
oproportionerliga tekniska svårigheter vid 
användning och underhåll. Löptiden för 

(b) Om det rör sig om kompletterande 
leveranser som utförs av den ursprungliga 
varuleverantören och som syftar till 
antingen att delvis ersätta gängse 
varuleveranser eller anläggningar, eller till 
att utöka befintliga varuleveranser eller 
anläggningar, i de fall ett byte av 
varuleverantör skulle tvinga den 
upphandlande myndigheten att anskaffa 
materiel med andra tekniska egenskaper 
med åtföljande inkompatibilitet eller 
oproportionerliga tekniska svårigheter vid 
användning och underhåll. Löptiden för 
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sådana kontrakt, liksom för återkommande 
kontrakt, får som regel inte överstiga 
tre år.

sådana kontrakt, liksom för återkommande 
kontrakt, får som regel inte överstiga 
fyra år.

Or. en

Ändringsförslag 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas för 
offentliga tjänstekontrakt om kontraktet 
följer på en projekttävling som anordnats 
enligt detta direktiv och enligt gällande 
regler ska gå till vinnaren eller en av 
vinnarna i projekttävlingen. I det senare 
fallet ska samtliga vinnare inbjudas att 
delta i förhandlingar.

4. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får användas för 
offentliga tjänstekontrakt om kontraktet 
följer på en projekttävling som anordnats 
enligt detta direktiv och enligt gällande 
regler ska gå till vinnaren eller en av 
vinnarna i projekttävlingen. I det senare 
fallet ska samtliga vinnare inbjudas att 
delta i förhandlingar.

Or. en

Motivering

Det förhandlade förfarandet ska användas och inte bara föreskrivas.

Ändringsförslag 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas om det rör 
sig om nya byggentreprenader eller tjänster 
som är en upprepning av liknande tjänster 
eller byggentreprenader som av samma 
upphandlande myndighet tilldelats samma 

5. Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får användas om det rör 
sig om nya byggentreprenader eller tjänster 
som är en upprepning av liknande tjänster 
eller byggentreprenader som av samma 
upphandlande myndighet tilldelats samma 
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ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats genom ett förfarande i 
enlighet med artikel 24.1. Det ursprungliga 
projektet ska ange omfattningen av möjliga 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster samt villkoren för tilldelning.

ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats genom ett förfarande i 
enlighet med artikel 24.1. Det ursprungliga 
projektet ska ange omfattningen av möjliga 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster samt villkoren för tilldelning.

Or. en

Motivering

Det förhandlade förfarandet ska användas och inte bara föreskrivas.

Ändringsförslag 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får föreskrivas om det rör 
sig om nya byggentreprenader eller
tjänster som är en upprepning av liknande 
tjänster eller byggentreprenader som av 
samma upphandlande myndighet tilldelats 
samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya 
byggentreprenaderna eller tjänsterna är i 
överensstämmelse med ett grundläggande 
projekt, för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats genom ett förfarande i 
enlighet med artikel 24.1. Det ursprungliga 
projektet ska ange omfattningen av möjliga 
kompletterande byggentreprenader eller
tjänster samt villkoren för tilldelning.

Ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande får följas om det rör sig 
om nya tjänster som är en upprepning av 
liknande tjänster som av samma 
upphandlande myndighet tilldelats samma 
ekonomiska aktör i ett ursprungligt 
kontrakt, under förutsättning att de nya 
tjänsterna är i överensstämmelse med ett 
grundläggande projekt, för vilket det 
ursprungliga kontraktet tilldelats genom ett 
förfarande i enlighet med artikel 24.1. Det 
ursprungliga projektet ska ange 
omfattningen av möjliga kompletterande 
tjänster samt villkoren för tilldelning.

Or. it
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Ändringsförslag 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Så snart som det första projektet blir 
föremål för upphandling ska den 
upphandlande myndigheten ange att detta 
förfaringssätt kan bli aktuellt och i 
beräkningen ta med det sammanlagda 
beräknade värdet för kommande 
byggentreprenader eller tjänster vid 
tillämpning av artikel 4.

Så snart som det första projektet blir 
föremål för upphandling ska den 
upphandlande myndigheten ange att detta 
förfaringssätt kan bli aktuellt och i 
beräkningen ta med det sammanlagda 
beräknade värdet för kommande tjänster 
vid tillämpning av artikel 4.

Or. it

Ändringsförslag 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta förfaringssätt får bara användas 
under tre år efter det att det ursprungliga 
kontraktet slöts.

Detta förfaringssätt får bara användas 
under två år efter det att det ursprungliga 
kontraktet slöts.

Or. it

Ändringsförslag 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Upphandlande myndigheter kan 
kombinera delar av det öppna förfarandet 
med det förhandlade förfarandet.
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Or. de

Motivering

Det bör finnas möjlighet att tillämpa ett tilldelningsförfarande i ett steg. Det skulle ge den 
upphandlande myndigheten större frihet genom att kombinera delar från det öppna 
förfarandet med delar från det förhandlade förfarandet. Under ett sådant förfarande i ett steg 
bör den upphandlande myndigheten, precis som i ett öppet förfarande, kunna ta emot anbud 
från anbudsgivare direkt och förhandla med dem.

Ändringsförslag 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det förhandlade förfarandet utan 
offentliggörande får användas då den 
upphandlande myndigheten anser att 
kontraktet bör tilldelas ett ömsesidigt 
offentligt tjänsteföretag i syfte att främja
(i) införlivandet av anställda från 
offentlig sektor i privat sektor, eller
(ii) mångfalden av leverantörer på den 
marknad som omfattas av det offentliga 
kontraktet.
Detta undantag är endast tillämpligt då 
kontraktet tilldelas
(i) en enhet som förväntas bli ett 
ömsesidigt offentligt tjänsteföretag, när de 
berörda personerna lämnar sina 
anställningar inom offentlig sektor och 
enheten börjar tillhandahålla tjänster, 
eller
(ii) inom en period på tre år från det 
datum då det ömsesidiga offentliga 
tjänsteföretaget börjar tillhandahålla 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 822
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet 
bestämmer sig för att under denna artikel 
tillämpa ett förhandlat förfarande utan 
offentliggörande, ska den lämna in en 
utförlig rapport till tillsynsmyndigheten 
som avses i artikel 84, innehållande en 
förklaring till valet samt 
upphandlingshandlingarna och relaterad 
information, och om den tillämpar ett 
förhandlat förfarande utan 
offentliggörande under punkt (a) ska den 
tillhandahålla handlingarna från 
föregående inbjudan att lämna anbud.

Or. it

Ändringsförslag 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal får inte löpa längre än 
fyra år, utom i vederbörligen styrkta 
undantagsfall, särskilt genom föremålet 
för ramavtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 824
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.

Ett ramavtal får inte löpa längre än sex år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.
Löptiden för ett ramavtal om underhåll 
utgår från byggentreprenadens eller 
varans livscykel.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lösa problem med exempelvis kontrakt för underhåll av hissar.

Ändringsförslag 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom i vederbörligen styrkta 
undantagsfall, särskilt genom föremålet 
för ramavtalet.

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom när dess föremål utgörs av tjänster 
med en löptid som överstiger fyra år eller 
om ett sådant överskridande motiveras av 
de ekonomiska aktörernas behov av att 
genomföra investeringar med en 
amorteringstid som överstiger fyra år eller 
med anknytning till anställandet av 
personal som kan utföra tjänsterna eller 
utbildning av deras personal så att denna 
kan utföra tjänsterna.

Or. fr

Ändringsförslag 826
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.

Ett ramavtal får inte löpa längre än två år, 
men kan få löpa fyra år om det motiveras 
på ett vederbörligt sätt eller under ännu 
längre tid i vederbörligen styrkta 
undantagsfall, särskilt genom föremålet för 
ramavtalet.

Or. es

Ändringsförslag 827
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I ramavtal om tjänster får avtalets löptid 
överskrida fyra år då detta är nödvändigt 
med hänsyn till slutanvändarens bästa 
intresse, investeringens art eller andra 
aspekter av tjänstens art.

Or. en

Ändringsförslag 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontrakt som bygger på ett ramavtal 
ska tilldelas i enlighet med de förfaranden 
som avses i punkterna 3 och 4.

utgår

Dessa förfaranden får bara tillämpas 
mellan de upphandlande myndigheter och 
de ekonomiska aktörer som från början är 
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parter i ramavtalet som tydligt identifieras 
för detta syfte i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfta 
intresse.
Vid tilldelning av kontrakt som bygger på 
ett ramavtal får parterna inte i något fall 
väsentligen ändra villkoren i detta 
ramavtal, särskilt i det fall som avses i 
punkt 3.
En upphandlande myndighet får inte 
använda ramavtal på otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller snedvrids.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 829
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att öka antalet upphandlande 
myndigheter som kan använda ett 
ramavtal ska i undantagsfall tillåtas om 
följande villkor uppfylls:
(a) Ramavtalet har slutits av ett centralt 
upphandlingsorgan.
(b) Möjligheten till en sådan ökning finns 
uttryckligen med i originalinbjudan.
(c) Syftet med ökningen kan bestämmas 
av tydliga kriterier. 
(d) Det finns en överenskommelse om 
ökningen.

Or. de
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Ändringsförslag 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får inte 
använda ramavtal på otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller snedvrids.

En upphandlande myndighet får inte 
använda ramavtal på otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller snedvrids och 
ska motivera de klausuler som införs i 
villkoren avseende dessa förutsättningar 
så att dess tolkningar framgår tydligt.

Or. es

Ändringsförslag 831
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får inte 
använda ramavtal på otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller snedvrids.

En upphandlande myndighet får inte 
använda ramavtal på otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen 
förhindras, begränsas eller snedvrids och 
ska motivera de klausuler som införs i 
villkoren avseende dessa förutsättningar 
så att dess tolkningar framgår tydligt.

Or. es

Ändringsförslag 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett ramavtal sluts med en enda 
ekonomisk aktör, ska kontrakt som bygger 
på detta ramavtal tilldelas i enlighet med 
villkoren i ramavtalet.

utgår

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får 
de upphandlande myndigheterna 
skriftligen samråda med den ekonomiska 
aktör som är part i ramavtalet och vid 
behov uppmana denne att komplettera sitt 
anbud.

Or. en

Ändringsförslag 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett ramavtal sluts med fler än en 
ekonomisk aktör får det genomföras på ett 
av följande två sätt:

utgår

(a) Enligt villkoren i ramavtalet, utan att 
inleda ett förnyat 
upphandlingsförfarande, om samtliga 
villkor för tillhandahållandet av de 
berörda varorna, tjänsterna och 
byggentreprenaderna samt objektiva 
villkor för att fastställa vilken av de 
ekonomiska aktörer som är parter i 
ramavtalet som ska utföra dem anges i 
ramavtalet. De senare villkoren ska anges 
i upphandlingsspecifikationerna.
(b) Om inte samtliga villkor för 
tillhandahållandet av varor, tjänster eller 
byggentreprenad fastställs i ramavtalet, 
genom att inleda ett förnyat 
upphandlingsförfarande för de 
ekonomiska aktörer som är parter i 
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ramavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Delvis utan en ny inbjudan att lämna 
anbud i enlighet med led (a) då 
ramavtalen innehåller alla villkor för 
tillhandahållande av de berörda 
byggentreprenaderna, varorna och 
tjänsterna, och delvis med en ny inbjudan 
att lämna anbud för de ekonomiska 
aktörer som är parter till ramavtalet i 
enlighet med led (b), oavsett om 
ramavtalet innehåller alla villkor för 
tillhandahållandet av de berörda 
byggentreprenaderna, varorna och 
tjänsterna eller inte.
Ett ramavtal får endast fullgöras i 
enlighet med denna punkt då den 
möjligheten föreskrivs av den 
upphandlande myndigheten i 
upphandlingsdokumenten. Om alla 
villkor för tillhandahållandet fastställs i 
ramavtalet, ska beslutet om huruvida 
specifika byggentreprenader, varor eller 
tjänster ska köpas in efter en ny inbjudan 
att lämna anbud eller direkt i enlighet 
med de villkor som fastställs i ramavtalet, 
fattas i enlighet med objektiva kriterier, 
som ska fastställas i specifikationerna till 
ramavtalet. I specifikationerna till 
ramavtalet ska det också anges vilka 
villkor som ska vara föremål för en ny 
inbjudan att lämna anbud.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är en nödvändig anpassning till reglerna för ramavtal som syftar till 
att garantera att innovativa upphandlande myndigheters befintliga tillvägagångssätt inte 
påverkas negativt.

Ändringsförslag 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det upphandlingsförfarande som avses 
i punkt 4 b ska grundas på samma villkor 
som tillämpas på tilldelningen av 
ramavtalet som, om det är nödvändigt ska 
preciseras, och, vid behov, andra villkor, 
som anges i förfrågningsunderlaget till 
ramavtalet i enlighet med följande 
förfarande:

utgår

(a) För varje kontrakt som ska tilldelas 
ska den upphandlande myndigheten 
skriftligen samråda med de ekonomiska 
aktörer som är i stånd att genomföra 
kontraktet.
(b) Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för 
att lämna in anbud beträffande varje 
särskilt kontrakt, med hänsyn till faktorer 
som hur komplext kontraktsföremålet är 
och den tid som behövs för att lämna 
anbud.
(c) Anbuden ska lämnas skriftligen, och
innehållet i dem ska vara hemligt tills den 
angivna svarstiden har löpt ut.
(d) Den upphandlande myndigheten ska 
tilldela varje kontrakt till den 
anbudsgivare som har lämnat det bästa 
anbudet på grundval av de 
tilldelningskriterier som anges i 
förfrågningsunderlaget till ramavtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för 
att lämna in anbud beträffande varje 
särskilt kontrakt, med hänsyn till faktorer 
som hur komplext kontraktsföremålet är 
och den tid som behövs för att lämna 
anbud.

(b) Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för 
att lämna in anbud beträffande varje 
särskilt kontrakt, med hänsyn till faktorer 
som hur komplext kontraktsföremålet är 
och den tid som behövs för att lämna 
anbud. Tidsfristen ska överstiga femton 
bankdagar om det krävs besök vid olika 
anläggningar för att lägga fram anbuden.

Or. es

Ändringsförslag 837
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för 
att lämna in anbud beträffande varje 
särskilt kontrakt, med hänsyn till faktorer 
som hur komplext kontraktsföremålet är 
och den tid som behövs för att lämna 
anbud.

(b) Den upphandlande myndigheten ska 
fastställa en tidsfrist som är tillräcklig för 
att lämna in anbud beträffande varje 
särskilt kontrakt, med hänsyn till faktorer 
som hur komplext kontraktsföremålet är 
och den tid som behövs för att lämna 
anbud. Tidsfristen ska överstiga femton 
bankdagar om det krävs besök vid olika 
anläggningar för att lägga fram anbuden.

Or. es
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Ändringsförslag 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den upphandlande myndigheten ska 
beakta efterlevnaden av arbetsrätten i 
samband med anbudsförfaranden där det 
förekommer överlåtelse av personal och 
som är avsedda för företag i 
arbetsintensiva sektorer av ekonomin med 
lågt mervärde, varvid eventuella anbud i 
vilka anbudspriset understiger 
arbetskostnaderna och de därtill följande 
kostnader som fastställs genom 
kollektivavtal eller de minimilöner som 
fastställs i arbetsrättslagen ska anses vara 
onormala eller oproportionerliga.

Or. es

Ändringsförslag 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De upphandlande myndigheterna får 
lägga till nya ekonomiska aktörer i 
ramavtalet under kontraktets löptid, under 
förutsättning att dessa ekonomiska 
aktörer uppfyller alla kriterier i denna 
artikel, och inte ännu hade etablerats vid 
tidpunkten för avtalets ingående. 
De upphandlande myndigheterna får 
utesluta ekonomiska aktörer från 
ramavtalet under kontraktets löptid, om 
den ekonomiska aktören har uppvisat 
väsentliga eller bestående brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i avtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 840
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 841
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De upphandlande myndigheterna får 
använda ett dynamiskt inköpssystem för 
köp av sådant som vanligen används och 
vars egenskaper så som de är allmänt 
tillgängliga på marknaden till en mer eller 
mindre standardiserad kvalitet 
tillfredsställer den upphandlande 
myndighetens behov. Detta system får inte 
användas för inköp av tjänster och 
komplexa eller icke-standardiserade 
produkter. Ett dynamiskt inköpssystem ska 
drivas som en helt elektronisk process, som 
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under hela varaktigheten är öppen för varje 
ekonomisk aktör som uppfyller 
urvalskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 842
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tilldelning av kontrakt enligt ett 
dynamiskt inköpssystem ska en 
upphandlande myndigheten följa reglerna 
för selektiva förfaranden. Samtliga 
anbudsgivare som uppfyller 
urvalskriterierna ska få delta i systemet. 
Antalet anbudssökande som ska få delta i 
systemet får inte begränsas i enlighet med 
artikel 64.2. Alla meddelanden inom ramen 
för ett dynamiskt inköpssystem ska endast 
ske via elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.2–6.

2. För tilldelning av kontrakt enligt ett 
dynamiskt inköpssystem ska den 
upphandlande myndigheten alltid följa 
reglerna för selektiva förfaranden. Samtliga 
anbudsgivare som uppfyller 
urvalskriterierna ska få delta i systemet. 
Antalet anbudssökande som ska få delta i 
systemet får inte begränsas i enlighet med 
artikel 64.2. Alla meddelanden inom ramen 
för ett dynamiskt inköpssystem ska endast 
ske via elektroniska medel i enlighet med 
artikel 19.2–6.

Or. de

Ändringsförslag 843
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) offentliggöra ett meddelande om 
upphandling och ange att det är fråga om 
ett dynamiskt inköpssystem,

(a) offentliggöra ett meddelande om 
upphandling som beskriver det dynamiska
inköpssystemet samt hur förfarandet ser 
ut. 

Or. de
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Ändringsförslag 844
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i förfrågningsunderlaget minst ange 
vilken typ av köp och vilka kvantiteter som 
detta system avser samt lämna all 
nödvändig information om inköpssystemet, 
den elektroniska utrustning som används, 
tekniska arrangemang för anslutning samt 
tekniska specifikationer,

(b) i villkoren för det dynamiska 
inköpssystemet minst ange vilken typ av 
köp och vilka kvantiteter som detta system 
avser samt lämna all nödvändig 
information om inköpssystemet, den 
elektroniska utrustning som används, 
tekniska arrangemang för anslutning samt 
tekniska specifikationer,

Or. de

Ändringsförslag 845
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska under 
hela den tid som det dynamiska 
inköpssystemet varar ge alla ekonomiska 
aktörer möjlighet att lämna preliminära 
anbud för att få delta i systemet på de 
villkor som anges i punkt 2. Den ska 
fullfölja sin utvärdering av sådana 
preliminära anbud enligt urvalskriterierna 
inom 10 dagar från och med inlämnandet.

Den upphandlande myndigheten ska under 
hela den tid som det dynamiska 
inköpssystemet varar ge alla ekonomiska 
aktörer möjlighet att lämna preliminära 
anbud för att få delta i systemet på de 
villkor som anges i punkt 2. Den ska 
fullfölja sin utvärdering av sådana 
preliminära anbud enligt urvalskriterierna 
inom 21 kalenderdagar eller en lämplig 
period som bestäms av myndigheten från 
och med inlämnandet.

Or. de
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Ändringsförslag 846
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den upphandlande myndigheten ska 
ange hur länge det dynamiska 
inköpssystemet ska vara i meddelandet om 
upphandling. Den ska anmäla eventuella 
ändringar av varaktigheten till 
kommissionen genom att använda 
följande standardformulär:

6. Den upphandlande myndigheten ska 
ange hur länge det dynamiska 
inköpssystemet ska vara i meddelandet om 
upphandling.

Or. nl

Motivering

Kommissionen inför rapporteringskrav som skapar byråkratiska hinder för upphandlande 
myndigheter och resulterar i detaljerade bestämmelser.

Ändringsförslag 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den upphandlande myndigheten ska 
ange hur länge det dynamiska 
inköpssystemet ska vara i meddelandet om 
upphandling. Den ska anmäla eventuella 
ändringar av varaktigheten till 
kommissionen genom att använda 
följande standardformulär:

6. Den upphandlande myndigheten ska 
ange hur länge det dynamiska 
inköpssystemet ska vara i meddelandet om 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 848
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om varaktigheten ändras utan att 
systemet avslutas, det formulär som 
ursprungligen användes för meddelandet 
om upphandling gällande det dynamiska 
inköpssystemet.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 849
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om varaktigheten ändras utan att 
systemet avslutas, det formulär som 
ursprungligen användes för meddelandet 
om upphandling gällande det dynamiska 
inköpssystemet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 850
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om systemet har avslutats, det 
meddelande om tilldelat kontrakt som 
avses i artikel 48.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 851
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om systemet har avslutats, det 
meddelande om tilldelat kontrakt som 
avses i artikel 48.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 852
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inga administrativa avgifter får tas ut 
från de berörda ekonomiska aktörerna eller 
parterna i det dynamiska inköpssystemet.

7. Inga administrativa avgifter får tas ut 
under förfarandet för tilldelning från de 
berörda ekonomiska aktörerna eller 
parterna i det dynamiska inköpssystemet.

Or. de

Ändringsförslag 853
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

1. En upphandlande myndighet får endast 
använda elektroniska auktioner för att 
presentera nya lägre priser, och/eller nya 
värden för vissa delar av anbuden för 
standardiserade tjänster och varor.

Or. en
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Ändringsförslag 854
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden. Elektroniska 
auktioner ska begränsas till 
standardiserade varor och tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 855
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för standardiserade 
varor, för att presentera nya lägre priser, 
och/eller nya värden för vissa delar av 
anbuden.

Or. en

Ändringsförslag 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 1. En upphandlande myndighet får använda 
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elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden. Elektroniska 
auktioner får endast användas för köp av 
sådana varor som vanligen används och 
som är allmänt tillgängliga på marknaden 
till en mer eller mindre standardiserad 
kvalitet. De får inte användas för köp av 
tjänster och komplexa eller 
icke-standardiserade produkter.

Or. en

Ändringsförslag 857
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner, där nya lägre priser 
och/eller nya värden för vissa delar av 
anbuden presenteras, uteslutande för 
inköp av standardiserade varor.

Or. fr

Ändringsförslag 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får
använda elektroniska auktioner för att 
presentera nya lägre priser, och/eller nya 
värden för vissa delar av anbuden.

1. För standardiserade varor och tjänster 
får en upphandlande myndighet använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.



AM\908712SV.doc 55/172 PE492.859v01-00

SV

Or. de

Motivering

Elektroniska auktioner kan vara lämpliga för standardiserade varor och tjänster, men är som 
regel olämpliga, eller rent av kontraproduktiva, när tilldelningsförfarandena är 
komplicerade. För byggentreprenadförfaranden är de synnerligen opassande.

Ändringsförslag 859
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.

1. En upphandlande myndighet får använda 
elektroniska auktioner för standardiserade 
varor, för att presentera nya lägre priser, 
och/eller nya värden för vissa delar av 
anbuden.

Or. en

Ändringsförslag 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Denna artikel ska inte gälla 
byggentreprenadkontrakt eller 
tilldelningen av arkitekt- eller 
ingenjörstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om tilldelningen sker på grundval av 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
ska inbjudan åtföljas av resultatet av en 
fullständig bedömning av det berörda 
anbudet som genomförts i enlighet med 
viktningen i artikel 66.5 första stycket.

6. Inbjudan ska åtföljas av resultatet av en 
fullständig bedömning av det berörda 
anbudet som genomförts i enlighet med 
viktningen i artikel 66.5 första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att 
användning av elektroniska kataloger ska 
vara obligatorisk i samband med vissa 
typer av upphandlingar.

Medlemsstaterna kan se till att elektroniska 
kataloger används i samband med 
offentliga tjänstekontrakt och 
varukontrakt. Denna artikel ska inte gälla 
byggentreprenadkontrakt eller 
tilldelningen av arkitekt- eller 
ingenjörstjänster.

Or. it

Ändringsförslag 863
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
Central webbplats för elektronisk 

inlämning av anbud
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För öppenhetens skull kan upphandlande 
myndigheter offentliggöra information 
om vilket arbete som har utförts på en 
central webbplats som öppnas i detta syfte. 
Här kan man specificera belopp, 
kvantiteter och liknande så att andra 
upphandlande myndigheter kan jämföra 
vad jämförbart arbete har kostat, och 
därefter grunda sin inbjudan till anbud på 
denna information, vilket skulle kunna 
minska kostnader och avslöja större 
skillnader i kostnaderna för olika 
kontrakt, vilket skulle göra det lättare att 
upptäcka bedrägerier. 

Or. nl

Ändringsförslag 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral.

1. Medlemsstaterna får föreskriva att en 
upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska kunna tillåta de upphandlande myndigheterna att använda tjänster från 
en inköpscentral, men detta ska inte vara någon skyldighet. Centrala inköp är en av de 
upphandlingsmetoder som leder till samlad efterfrågan vilket skulle kunna missgynna små 
och medelstora företag. Medlemsstaterna bör därför få besluta om centrala 
upphandlingsmetoder ska utarbetas, beroende på deras nationella politik.

Ändringsförslag 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral.

1. En upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral. 
Medlemsstater ska uppmuntra 
tillämpning av centrala 
upphandlingsförfaranden, särskilt när 
upphandlarna är små.

Or. it

Ändringsförslag 866
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral.

1. En upphandlande myndighet får köpa in 
byggentreprenad, varor och/eller tjänster 
från eller via en inköpscentral, om de 
samlade anbuden för större 
kontraktsdelar inte förhindrar verklig 
konkurrens och inte möjliggör 
uppkomsten av oligopol och monopol eller 
faktiskt hindrar slutanvändarnas rätt till 
valmöjligheter. Inköpscentralerna ska i 
hela sin verksamhet se till att
1) upptäcka och förhindra kontrakt som 
riskerar att gynna monopol- och 
oligopolartade strukturer och marknader,
2) faktiskt och effektivt förhindra 
upphandlingskontrakt och 
upphandlingsförfaranden som 
undergräver små och medelstora företags 
och lokala företags möjligheter att delta i 
upphandlingar och bli tilldelade kontrakt,
3) inte hindra slutanvändarnas rätt till 
valmöjligheter och till inflytande.
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Or. en

Ändringsförslag 867
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter får tillgång 
till de centraliserade inköpstjänster som 
erbjuds av inköpscentraler som är 
etablerade i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
upphandlande myndigheter får tillgång till 
de centraliserade inköpstjänster som 
erbjuds av inköpscentraler som är 
etablerade i en annan medlemsstat.

2. Medlemsstaterna får också se till att 
upphandlande myndigheter får tillgång till 
de centraliserade inköpstjänster som 
erbjuds av inköpscentraler som är 
etablerade i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska kunna tillåta de upphandlande myndigheterna att använda tjänster från 
en inköpscentral som är etablerade i en annan medlemsstat, men detta ska inte vara någon 
skyldighet. I vissa medlemsstater kan den valmöjlighet som anges i artikel 35.2 i 
kommissionens förslag orsaka problem med avseende på den nationella lagstiftningen (dvs. 
att de upphandlande myndigheterna inte kan omfattas av andra medlemsstaters rättsliga 
bestämmelser, särskilt när det gäller regler för översynsförfaranden).



PE492.859v01-00 60/172 AM\908712SV.doc

SV

Ändringsförslag 869
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet uppfyller sina 
skyldigheter enligt detta direktiv om den 
genomför en upphandling genom att 
använda ett centralt inköpssystem, i den 
utsträckning som inköpscentralen ensam
ansvarar för de berörda 
upphandlingsförfarandena och utförandet 
av dessa i alla skeden, från 
offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling till dess att det eller de 
kontrakt som ingås löper ut.

En upphandlande myndighet uppfyller sina 
skyldigheter enligt detta direktiv om den 
genomför en upphandling genom att 
använda ett centralt inköpssystem, i den 
utsträckning som inköpscentralen ansvarar 
för de berörda upphandlingsförfarandena 
och utförandet av dessa i alla skeden, från 
offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling till dess att det eller de 
kontrakt som ingås löper ut.

Or. fr

Ändringsförslag 870
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Anknutna inköpstjänster

Leverantörer av anknutna inköpstjänster 
ska väljas i enlighet med de 
upphandlingsförfaranden som anges i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 871
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En eller flera upphandlande 
myndigheter får komma överens om att 
genomföra vissa upphandlingar 
gemensamt.

1. Två eller flera upphandlande 
myndigheter får komma överens om att 
genomföra vissa upphandlingar 
gemensamt.

Or. en

Ändringsförslag 872
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en upphandlande myndighet ensam 
genomför de berörda 
upphandlingsförfarandena i alla skeden, 
från offentliggörandet av meddelandet om 
upphandling till dess att det eller de 
kontrakt som ingås löper ut, ska den 
upphandlande myndigheten ensam ha 
ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i 
detta direktiv.

När ett upphandlingsförfarande i sin 
helhet genomförs gemensamt av de
berörda upphandlande myndigheterna ska 
de gemensamt ha ansvaret för att uppfylla 
skyldigheterna i detta direktiv. De 
upphandlande myndigheterna ska anses 
genomföra ett tilldelningsförfarande 
gemensamt om en upphandlande 
myndighet genomför förfarandet för såväl 
sin egen räkning som för de andra 
berörda upphandlande myndigheternas 
räkning.

Or. en

Ändringsförslag 873
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fler än en av de deltagande Om de berörda upphandlande 
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upphandlande myndigheterna ansvarar för
upphandlingsförfarandena och 
genomförandet av de kontrakt som ingås, 
ska varje upphandlande myndighet 
fortfarande ha ansvaret för att uppfylla 
skyldigheterna i detta direktiv med 
avseende på de delar av upphandlingen 
som varje enhet har ansvaret för.

myndigheterna inte gemensamt genomför 
upphandlingsförfarandena i sin helhet, ska 
varje upphandlande myndighet fortfarande 
ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i 
detta direktiv med avseende på de delar av 
upphandlingen som varje enhet har 
ansvaret för.

Or. en

Ändringsförslag 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Gemensam upphandling mellan 

upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater

1. Utan att det påverkar artikel 11 får 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater gemensamt tilldela 
kontrakt genom att tillämpa något av de 
förfaranden som anges i denna artikel.
2. En upphandlande myndighet får köpa 
in byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller via en inköpscentral 
som är etablerad i en annan medlemsstat. 
I detta fall ska upphandlingsförfarandet 
genomföras enligt de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
inköpscentralen är etablerad.
3. Flera upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater kan gemensamt 
tilldela kontrakt. I detta fall ska de 
upphandlande myndigheter som deltar 
ingå ett avtal där följande fastställs:
(a) Vilka nationella bestämmelser som ska 
tillämpas på upphandlingsförfarandet.
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(b) Intern organisation av 
upphandlingsförfarandet, inklusive 
ledning, ansvarsfördelning, fördelning av 
de byggentreprenader, varor eller tjänster 
som ska upphandlas samt ingående av 
kontrakt.
Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a får de 
upphandlande myndigheterna välja att 
tillämpa de nationella bestämmelserna i 
vilken medlemsstat som helst där minst en 
av de deltagande enheterna har sitt säte.
4. När flera upphandlande myndigheter 
från olika medlemsstater har inrättat en 
gemensam rättslig enhet, inklusive 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete (EGTS) i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 1082/2006 eller andra 
enheter som inrättats enligt 
unionslagstiftningen, ska de deltagande 
upphandlande myndigheterna genom ett 
beslut som fattas av den gemensamma 
rättsliga enhetens behöriga organ enas 
om tillämpliga nationella 
upphandlingsregler. Tillämpliga regler 
ska vara de regler som gäller i en av 
följande medlemsstater:
(a) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten har sitt registrerade säte. 
(b) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten bedriver sin verksamhet.
Avtalet kan antingen gälla tills vidare när 
det fastställs i den gemensamma rättsliga 
enhetens konstituerande akt, eller 
begränsas till en viss tidsperiod, till vissa 
typer av kontrakt eller till en eller flera 
enskilda tilldelningar av kontrakt.
5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 
tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
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regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en deltagande upphandlande 
myndighet för de andra enheternas 
räkning, ska de nationella 
bestämmelserna i den upphandlande 
myndighetens medlemsstat gälla.
(b) Om förfarandet inte genomförs eller 
leds av en av de deltagande upphandlande 
myndigheterna för de andra 
myndigheternas räkning, och
(i) rör ett byggentreprenadkontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
byggentreprenaden ska genomföras.
(ii) rör ett tjänste- eller varukontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
myndigheterna tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande myndighet som bär 
den största delen av kostnaderna har sitt 
säte.
6. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 4 ska den nationella 
lagstiftningen om 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
av gemensamma rättsliga enheter som 
inrättats av flera upphandlande 
myndigheter från olika medlemsstater 
fastställas enligt följande regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av den rättsliga enhetens behöriga organ 
ska de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte gälla.
(b) Om förfarandet genomförs eller leds 
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av en enhet som ingår i den rättsliga 
enheten för den rättsliga enhetens 
räkning, ska de regler som anges i leden a 
och b i punkt 5 gälla.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b i punkt 5, ska de 
upphandlande myndigheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte.
7. En eller flera upphandlande 
myndigheter kan tilldela enskilda 
kontrakt enligt ett ramavtal som ingås av 
eller gemensamt med en upphandlande 
myndighet som är etablerad i en annan 
medlemsstat, under förutsättning att 
ramavtalet innehåller särskilda 
bestämmelser som ger den eller de 
berörda upphandlande myndigheterna 
befogenhet att tilldela de enskilda 
kontrakten.
8. Beslut om tilldelning av offentliga 
kontrakt vid gränsöverskridande offentlig 
upphandling ska omfattas av ordinarie 
prövningsmekanismer enligt den 
tillämpliga nationella lagstiftningen.
9. För att prövningsmekanismerna ska 
fungera effektivt ska medlemsstaterna se 
till att de beslut som fattas av de 
prövningsorgan som avses i rådets 
direktiv 89/665/EEG och som är belägna i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt 
deras rättsordning om dessa beslut 
innebär att upphandlande myndigheter 
som är etablerade på deras territorium 
deltar i det berörda gränsöverskridande 
upphandlingsförfarandet. 

Or. en

Ändringsförslag 875
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Gemensam upphandling mellan 

upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater

1. Utan att det påverkar artikel 11 får 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater gemensamt tilldela 
kontrakt genom att tillämpa något av de 
förfaranden som anges i denna artikel.
2. En upphandlande myndighet får köpa 
in byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller via en inköpscentral 
som är etablerad i en annan medlemsstat. 
I detta fall ska upphandlingsförfarandet 
genomföras enligt de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
inköpscentralen är etablerad.
3. Flera upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater kan gemensamt 
tilldela kontrakt. I detta fall ska de 
upphandlande myndigheter som deltar 
ingå ett avtal där följande fastställs:
(a) Vilka nationella bestämmelser som ska 
tillämpas på upphandlingsförfarandet.
(b) Intern organisation av 
upphandlingsförfarandet, inklusive 
ledning, ansvarsfördelning, fördelning av 
de byggentreprenader, varor eller tjänster 
som ska upphandlas samt ingående av 
kontrakt.
Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a får de 
upphandlande myndigheterna välja att 
tillämpa de nationella bestämmelserna i 
vilken medlemsstat som helst där minst en 
av de deltagande enheterna har sitt säte.
4. När flera upphandlande myndigheter 
från olika medlemsstater har inrättat en 
gemensam rättslig enhet, inklusive 
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europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete (EGTS) i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 1082/2006 eller andra 
enheter som inrättats enligt 
unionslagstiftningen, ska de deltagande 
upphandlande myndigheterna genom ett 
beslut som fattas av den gemensamma 
rättsliga enhetens behöriga organ enas 
om tillämpliga nationella 
upphandlingsregler. Tillämpliga regler 
ska vara de regler som gäller i en av 
följande medlemsstater:
(a) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten har sitt registrerade säte. 
(b) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten bedriver sin verksamhet.
Avtalet kan antingen gälla tills vidare när 
det fastställs i den gemensamma rättsliga 
enhetens konstituerande akt, eller 
begränsas till en viss tidsperiod, till vissa 
typer av kontrakt eller till en eller flera 
enskilda tilldelningar av kontrakt.
5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 
tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en deltagande upphandlande 
myndighet för de andra enheternas 
räkning, ska de nationella 
bestämmelserna i den upphandlande 
myndighetens medlemsstat gälla.
(b) Om förfarandet inte genomförs eller 
leds av en av de deltagande upphandlande 
myndigheterna för de andra 
myndigheternas räkning, och
(i) rör ett byggentreprenadkontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
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byggentreprenaden ska genomföras.
(ii) rör ett tjänste- eller varukontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
myndigheterna tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande myndighet som bär 
den största delen av kostnaderna har sitt 
säte.
6. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 4 ska den nationella 
lagstiftningen om 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
av gemensamma rättsliga enheter som
inrättats av flera upphandlande 
myndigheter från olika medlemsstater 
fastställas enligt följande regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av den rättsliga enhetens behöriga organ 
ska de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte gälla.
(b) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en enhet som ingår i den rättsliga 
enheten för den rättsliga enhetens 
räkning, ska de regler som anges i leden a 
och b i punkt 5 gälla.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b i punkt 5, ska de 
upphandlande myndigheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte.
7. En eller flera upphandlande 
myndigheter kan tilldela enskilda 
kontrakt enligt ett ramavtal som ingås av 
eller gemensamt med en upphandlande 
myndighet som är etablerad i en annan 
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medlemsstat, under förutsättning att 
ramavtalet innehåller särskilda 
bestämmelser som ger den eller de 
berörda upphandlande myndigheterna 
befogenhet att tilldela de enskilda 
kontrakten.
8. Beslut om tilldelning av offentliga 
kontrakt vid gränsöverskridande offentlig 
upphandling ska omfattas av ordinarie 
prövningsmekanismer enligt den 
tillämpliga nationella lagstiftningen.
9. För att prövningsmekanismerna ska 
fungera effektivt ska medlemsstaterna se 
till att de beslut som fattas av de 
prövningsorgan som avses i rådets 
direktiv 89/665/EEG och som är belägna i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt 
deras rättsordning om dessa beslut 
innebär att upphandlande myndigheter 
som är etablerade på deras territorium 
deltar i det berörda gränsöverskridande 
upphandlingsförfarandet. 

Or. en

Ändringsförslag 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 11 får 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater gemensamt tilldela kontrakt 
genom att tillämpa något av de 
förfaranden som anges i denna artikel.

1. Utan att det påverkar artikel 11 får 
medlemsstaterna föreskriva att 
upphandlande myndigheter får tilldela 
kontrakt gemensamt med upphandlande 
myndigheter från andra medlemsstater 
om:
(a) gemensam tilldelning av offentliga 
kontrakt är motiverat på grund av 
kontraktets gränsöverskridande karaktär
om
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(b) offentliga kontrakt medfinansieras av 
upphandlande myndigheter från olika 
medlemsstater, 
eller om

(c) det offentliga kontraktet är innovativt 
till sin natur.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna besluta om en upphandlande myndighet ska få tilldela ett 
kontrakt gemensamt med upphandlande myndigheter från andra medlemsstater. Konkreta 
villkor bör dessutom fastställas för när ett kontrakt kan tilldelas gemensamt med 
upphandlande myndigheter från andra medlemsstater.

Ändringsförslag 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får köpa 
in byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller via en inköpscentral 
som är etablerad i en annan medlemsstat. 
I detta fall ska upphandlingsförfarandet 
genomföras enligt de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
inköpscentralen är etablerad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flera upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater kan gemensamt 
tilldela kontrakt. I detta fall ska de 
upphandlande myndigheter som deltar ingå 
ett avtal där följande fastställs:

I det fall som avses i stycke 1 ska de 
upphandlande myndigheter som deltar ingå 
ett avtal där följande fastställs:

Or. en

Ändringsförslag 879
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a får de 
upphandlande myndigheterna välja att 
tillämpa de nationella bestämmelserna i 
vilken medlemsstat som helst där minst en 
av de deltagande enheterna har sitt säte.

Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a ska de 
upphandlande myndigheterna välja att 
tillämpa de nationella bestämmelserna i 
vilken medlemsstat som helst där minst en 
av de deltagande enheterna har sitt säte.

Or. de

Motivering

Möjligheten för parterna att välja vilken lag som ska tillämpas bör knytas till det berörda 
kontraktets faktiska behov. 

Ändringsförslag 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 

utgår
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tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en deltagande upphandlande 
myndighet för de andra enheternas 
räkning, ska de nationella 
bestämmelserna i den upphandlande 
myndighetens medlemsstat gälla.
(b) Om förfarandet inte genomförs eller 
leds av en av de deltagande upphandlande 
myndigheterna för de andra 
myndigheternas räkning, och
(i) rör ett byggentreprenadkontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
byggentreprenaden ska genomföras.
(ii) rör ett tjänste- eller varukontrakt, ska 
de upphandlande myndigheterna tillämpa 
de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
myndigheterna tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande myndighet som bär 
den största delen av kostnaderna har sitt 
säte.

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att de upphandlande myndigheterna enas om de tillämpliga nationella 
upphandlingsbestämmelserna. Punkt 6 är överflödig. Om denna punkt utgår blir artikeln 
tydligare.

Ändringsförslag 881
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
myndigheterna tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande myndighet som bär 
den största delen av kostnaderna har sitt 
säte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Flera upphandlande myndigheter från 
olika medlemsstater får köpa 
byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller genom en inköpscentral 
i en annan medlemsstat, om dessa 
medlemsstater tillåter den möjlighet som 
avses i artikel 35.2 och om alla villkor i 
punkt 1 är uppfyllda. Parterna ska i detta 
fall ingå ett avtal där det fastställs vilka 
nationella bestämmelser som ska vara 
tillämpliga på upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 4 ska den nationella 
lagstiftningen om 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
av gemensamma rättsliga enheter som 
inrättats av flera upphandlande 
myndigheter från olika medlemsstater 
fastställas enligt följande regler:

utgår

(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av den rättsliga enhetens behöriga organ 
ska de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte gälla.
(b) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en enhet som ingår i den rättsliga 
enheten för den rättsliga enhetens 
räkning, ska de regler som anges i leden a 
och b i punkt 5 gälla.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b i punkt 5, ska de 
upphandlande myndigheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte.

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att de upphandlande myndigheterna enas om de tillämpliga nationella 
upphandlingsbestämmelserna. Punkt 6 är överflödig. Om denna punkt utgår blir artikeln 
tydligare.

Ändringsförslag 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En eller flera upphandlande myndigheter 7. Medlemsstaterna får föreskriva att en 
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kan tilldela enskilda kontrakt enligt ett 
ramavtal som ingås av eller gemensamt 
med en upphandlande myndighet som är 
etablerad i en annan medlemsstat, under 
förutsättning att ramavtalet innehåller 
särskilda bestämmelser som ger den eller 
de berörda upphandlande myndigheterna 
befogenhet att tilldela de enskilda 
kontrakten.

eller flera upphandlande myndigheter kan 
tilldela enskilda kontrakt enligt ett ramavtal 
som ingås av eller gemensamt med en 
upphandlande myndighet som är etablerad 
i en annan medlemsstat, under 
förutsättning att ramavtalet innehåller 
särskilda bestämmelser som ger den eller 
de berörda upphandlande myndigheterna 
befogenhet att tilldela de enskilda 
kontrakten.

Or. en

Ändringsförslag 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. För att prövningsmekanismerna ska 
fungera effektivt ska medlemsstaterna se 
till att de beslut som fattas av de 
prövningsorgan som avses i rådets 
direktiv 89/665/EEG och som är belägna i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt 
deras rättsordning om dessa beslut 
innebär att upphandlande myndigheter 
som är etablerade på deras territorium 
deltar i det berörda gränsöverskridande 
upphandlingsförfarandet.

utgår

Or. en

Motivering

En sådan bestämmelse kan orsaka problem i praktiken. Det är oklart hur medlemsstaterna 
ska kunna se till att beslut från prövningsorgan (som inte nödvändigtvis är av rättslig art) i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt deras rättsordning .

Ändringsförslag 886
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Innan medlemsstaterna inleder 
upphandlingsförfarandena ska de 
tillsammans med de upphandlande 
myndigheterna på alla berörda nivåer 
anta en upphandlingsstrategi, på alla 
relevanta nivåer, dvs. på nationell, 
regional och lokal nivå, i enlighet med 
prioriteringarna i detta direktiv. De 
offentliga myndigheterna ska se till att 
strategin följs och genomförs, i enlighet 
med prioriteringarna i detta direktiv. 
Strategierna ska garantera att minst 
följande principer följs:
a) De upphandlande myndigheterna ska 
tillsammans med de politiska ledarna på 
nationell, regional och lokal nivå vara 
centrala aktörer när det gäller att 
fastställa principerna för 
upphandlingsstrategierna.
b) Innan ett upphandlingsförfarande 
inleds ska offentliga utfrågningar och 
samråd med produkternas och tjänsternas 
slutanvändare anordnas. 
Slutanvändarnas synpunkter ska 
dokumenteras och beaktas i 
genomförandet av 
upphandlingsprocessen.
c) Upphandlingsstrategin ska vara ett 
politiskt verktyg och ett bindande 
dokument vid tillämpningen och 
genomförandet av 
upphandlingsförfarandena. 
Prioriteringarna och målsättningarna för 
upphandlingsförfarandena ska vara 
desamma som för strategin.

Or. en

Ändringsförslag 887
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en upphandlande myndighet 
inleder ett upphandlingsförfarande kan den 
genomföra marknadsundersökningar för att 
bedöma marknadens uppbyggnad, 
utvecklingsmöjligheter och kapacitet, och
informera de ekonomiska aktörerna om den 
planerade upphandlingen och kraven för 
denna.

1. Innan en upphandlande myndighet 
inleder ett upphandlingsförfarande kan den 
genomföra marknadsundersökningar för att 
bedöma marknadens uppbyggnad, 
utvecklingsmöjligheter och kapacitet, 
och/eller informera de ekonomiska 
aktörerna om den planerade upphandlingen 
och kraven för denna.

Or. en

Ändringsförslag 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en upphandlande myndighet 
inleder ett upphandlingsförfarande kan den 
genomföra marknadsundersökningar för att 
bedöma marknadens uppbyggnad, 
utvecklingsmöjligheter och kapacitet, och
informera de ekonomiska aktörerna om den 
planerade upphandlingen och kraven för 
denna.

1. Innan en upphandlande myndighet 
inleder ett upphandlingsförfarande kan den 
genomföra marknadsundersökningar för att 
bedöma marknadens uppbyggnad, 
utvecklingsmöjligheter och kapacitet, eller
informera de ekonomiska aktörerna om den 
planerade upphandlingen och kraven för 
denna.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen) ‘Market consultations’ should be replaced by ‚market 
surveys', since the term ‘consultations’ might restrict surveys to those involving a dialogue. 
However, plain and simple inquiries should also be possible, for example, as to whether a 
particular service is at all available on the market.
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Ändringsförslag 889
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn.

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare.

Or. en

Motivering

Denna punkt är överflödig.

Ändringsförslag 890
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn.

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare.

Or. de

Motivering

Andra halvan av meningen bör strykas eftersom den skulle vara svår att tillämpa i praktiken. 
Det är helt obegripligt vilka kriterierna för att avgöra om ett särskilt råd hindrar 
konkurrensen skulle vara. Det framgår dessutom inte klart när den upphandlande 
myndigheten skulle göra en sådan bedömning (på förhand eller i efterhand). Dessutom är 
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icke-diskriminering och insyn allmänna krav som offentliga myndigheter måste uppfylla i 
vilket fall.

Ändringsförslag 891
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn.

I detta syfte får en upphandlande 
myndighet rådfråga eller godta råd från 
administrativa stödstrukturer, tredje parter 
eller marknadsdeltagare, under 
förutsättning att deras råd inte hindrar 
konkurrensen eller bryter mot principerna 
om icke-diskriminering och insyn eller 
hindrar någon konsulterad enhet från att 
delta i det aktuella 
upphandlingsförfarandet.

Or. pt

Ändringsförslag 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att en 
anbudssökande eller en anbudsgivare har 
varit involverad i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. .

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att en 
anbudssökande eller en anbudsgivare har 
varit involverad i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. 

De upphandlande myndigheterna ska 
vara skyldiga att antingen
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(i) klargöra i inbjudan att delta i ett 
samråd vilken information som kommer 
att anses relevant och således kan komma 
att delas med alla potentiella 
anbudsgivare, eller
(ii) i detalj fastställa de rättigheter och 
tillgängliga förfaranden genom vilka 
samrådens deltagare kan skydda 
konfidentiell information.

Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Or. en

Motivering

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Ändringsförslag 893
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om
eventuellt utbyte av relevanta
upplysningar inom ramen för eller till följd 
av att en anbudssökande eller en 
anbudsgivare har varit involverad i 
förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om alla
upplysningar som den upphandlande 
myndigheten tillhandahållit inom ramen 
för eller till följd av att en anbudssökande 
eller en anbudsgivare har varit involverad i 
förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt att fastställa 
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lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Or. fr

Motivering

Anbudsgivarna ska bara kunna erhålla sådana upplysningar som den upphandlande 
myndigheten tillhandahåller inom ramen för det samrådsförfarande som föregår 
upphandlingen och inte ”utbytta upplysningar” som kan inbegripa delar av anbudet, vilket 
skulle diskriminera de anbudsgivare som deltar i samrådsförfarandet före upphandlingen.

Ändringsförslag 894
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att en 
anbudssökande eller en anbudsgivare har 
varit involverad i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Det är viktigt att informera andra 
anbudssökande och anbudsgivare om 
eventuellt utbyte av relevanta upplysningar 
inom ramen för eller till följd av att en 
anbudssökande eller en anbudsgivare har 
varit involverad i förberedelserna av 
upphandlingsförfarandet samt fastställa 
lämpliga tidsgränser för mottagande av 
anbud. De upphandlande myndigheterna 
ska antingen (i) klargöra i inbjudan att 
delta i ett samråd vilken information som 
kommer att anses relevant och således 
kan komma att delas med alla potentiella 
anbudsgivare, eller (ii) i detalj fastställa 
de rättigheter och tillgängliga 
förfaranden genom vilka samrådens 
deltagare kan skydda konfidentiell 
information. Den berörda anbudssökanden 
eller anbudsgivaren ska endast utestängas 
från förfarandet om det inte finns något 
annat sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.
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Or. en

Motivering

Det kan eventuellt vara svårt att i praktiken i varje fall fastställa och komma överens med de 
upphandlande myndigheterna om vad som utgör ”relevant information” som ska utbytas 
under en preliminär marknadsundersökning och vilken information som bör vara 
konfidentiell. Om de upphandlande myndigheterna tydligt får fastställa antingen vilken 
information som kan komma att utbytas eller vilka förfaranden som kan komma att användas 
för att skydda konfidentiell information skulle det medföra större klarhet för de olika parterna 
och skydda de ekonomiska aktörernas intressen.

Ändringsförslag 895
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska 
ingå i upphandlingsdokumenten. De 
egenskaper som krävs av 
byggentreprenader, varor eller tjänster ska 
anges.

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen ska ingå i 
upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges och ska vara 
kopplade till kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 896
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges.

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. De egenskaper 
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges för att nå de mål 
med avseende på användning, hållbarhet 
och djurskydd som den upphandlande 
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myndigheten fastställt.

Or. en

Ändringsförslag 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. De egenskaper
som krävs av byggentreprenader, varor 
eller tjänster ska anges.

1. Tekniska specifikationer enligt 
definitionen i punkt 1 i bilaga VIII ska ingå 
i upphandlingsdokumenten. Den funktion 
som en byggentreprenad, vara eller tjänst 
ska ha ska anges.

Or. en

Ändringsförslag 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2 – led a och b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel enligt punkt 22 i artikel 2. 
Följande krav ska också tas i beaktande:
(a) Sociala kriterier, till exempel respekt 
för drägliga arbetsvillkor, hälso- och 
säkerhetsbestämmelser, kollektivavtal, 
jämställdhet (till exempel lika lön för lika 
arbete, balans mellan arbete och 
privatliv), social inkludering, inklusive 
anställningsmöjligheter för 
funktionshindrade, missgynnade eller 
sårbara arbetstagare (till exempel 
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långtidsarbetslösa, romer, invandrare 
eller yngre och äldre arbetstagare), 
tillgång till yrkesutbildning, 
brukarinflytande och konsultering, 
överkomliga priser, mänskliga rättigheter 
och etisk handel.
(b) För tjänstekontrakt och kontrakt som 
rör projekteringen av byggentreprenader: 
organisation, kvalifikationer och 
erfarenhet hos den personal som ska 
utföra kontraktet.

Or. de

Ändringsförslag 899
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 900
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
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livscykel enligt punkt 22 i artikel 2. livscykel och till den socialt hållbara 
produktionsprocess som avses i
punkterna 22, 22a och 22b i artikel 2.

Or. fr

Ändringsförslag 901
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel, däribland socialt hållbara 
produktionsprocesser som beaktar djurs 
välbefinnande, enligt punkt 22 i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 902
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel enligt punkt 22 i artikel 2, under 
förutsättning att de är kopplade till 
kontraktsföremålet och är 
proportionerliga till kontraktets värde och 
målsättningar.
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Or. en

Motivering

Anbudsgivarna kan inte tvingas att lägga fram bevis för något som de inte har tillgång till 
eller behörighet eller ansvar för inom hela leveranskedjan. Därför ska de tekniska 
specifikationerna vara strikt begränsade till kontraktsföremålet och kraven ska vara 
proportionerliga till kontraktets värde och målsättningar.

Ändringsförslag 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav som gäller sociala villkor och 
anställningsvillkor, till exempel hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social säkerhet 
och arbetsvillkor, såsom de fastställts i 
unionella och nationella lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomstol, 
kollektivavtal och bestämmelser inom 
internationell arbetsrätt som återfinns i 
bilaga XI, som gäller den plats där 
byggentreprenaden eller tjänsten utförs 
eller varorna tillhandahålls, ska tydligt 
fastställas av de upphandlande 
myndigheterna i de tekniska 
specifikationerna som en del av de 
absoluta kraven för att delta i 
upphandlingsförfarandet.

Or. de

Ändringsförslag 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 905
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
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parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Ändringsförslag 906
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska specifikationerna kan i 
tillämpliga fall också omfatta krav med 
avseende på följande:
(a) prestanda, däribland miljö- och 
klimatprestanda och prestanda i fråga om 
social inverkan,
(b) livscykelns egenskaper,
(c) organisationen av och kvalifikationer 
och erfarenheter hos den personal som 
utses att verkställa kontraktet i fråga,
(d) säkerhet eller mått, däribland 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering samt bruksanvisningar,
(e) bestämmelser om projektering och 
kostnad, provnings- och kontrollregler, 
villkoren för att entreprenaden ska antas, 
tekniken eller metoderna för 
byggnadsverksamheten samt samtliga 
övriga tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten i enlighet 
med allmänna eller särskilda 
förordningar har möjlighet att föreskriva i 
fråga om den fullbordade entreprenaden 
samt om ingående material eller delar,
f) främjande av innovativa varor och 
tjänster genom anbudsgivning för 
lösningar på problem, i stället för specifikt 
definierade varor och tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska specifikationer ska utarbetas för 
alla upphandlingar för att se till att de 
produkter, tjänster och byggentreprenader 
som ingår i kontraktet uppfyller kravet på 
lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter vid tidpunkten för 
fastställandet av behandlingen av 
personuppgifterna (inbyggt 
uppgiftsskydd).

Or. en

Ändringsförslag 908
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om obligatoriska kriterier avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade antas 
genom en unionsrättsakt ska de tekniska 
specifikationernas tillgänglighetskriterier 
utformas med hänvisning till den 
rättsakten.

Om obligatoriska kriterier avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade antas 
genom en unionsrättsakt ska de tekniska 
specifikationernas tillgänglighetskriterier 
för personer med funktionshinder eller
formgivning med tanke på samtliga 
användares behov utformas med 
hänvisning till den rättsakten.

Or. en

Ändringsförslag 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om obligatoriska kriterier avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade antas 
genom en unionsrättsakt ska de tekniska 
specifikationernas tillgänglighetskriterier
utformas med hänvisning till den 
rättsakten.

Om obligatoriska kriterier avseende 
tillgänglighet, miljöstandarder och sociala 
standarder för funktionshindrade antas 
genom en unionsrättsakt ska de tekniska 
specifikationernas kriterier för 
tillgänglighet, miljöfrågor och sociala 
frågor utformas med hänvisning till den 
rättsakten.

Or. en

Ändringsförslag 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De tekniska specifikationerna kan 
också omfatta krav med avseende på 
följande:
a) Anställningsvillkor, organisation av 
eller kvalifikationer och erfarenheter hos 
den personal som utses att verkställa 
kontraktet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 911
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tekniska specifikationerna ska 
garantera att de ekonomiska aktörerna 

2. De tekniska specifikationerna ska 
garantera att de ekonomiska aktörerna 
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deltar på lika villkor i 
upphandlingsförfarandet och får inte 
innebära omotiverade hinder mot att 
offentlig upphandling öppnas för 
konkurrens.

deltar på lika villkor i 
upphandlingsförfarandet och får inte 
innebära omotiverade hinder mot att 
offentlig upphandling öppnas för 
konkurrens. De tekniska specifikationerna 
ska fastställas på så vis, att framgång vid 
anbudsinfordran eller annat 
upphandlingsförfarande inte enbart eller 
huvudsakligen grundar sig på konkurrens 
utgående från arbetstagarnas 
anställningsskydd eller arbetsvillkor.

Or. fi

Ändringsförslag 912
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De tekniska specifikationerna ska 
garantera att de ekonomiska aktörerna 
deltar på lika villkor i 
upphandlingsförfarandet och får inte 
innebära omotiverade hinder mot att 
offentlig upphandling öppnas för 
konkurrens.

2. De tekniska specifikationerna ska 
garantera att de ekonomiska aktörerna 
deltar på lika villkor i 
upphandlingsförfarandet och får inte 
innebära omotiverade hinder mot att 
offentlig upphandling öppnas för 
konkurrens.

De tekniska specifikationerna ska 
garantera att offentlig upphandling inte 
enbart grundar sig på konkurrens 
utgående från försämrade arbetsvillkor 
eller minskat antal arbetstillfällen.

Or. fi

Ändringsförslag 913
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper och 
sociala egenskaper kan ingå. Sådana 
parametrar måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 914
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper och 
sociala egenskaper kan ingå. Sådana 
parametrar måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen, inklusive krav som rör 
särdrag hos de efterfrågade 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas livscykel, i enlighet med 
punkt 1, såsom avses i led 22a (nytt) i 
artikel 2.

Or. de

Ändringsförslag 915
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid sociala egenskaper, 
miljöegenskaper och djurskydd kan ingå. 
Sådana parametrar måste dock vara så 
specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 916
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen.

(a) I form av prestanda- eller 
funktionskrav, varvid miljöegenskaper kan 
ingå. Sådana parametrar måste dock vara 
så specifika att anbudsgivarna kan bilda sig 
en bestämd uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen. Prestanda- och 
funktionskraven bör formuleras på ett 
sådant sätt att alla anbudsgivare som 
uppfyller dessa eller jämförbara krav har 
tillgång till upphandlingen. Om den 
upphandlande myndigheten förvägrar 
någon deltagande i upphandlingen på 
grundval av att denne inte uppfyller 
kraven ska den upphandlande 
myndigheten kunna bevisa detta för 
anbudsgivaren.

Or. nl
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Ändringsförslag 917
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 918
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Genom en hänvisning till de tekniska 
specifikationerna och i prioritetsordning till 
sådana nationella standarder som genomför 
europeiska standarder, till europeiska 
tekniska godkännanden, till gemensamma 
tekniska specifikationer, till internationella 
standarder, till andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 

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

standarder, till andra tekniska 
referenssystem som utarbetats av de 
europeiska standardiseringsorganen eller, 
om sådana inte finns, till nationella 
standarder, till nationella tekniska 
godkännanden eller till nationella tekniska 
specifikationer om projektering, beräkning 
och utförande av byggentreprenader samt 
materialanvändning. Varje sådan 
hänvisning ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

De tekniska specifikationerna bör vara icke-diskriminerande och teknikneutrala. Dessa 
grundläggande principer bör även omfatta användningen av standarder och specifikationer 
vid upphandlingen. Icke-diskriminerande, teknikneutrala specifikationer förutsätter att de 
ekonomiska aktörerna konkurrerar för att utarbeta de bästa lösningarna, vilket främjar 
innovation och ekonomisk tillväxt. Teknikneutralitet garanterar också att myndigheterna kan 
välja från ett så stort urval av produkter och tjänster som möjligt, för att få bästa valuta för 
pengarna.

Ändringsförslag 920
Mitro Repo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Som kvalitetskriterium likvärdigt med 
standarder och övriga tekniska 
referenssystem godkänns även nationella, 
regionala och branschspecifika 
kollektivavtal, enligt vilka upphandlingen 
genomförs.

Or. fi

Ändringsförslag 921
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det inte motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
inte innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande, ej heller
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning, om det får 
till följd att vissa företag eller produkter 
gynnas eller att andra inte kan komma 
ifråga. Sådana uppgifter eller 

4. När det motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande som utmärker 
produkterna eller tjänsterna, eller
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
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hänvisningar ska i undantagsfall vara 
tillåtna om en tillräckligt tydlig och 
begriplig beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

orden ”eller likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 922
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att främja innovation och ekonomisk tillväxt är det grundläggande att alla anbudsgivare 
konkurrerar på lika villkor. Diskriminering, däribland i fråga om teknik eller 
tillverkningsplats, får endast tillåtas under mycket exceptionella omständigheter. Alla 
preferenser, oavsett om de avser teknik, affärsmodeller, leverantörer eller produkters 
ursprung, förhindrar innovation och konkurrens och får till följd att de offentliga organen 
inte kan välja de lösningar som bäst tillgodoser behoven i fråga om en viss upphandling.

Ändringsförslag 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det inte motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer
inte innehålla uppgifter om tillverkning, 

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

uppgifter om tillverkning, ursprung eller 
särskilt framställningsförfarande, typ, 
ursprung eller tillverkning. Sådana 
uppgifter eller hänvisningar ska följas av 
orden ”eller likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 925
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om det inte motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
inte innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande, ej heller 
hänvisningar till varumärke, patent eller 
typ, ursprung eller tillverkning, om det får 
till följd att vissa företag eller produkter 
gynnas eller att andra inte kan komma 
ifråga.

Sådana uppgifter eller hänvisningar ska i 
undantagsfall vara tillåtna i följande fall:
a) Om en tillräckligt tydlig och begriplig 
beskrivning av föremålet för 
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upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

b) När upphandlingen motiverar det och 
uppgiften eller hänvisningen gäller 
produktionens eller processens 
lokalisering inom EU:s territorium.

Or. fr

Motivering

Detaljerade uppgifter om produktionens eller processens lokalisering inom EU:s territorium 
ska kunna förbli möjliga när upphandlingen motiverar det.

Ändringsförslag 926
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande myndighet 
hänvisar till de specifikationer som avses i 
punkt 3 b, får den inte förkasta ett anbud 
med motiveringen att varorna eller 
tjänsterna inte överensstämmer med de 
specifikationer som den har hänvisat till, 
när anbudsgivaren på lämpligt sätt, 
inklusive med hjälp av de bevismedel som 
avses i artikel 42, i sitt anbud visar att de 
föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt 
uppfyller kraven enligt de angivna tekniska 
specifikationerna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)



AM\908712SV.doc 101/172 PE492.859v01-00

SV

Ändringsförslag 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet väljer att i 
enlighet med punkt 3 a utforma tekniska 
specifikationer för prestanda- eller 
funktionskrav, får den inte förkasta ett 
anbud i fråga om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som överensstämmer 
med en nationell standard som genomför 
en europeisk standard, med ett europeiskt 
tekniskt godkännande, med en gemensam 
teknisk specifikation, med en internationell 
standard eller med ett tekniskt 
referenssystem som har utarbetats av ett 
europeiskt standardiseringsorgan, om dessa 
specifikationer avser de prestanda- eller 
funktionskrav som den har fastställt.

Om en upphandlande myndighet väljer att i 
enlighet med punkt 3 a utforma tekniska 
specifikationer som bygger på prestanda-
eller funktionskrav, får den inte förkasta ett 
anbud i fråga om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som överensstämmer 
med en nationell standard som genomför 
en europeisk standard, med ett europeiskt 
tekniskt godkännande, med en gemensam 
teknisk specifikation, med en internationell 
standard eller med ett tekniskt 
referenssystem som har utarbetats av ett 
europeiskt standardiseringsorgan, om dessa 
specifikationer avser de prestanda- eller 
funktionskrav som den har fastställt.

Or. en

Ändringsförslag 928
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det åligger anbudsgivaren att på ett 
lämpligt sätt, inklusive med hjälp av de 
bevismedel som avses i artikel 42, i sitt 
anbud visa att den standardenliga 
byggentreprenaden, varan eller tjänsten 
uppfyller den upphandlande myndighetens 
prestanda- eller funktionskrav.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna måste 
kunna kontrollera och följa upp att 
kraven uppfylls, under 
upphandlingsförfarandet såväl som under 
kontraktets fullgörande.

Or. en

Ändringsförslag 930
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om upphandlande myndigheter i de 
tekniska specifikationerna,
tilldelningskriterierna eller klausulerna 
om fullgörande av kontraktet, fastställer 
miljömässiga eller sociala egenskaper eller 
andra krav eller kriterier, får den kräva att 
dessa byggentreprenader, varor eller 
tjänster motsvarar dessa krav eller 
kriterier, förutsatt att samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 931
Sirpa Pietikäinen

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

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

1. Om upphandlande myndigheter 
fastställer miljömässiga eller sociala 
egenskaper eller andra egenskaper för 
byggentreprenader, tjänster eller varor när 
det gäller prestanda- eller funktionskrav i 
enlighet med artikel 40.3 a, får den kräva 
att dessa byggentreprenader, varor eller 
tjänster har en särskild märkning eller 
omfattas av ett särskilt intyg eller annan 
kontrollmetod, förutsatt att samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 933
Ivo Belet

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



PE492.859v01-00 104/172 AM\908712SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om upphandlande myndigheter 
fastställer miljömässiga eller sociala 
egenskaper eller andra egenskaper för 
byggentreprenader, tjänster eller varor när 
det gäller prestanda- eller funktionskrav i 
enlighet med artikel 40.3 a, får den kräva 
att dessa byggentreprenader, varor eller 
tjänster har en särskild märkning eller 
omfattas av ett särskilt intyg eller annan 
kontrollmetod, förutsatt att samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 934
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De krav som ska uppfyllas för att få 
använda märkningen endast rör kriterier
som är kopplade till kontraktsföremålet och 
är lämpliga för att definiera egenskaperna 
hos de byggentreprenader, tjänster eller 
varor som är föremål för kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 935
Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kraven för märkningen endast rör 
egenskaper som är kopplade till 

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

byggentreprenader, tjänster eller varor som 
är föremål för kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 936
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 937
Anna Hedh

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE492.859v01-00 106/172 AM\908712SV.doc

SV

Motivering

Vid begränsning av kraven till de egenskaper som är kopplade till kontraktsföremålet finns 
det inget utrymme för märkning som avser exempelvis arbetsmiljö.

Ändringsförslag 938
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 939
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kraven för märkningen utformas på 
grundval av vetenskapliga uppgifter eller 
grundas på andra objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

(b) De krav som ska uppfyllas för att få 
använda märkningen grundas på objektivt 
kontrollerbara och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 940
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kraven för märkningen utformas på 
grundval av vetenskapliga uppgifter eller 
grundas på andra objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

(b) Kraven för märkningen, intyget eller 
någon annan kontrollmetod utformas på 
grundval av vetenskapliga uppgifter eller 
grundas på andra objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 941
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kraven för märkningen utformas på 
grundval av vetenskapliga uppgifter eller 
grundas på andra objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

(b) Kraven för märkningen, intyget eller 
någon annan kontrollmetod utformas på 
grundval av vetenskapliga uppgifter eller 
grundas på andra objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 942
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Bestämmelserna som rör urvalet ska 
stå i proportion till kontraktets 
beskaffenhet. 

Or. nl
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Ändringsförslag 943
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Märkena har antagits genom ett öppet 
och transparent förfarande i vilket samtliga 
berörda parter, inklusive statliga organ, 
konsumenter, tillverkare, fackföreningar, 
distributörer och miljö- samt sociala 
organisationer, spelar en viktig roll. 
Statliga organ kan delta men det är inte 
obligatoriskt.

Or. en

Ändringsförslag 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 945
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 948
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 949
Ádám Kósa

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 950
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Märkena är tillgängliga för samtliga 
berörda parter.

(d) Märkena, intyget eller någon annan 
kontrollmetod är tillgängliga för samtliga 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 951
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Märkena är tillgängliga för samtliga 
berörda parter.

(d) Märkena, intygen eller annan 
kontrollmetod är tillgängliga för samtliga 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 952
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) De krav som ska uppfyllas för att få 
använda märket fastställs av tredjeparter 
som är oberoende av den ekonomiska aktör 
som ansöker om märkningen.

Or. en

Ändringsförslag 953
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Kontrollen och fastställandet av 
förenligheten med märket, intyget eller 
någon annan kontrollmetod fastställs av 
tredjeparter som är oberoende av den 
ekonomiska aktör som ansöker om den 
berörda märkningen, det berörda intyget 
eller den berörda kontrollmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 954
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Kriterierna för märket, intyget eller 
någon annan kontrollmetod fastställs av 
tredjeparter som är oberoende av den 
ekonomiska aktör som ansöker om den 
berörda märkningen, det berörda intyget 
eller den berörda kontrollmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 955
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Märkeskriterierna fastställs av 
tredjeparter som är ackrediterade i 
enlighet med erkända 
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märkningen. ackrediteringsstandarder, som är 
oberoende av den ekonomiska aktör som 
ansöker om märkningen.

Or. en

Ändringsförslag 956
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Märket, intyget eller någon annan 
kontrollmetod ska ge och garantera 
högsta ansvars- och kvalitetsnivå med 
avseende på kontraktsföremålet för att 
undvika missbruk av märkningssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 957
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För produkter som inte bär märket får den 
upphandlande myndigheten även godta 
teknisk dokumentation från tillverkaren 
eller andra lämpliga bevismedel. För 
produkter som inte bär märket får den 
upphandlande myndigheten även godta 
teknisk dokumentation från tillverkaren 
eller andra lämpliga bevismedel, men 
endast från ekonomiska aktörer som inte 
har tillgång till ett sådant intyg, eller som 
inte har någon möjlighet att erhålla ett 
sådant intyg inom den berörda tidsfristen.

Or. en
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Ändringsförslag 958
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 959
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
specifika märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. 
Upphandlande myndigheter ska godta
andra lämpliga bevismedel för sådana 
krav, bland annat teknisk dokumentation 
från tillverkaren om den berörda 
ekonomiska aktören inte får använda 
märket, eller inte har möjlighet att få 
tillgång till det inom de berörda 
tidsfristerna, under förutsättning att detta 
inte beror på den berörda ekonomiska 
aktören. För att inte diskriminera mot de 
anbudsgivare som investerar tid och 



AM\908712SV.doc 115/172 PE492.859v01-00

SV

pengar för att skaffa intyg eller 
provningsrapporter, bör dock bevisbördan 
för likvärdighet läggas på den 
anbudsgivare som hävdar att likvärdighet 
föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten. För produkter 
som inte bär märket ska den upphandlande 

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

myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel. De märken, den 
tekniska dokumentation eller de andra 
bevismedel i vilkas utvecklings-, 
certifierings- och kontrollprocess statliga 
organ, sociala organisationer eller 
miljöorganisationer har medverkat ska 
gynnas eller ges företräde.

Or. es

Ändringsförslag 962
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke, intyg eller annan 
kontrollmetod, ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav eller de krav med avseende på 
intyg eller annan kontrollmetod som 
angetts av den upphandlande myndigheten. 
För produkter som inte bär märket eller 
omfattas av ett intyg eller någon annan 
kontrollmetod, ska den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Or. en

Ändringsförslag 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke ska användas ska godta 
alla likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 964
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndighetens krav på 
ett särskilt märke ska inte syfta till att 
diskriminera anbudsgivare inom ramen 
för ett upphandlingsförfarande.

Or. fr

Motivering

Användningen av märken vid fastställandet av tilldelningskriterier och tillämpningen av dessa 
ska inte leda till diskriminerande praxis som syftar till att gynna vissa anbudsgivare i 
förhållande till andra.

Ändringsförslag 965
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande myndigheter som kräver att 
ett särskilt märke, intyg eller annan 
kontrollmetod, ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav eller de krav med avseende på 
intyg eller annan kontrollmetod som 
angetts av den upphandlande myndigheten. 
För produkter som inte bär märket, eller 
omfattas av ett intyg eller någon annan 
kontrollmetod, ska den upphandlande 
myndigheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Or. en

Ändringsförslag 966
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett märke uppfyller kraven i 
leden b–d i punkt 1, men även omfattar 
andra krav som inte är kopplade till 
föremålet för upphandling, får den 
upphandlande myndigheten fastställa 
tekniska specifikationer genom hänvisning 
till detaljerade specifikationer, eller vid 
behov delar av dessa, för märket, som är 
relevanta för kontraktsföremålet och är 
lämpliga för definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

2. Om ett märke, intyg eller annan 
kontrollmetod uppfyller kraven i leden b–d 
i punkt 1, men även omfattar andra krav 
som inte är kopplade till föremålet för 
upphandling, får den upphandlande 
myndigheten fastställa tekniska 
specifikationer genom hänvisning till 
detaljerade specifikationer, eller vid behov 
delar av dessa, för märket, intyget eller 
kontrollmetoden som är relevanta för 
kontraktsföremålet och är lämpliga för 
definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

Or. en
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Ändringsförslag 967
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett märke uppfyller kraven i 
leden b–d i punkt 1, men även omfattar 
andra krav som inte är kopplade till 
föremålet för upphandling, får den 
upphandlande myndigheten fastställa 
tekniska specifikationer genom hänvisning 
till detaljerade specifikationer, eller vid 
behov delar av dessa, för märket, som är 
relevanta för kontraktsföremålet och är 
lämpliga för definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

2. Om ett märke, intyg eller annan 
kontrollmetod uppfyller kraven i leden b–d 
i punkt 1, men även omfattar andra krav 
som inte är kopplade till föremålet för 
upphandling, får den upphandlande 
myndigheten fastställa tekniska 
specifikationer genom hänvisning till 
detaljerade specifikationer, eller vid behov 
delar av dessa, för märket, intyget eller 
kontrollmetoden som är relevanta för 
kontraktsföremålet och är lämpliga för 
definiera egenskaperna hos 
kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 968
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får kräva att 
ekonomiska aktörer ska uppvisa en 
provningsrapport från ett erkänt organ eller 
ett intyg från ett sådant organ som 
bevismedel för överensstämmelse med de 
tekniska specifikationerna.

En upphandlande myndighet får kräva att 
ekonomiska aktörer ska uppvisa en 
provningsrapport från ett erkänt organ eller 
ett intyg från ett sådant organ som 
bevismedel för överensstämmelse med de 
krav eller kriterier som anges i de tekniska 
specifikationerna, tilldelningskriterierna 
eller klausulerna om fullgörande av 
kontraktet.

Or. en
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Ändringsförslag 969
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande myndighet kräver 
inlämnande av intyg som upprättats av 
erkända organ som intygar att en viss 
teknisk specifikation är uppfylld, ska den 
upphandlande myndigheten även godta 
likvärdiga intyg från andra erkända organ.

Om en upphandlande myndighet kräver 
inlämnande av intyg som upprättats av ett 
specifikt organ som bedömer
överensstämmelsen, ska den upphandlande 
myndigheten även godta likvärdiga intyg 
från andra erkända organ.

Or. en

Ändringsförslag 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter 
som avses i punkt 1 eller inte har 
möjlighet att erhålla dem inom de berörda 
tidsfristerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 971
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter som 
avses i punkt 1 eller inte har möjlighet att 
erhålla dem inom de berörda tidsfristerna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter som 
avses i punkt 1 eller inte har möjlighet att 
erhålla dem inom de berörda tidsfristerna, 
under förutsättning att avsaknaden av 
tillgång inte beror på den berörda 
ekonomiska aktören. För att begränsa de 
upphandlande myndigheternas börda och 
för att inte diskriminera mot de 
anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att skaffa intyg eller 
provningsrapporter, bör dock bevisbördan 
för likvärdighet läggas på den 
anbudsgivare som hävdar att likvärdighet 
föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter som 
avses i punkt 1 eller inte har möjlighet att 
erhålla dem inom de berörda tidsfristerna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga och likvärdiga 
bevismedel än dem som anges i punkt 1, 
såsom teknisk dokumentation från 
tillverkaren, om den ekonomiska aktören 
inte har tillgång till sådana intyg eller 
provningsrapporter som avses i punkt 1 
eller inte har möjlighet att erhålla dem 
inom de berörda tidsfristerna.

Or. en
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Ändringsförslag 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter som 
avses i punkt 1 eller inte har möjlighet att 
erhålla dem inom de berörda tidsfristerna.

2. Den upphandlande myndigheten ska 
godta andra lämpliga bevismedel än dem 
som anges i punkt 1, såsom teknisk 
dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter som 
avses i punkt 1 eller inte har möjlighet att 
erhålla dem inom de berörda tidsfristerna.
Bevismedlen ska stödjas av icke-
diskriminerande verifierbar vetenskaplig 
information.

Or. it

Ändringsförslag 974
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på begäran göra 
alla uppgifter om bevismedel och 
handlingar som i enlighet med 
artiklarna 40.6 och 41 samt punkterna 1–3 i 
denna artikel har lämnats för att visa att 
de tekniska specifikationerna är uppfyllda
tillgängliga för andra medlemsstater. De 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna 
denna information i enlighet med 
artikel 88.

4. Medlemsstaterna ska på begäran göra 
alla uppgifter om bevismedel och 
handlingar som har lämnats i enlighet med 
artiklarna 40.6 och 41 samt punkterna 1–3 i 
denna artikel tillgängliga för andra 
medlemsstater. De behöriga myndigheterna 
i den ekonomiska aktörens 
etableringsmedlemsstat ska lämna denna 
information i enlighet med artikel 88.

Or. en
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Ändringsförslag 975
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande myndighet ska tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud så länge de är kopplade till 
kontraktsföremålet. Om den inte tillåter 
alternativa anbud, ska den i meddelandet 
om upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
godkänner alternativa anbud eller inte. Om 
detta inte anges får alternativa anbud inte 
förkastas.

Or. en

Ändringsförslag 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Anbudsgivarna får lägga fram 
alternativa anbud tillsammans med ett 
grundförslag.

Or. fr



PE492.859v01-00 124/172 AM\908712SV.doc

SV

Ändringsförslag 977
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Ett alternativt anbud är ett alternativt 
sätt att utforma, genomföra eller 
finansiera kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 978
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande myndighet ska tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa
anbud. Om de upphandlande 
myndigheterna inte tillåter att alternativa 
anbud läggs fram, ska de ange detta i 
meddelandet om upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse. Alternativa anbud ska 
tillåtas utan att detta anges.

Or. en

Ändringsförslag 979
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

förbjuda anbudsgivare att lägga fram 
alternativa anbud. Den ska i meddelandet 
om upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse, ange huruvida den 
förbjuder alternativa anbud eller inte. Om 
detta inte anges är alternativa anbud 
tillåtna.

Or. fr

Ändringsförslag 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande myndighet får tillåta 
anbudsgivare att lägga fram alternativa 
anbud Den ska som en allmän regel tillåta 
alternativa anbud om inte annat anges i 
meddelandet om upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
bekräfta intresse. Alternativa anbud är 
tillåtna också om inte annat anges.

Or. en

Ändringsförslag 981
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet som tillåter 
alternativa anbud ska i 
upphandlingsdokumenten ange vilka 

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

minimikrav som gäller för alternativa 
anbud. Om alternativa utföranden är 
tillåtna ska den upphandlande myndigheten 
också se till att de valda 
tilldelningskriterierna på lämpligt sätt kan 
tillämpas såväl på alternativa anbud som på 
anbud som inte utgör alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 983
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 984
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Alternativa anbud får tillåtas i 
upphandlingsdokumenten, där det anges
vilka minimikrav som gäller för alternativa 
anbud och vilka eventuella särskilda villkor 
som gäller för redovisningen av anbuden.
Dessa minimikrav är obligatoriska för att 
garantera att de alternativa anbuden inte 
påverkar kontraktsföremålet. Den 
upphandlande myndigheten får förkasta 
alternativa anbud om de påverkar 
kontraktsföremålet. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande myndigheten också se till att 
de valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 985
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande myndighet ska 
endast beakta de alternativa anbud som 
uppfyller de ställda minimikraven.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 987
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid offentlig upphandling av varor och 
tjänster får en upphandlande myndighet 
som har tillåtit alternativa anbud inte 
förkasta ett alternativt anbud enbart på 

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

bli antingen ett tjänstekontrakt och inte ett 
offentligt varukontrakt, eller ett 
varukontrakt och inte ett offentligt 
tjänstekontrakt.

Or. en

Motivering

Alternativa anbud är ett av de bästa sätten att främja innovativa produkter och 
tillverkningsmetoder, och deras användning bör uppmuntras och inte hindras.

Ändringsförslag 988
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 989
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Uppdelning av kontrakt i delar
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1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta
Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller 
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
anbuden är begränsade till endast en del 
eller till flera delar.
2. Även om den upphandlande 
myndigheten har angett att det är möjligt 
att lämna anbud på alla delar kan den 
begränsa antalet delar i anbudet som kan 
tilldelas en anbudsgivare, under 
förutsättning att det högsta antalet delar 
anges i meddelandet om upphandling 
eller i inbjudan att bekräfta intresse. De 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier eller regler för tilldelning av de 
olika delarna som den upphandlande 
myndigheten fastställer ska anges i 
upphandlingsdokumenten om 
tillämpningen av de valda 
tilldelningskriterierna skulle leda till att 
en anbudsgivare tilldelas fler delar än det 
högsta tillåtna antalet delar.
3. Om fler än en del får tilldelas samma 
anbudsgivare får den upphandlande 
myndigheten föreskriva att den antingen 
kommer att tilldela ett kontrakt per del
eller flera kontrakt som omfattar flera 
eller alla delar.
Den upphandlande myndigheten ska ange 
i upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
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enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 66 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av 
kontraktet. De upphandlande 
myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.
4. En upphandlande myndighet får kräva 
att alla anbudsgivare ska samordna sin 
verksamhet under ledning av den 
ekonomiska aktör som tilldelats den del 
som omfattar den övergripande 
samordningen av projektet eller dess 
relevanta delar.

Or. da

Ändringsförslag 990
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta.

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. 
Medlemsstaterna ska utarbeta nationella 
bestämmelser om uppdelning av kontrakt.
Den upphandlande myndigheten ska ange 
om anbuden är begränsade till endast en 
del eller till flera delar.

Or. en
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Motivering

Ett kontrakts värde fastställs utifrån själva arten och omfattningen av de varor, 
byggentreprenader eller tjänster som upphandlas. Varför ett kontrakt värderas till över 
500 000 euro framgår av kontraktsföremålet. Det är därför en onödig administrativ börda 
och en alltför betungande uppgift för de upphandlande myndigheterna att för varje större 
kontrakt behöva förklara och motivera varför kontraktet har ett värde som överstiger 500 000 
euro och inte har delats upp.

Ändringsförslag 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Den 
upphandlande myndigheten ska, 
beträffande kontrakt av ett värde som 
motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enlighet med artikel 5, i meddelandet om 
upphandling eller inbjudan motivera sitt 
val att genomföra eller inte genomföra en 
uppdelning i delar.

Or. fr

Ändringsförslag 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar.
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tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta.

Or. en

Ändringsförslag 993
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i delar.

Or. fr

Ändringsförslag 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i delar. 
Om den upphandlande myndigheten inte 
anser det lämpligt att dela upp varu- och 
tjänstekontrakt av ett värde som motsvarar 
eller är högre än 500 000 euro och kontrakt 
för byggentreprenader av ett värde som 
motsvarar eller är högre än 
10 000 000 euro i enlighet med artikel 5, 
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motivera detta. ska myndigheten ange detta.

Or. en

Motivering

Av förenklingsskäl behöver det inte anges att artikeln avser hänvisningar till kontrakt med ett 
värde som motsvarar eller är högre än de tröskelvärden som anges i artikel 4, eftersom detta 
är uppenbart. Det är tillräckligt att ange konkreta tröskelvärden, vilka bör skilja sig åt för 
varu- och tjänstekontrakt å ena sidan och för byggentreprenader å andra sidan, eftersom 
dessa tröskelvärden traditionellt skiljer sig åt i direktiven om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt
med artikel 5, ska myndigheten särskilt
motivera detta.

1. För att främja tillgången till offentlig 
upphandling för små och medelstora 
företag, kan offentliga kontrakt delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. För
kontrakt av ett värde som motsvarar eller är 
högre än de tröskelvärden som anges i 
artikel 4, men som minst uppgår till
1 000 000 euro i enlighet med artikel 5, 
ska den upphandlande myndigheten 
motivera att den inte delar upp kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 996
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 

1. För att maximera konkurrensen och 
såvida inte kontraktsföremålet gör att de 
berörda tjänsterna inte kan delas upp med 
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lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta.

utgångspunkt i deras art, ska den 
upphandlande myndigheten tilldela 
kontraktet i enskilda delar. Om kontraktet 
inte kan delas upp för att 
kontraktsföremålet gör att de berörda 
tjänsterna inte kan delas upp med 
utgångspunkt i deras art, ska den 
upphandlande myndigheten särskilt 
motivera detta.

Or. en

Ändringsförslag 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta

1. För att skapa maximal konkurrens kan
den upphandlande myndigheten tilldela 
kontrakt i individuella delar. I de fall där 
det finns objektiva skäl till att göra det 
kan den upphandlande myndigheten välja 
att inte dela upp ett kontrakt i delar.

Or. de

Motivering

För enkelhetens skull bör de upphandlande myndigheterna slippa denna onödiga 
administrativa börda.

Ändringsförslag 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt 
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta.

1. För att öka konkurrensen och hjälpa 
små och medelstora företag att få tillgång 
till offentlig upphandling ska offentliga 
kontrakt delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar, om det är lämpligt med 
hänsyn till kontraktets art. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enlighet med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta

Or. en

Ändringsförslag 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt
med artikel 5, ska myndigheten särskilt
motivera detta.

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Den 
upphandlande myndigheten ska för
kontrakt av ett värde som motsvarar eller är 
högre än de tröskelvärden som anges i 
artikel 4, men som minst uppgår till 
500 000 euro i enlighet med artikel 5, 
särskilt ange sina skäl för att dela upp 
eller inte dela upp ett kontrakt i delar i 
meddelandet om upphandling eller 
inbjudan att bekräfta intresse.

Or. it

Ändringsförslag 1000
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt 
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta.

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. För 
kontrakt av ett värde som motsvarar eller är 
högre än de tröskelvärden som anges i 
artikel 4, men som minst uppgår till 
500 000 euro i enlighet med artikel 5, ska 
den upphandlande myndigheten särskilt 
motivera sitt beslut om eventuell 
uppdelning.

Or. en

Motivering

Uppdelningen av kontrakt underlättar små och medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling och de upphandlande myndigheterna bör minst vara skyldiga att överväga 
denna möjlighet. Direktivet bör dock vara mer neutralt och vare sig främja en uppdelning av 
kontrakt i delar eller ett enda kontrakt, eftersom beslutet om uppdelning ska fattas från fall till 
fall med beaktande av tekniska och ekonomiska faktorer.

Ändringsförslag 1001
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i 
enligt med artikel 5, ska myndigheten 
särskilt motivera detta.

1. För att öka konkurrensen och hjälpa 
små och medelstora företag att få tillgång 
till offentlig upphandling ska offentliga 
kontrakt delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar, förutom vid upphandling 
då den upphandlande myndigheten inte 
anser det lämpligt att dela upp kontrakt.

Or. en
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Motivering

Det är naturligtvis viktigt att uppmuntra den upphandlande myndigheten att dela upp kontrakt 
för att främja små och medelstora företags deltagande i upphandlingar. Det bör dock inte 
finnas någon skyldighet att dela upp kontrakt, eftersom den upphandlande myndigheten då 
skulle kunna dela upp ett avtal som inte borde ha delats upp. Det är ofta fallet med 
exempelvis bygg- och IT-kontrakt.

Ändringsförslag 1002
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. Om den 
upphandlande myndigheten inte anser det 
lämpligt att dela upp kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
tröskelvärden som anges i artikel 4, men 
som minst uppgår till 500 000 euro i enligt
med artikel 5, ska myndigheten särskilt 
motivera detta.

1. Offentliga kontrakt kan delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar. För 
kontrakt av ett värde som motsvarar eller är 
högre än de tröskelvärden som anges i 
artikel 4, men som minst uppgår till 
500 000 euro i enlighet med artikel 5, ska 
myndigheten särskilt motivera sitt beslut 
om eventuell uppdelning av kontraktet, 
med avseende på dess odelbarhet i 
tekniskt, rättsligt eller finansiellt 
hänseende. För specifika kontrakt får 
medlemsstaterna fastställa och tillämpa 
obligatorisk uppdelning.

Or. en

Ändringsförslag 1003
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller 
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
anbuden är begränsade till endast en del 

Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller 
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
upphandlingen är begränsad till endast en 
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eller till flera delar. del eller till flera delar. Den är fri att 
fastställa antalet delar särskilt med 
hänsyn till de efterfrågade tjänsternas 
tekniska egenskaper, den ifrågavarande 
sektorns ekonomiska struktur och, i 
tillämpliga fall, de regler som gäller för 
vissa yrken.

Or. fr

Ändringsförslag 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
anbuden är begränsade till endast en del 
eller till flera delar.

Om den upphandlande myndigheten 
begränsar möjligheten att lämna anbud 
för en del eller flera delar av ett kontrakt 
ska den i meddelandet om upphandling,
inbjudan att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten ange detta.

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att de upphandlande myndigheterna i meddelandet om upphandling eller 
inbjudan att bekräfta intresse är skyldiga att ange sitt beslut att inte dela upp kontrakt. De 
upphandlande myndigheterna bör inte vara skyldiga att särskilt motivera sitt beslut. Det är 
oklart vilket mervärde ett sådant krav skulle ha. Ordalydelsen i det andra stycket har 
anpassats av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Även om den upphandlande 
myndigheten har angett att det är möjligt 
att lämna anbud på alla delar kan den 
begränsa antalet delar i anbudet som kan 
tilldelas en anbudsgivare, under 
förutsättning att det högsta antalet delar 
anges i meddelandet om upphandling 
eller i inbjudan att bekräfta intresse. De 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier eller regler för tilldelning av de 
olika delarna som den upphandlande 
myndigheten fastställer ska anges i 
upphandlingsdokumenten om 
tillämpningen av de valda 
tilldelningskriterierna skulle leda till att 
en anbudsgivare tilldelas fler delar än det 
högsta tillåtna antalet delar.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 1006
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Även om den upphandlande 
myndigheten har angett att det är möjligt 
att lämna anbud på alla delar kan den 
begränsa antalet delar i anbudet som kan 
tilldelas en anbudsgivare, under 
förutsättning att det högsta antalet delar 
anges i meddelandet om upphandling eller 
i inbjudan att bekräfta intresse. De 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier eller regler för tilldelning av de 
olika delarna som den upphandlande 

2. Anbudsgivarna kan inte lägga fram 
alternativa anbud utifrån antalet delar 
som kan komma att erhållas. Den 
upphandlande myndigheten ska begränsa 
antalet delar i anbudet som kan tilldelas en 
enda anbudsgivare, under förutsättning att 
det högsta antalet delar anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse. De objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier eller 
regler för tilldelning av de olika delarna 
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myndigheten fastställer ska anges i 
upphandlingsdokumenten om 
tillämpningen av de valda 
tilldelningskriterierna skulle leda till att 
en anbudsgivare tilldelas fler delar än det 
högsta tillåtna antalet delar.

som den upphandlande myndigheten 
fastställer ska anges i 
upphandlingsdokumenten.

Or. fr

Ändringsförslag 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om fler än en del får tilldelas samma 
anbudsgivare får den upphandlande 
myndigheten föreskriva att den antingen 
kommer att tilldela ett kontrakt per del 
eller flera kontrakt som omfattar flera 
eller alla delar.

utgår

Den upphandlande myndigheten ska ange 
i upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 66 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av 
kontraktet. De upphandlande 
myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange de 
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metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om fler än en del får tilldelas samma 
anbudsgivare får den upphandlande 
myndigheten föreskriva att den antingen
kommer att tilldela ett kontrakt per del 
eller flera kontrakt som omfattar flera 
eller alla delar.

utgår

Den upphandlande myndigheten ska ange 
i upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 66 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av 
kontraktet. De upphandlande 
myndigheterna ska i 
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upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om fler än en del får tilldelas samma 
anbudsgivare får den upphandlande 
myndigheten föreskriva att den antingen 
kommer att tilldela ett kontrakt per del 
eller flera kontrakt som omfattar flera 
eller alla delar.

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 3 kan få motsatt verkan från förslagets syfte, nämligen att underlätta små och 
medelstora företags tillgång till offentliga kontrakt, eftersom den kan leda till samlad 
upphandling vilket skulle utesluta små och medelstora företag.

Ändringsförslag 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska ange 
i upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 

utgår
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kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska ange i 
upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.

Den upphandlande myndigheten ska ange i 
upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt. Om ett kontrakt tilldelas får det 
inte begränsa konkurrensen eller leda till 
en monopolisering av marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 66 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av 
kontraktet. De upphandlande 

utgår
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myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en

Motivering

Ett kontrakts värde fastställs utifrån själva arten och omfattningen av de varor, 
byggentreprenader eller tjänster som upphandlas. Varför ett kontrakt värderas till över 
500 000 euro är självklart med hänsyn till kontraktsföremålet. Det är därför en onödig 
administrativ börda och en alltför betungande uppgift för de upphandlande myndigheterna att 
för varje större kontrakt behöva förklara och motivera varför kontraktet har ett värde som 
överstiger 500 000 euro och inte har delats upp.

Ändringsförslag 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 66 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 66 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av 
kontraktet. De upphandlande 
myndigheterna ska i 
upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1014
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En upphandlande myndighet får kräva 
att alla anbudsgivare ska samordna sin 
verksamhet under ledning av den 
ekonomiska aktör som tilldelats den del 
som omfattar den övergripande 
samordningen av projektet eller dess 
relevanta delar.

utgår

Or. en

Motivering

Ett kontrakts värde fastställs utifrån själva arten och omfattningen av de varor, 
byggentreprenader eller tjänster som upphandlas. Varför ett kontrakt värderas till över 
500 000 euro är självklart med hänsyn till kontraktsföremålet. Det är därför en onödig 
administrativ börda och en alltför betungande uppgift för de upphandlande myndigheterna att 
för varje större kontrakt behöva förklara och motivera varför kontraktet har ett värde som 
överstiger 500 000 euro och inte har delats upp.

Ändringsförslag 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En upphandlande myndighet får kräva 
att alla anbudsgivare ska samordna sin 
verksamhet under ledning av den 
ekonomiska aktör som tilldelats den del 
som omfattar den övergripande 
samordningen av projektet eller dess 

utgår
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relevanta delar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 1016
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens får lokala 
eller regionala upphandlande myndigheter 
använda ett förhandsmeddelande som ett 
meddelande om upphandling i enlighet 
med artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

2. För selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens får 
upphandlande myndigheter använda ett 
förhandsmeddelande som ett meddelande 
om upphandling i enlighet med 
artikel 24.2, förutsatt att meddelandet 
uppfyller samtliga följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 1017
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den ekonomiska aktören ska finnas 
med på förteckningen över aktörer som 
åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter i artikel 83a.

Or. en
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Ändringsförslag 1018
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska om lämpligt 
tillämpa modellen med att medborgarna 
väljer själva vid offentlig upphandling, 
särskilt upphandling av personliga 
tjänster, som exempelvis hushållstjänster 
för äldre personer. Därigenom skulle 
medborgarna kunna besluta att anlita en 
specifik aktör bland anbudsgivare som 
uppfyller kvalitetskriterierna, samtycker 
till ett (högsta) pris och tilldelas ett 
ramavtal av den upphandlande 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt eller ingått 
ett ramavtal ska sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning om resultatet av 
upphandlingsförfarandet senast 48 dagar 
efter det att kontraktet tilldelats eller 
ramavtalet ingåtts.

En upphandlande myndighet som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt eller ingått 
ett ramavtal ska sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning om resultatet av 
upphandlingsförfarandet senast 14 dagar 
efter det att kontraktet tilldelats eller 
ramavtalet ingåtts. Vid ett ofullständigt 
eller otydligt meddelande om tilldelning 
av kontrakt kommer kommissionen att 
kontakta den upphandlande myndigheten 
för att begära kompletterande uppgifter 
eller klargöranden av meddelandet om 
tilldelning av kontrakt.

Or. en
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Motivering

Uppgifter från TED är inte tillförlitliga eftersom de upphandlande myndigheterna ofta 
glömmer att sända meddelanden om tilldelning av kontrakt. Genom att förkorta tidsfristen 
skulle denna grundläggande insamling av uppgifter bli mer effektiv. Vidare är de 
upphandlande myndigheternas meddelanden ofta ofullständiga eller otydliga och 
kommissionen begär i praktiken inte klargöranden från de upphandlande myndigheterna. Det 
vore därför användbart att införa en tydlig skyldighet för kommissionen att kontrollera om 
uppgifterna är fullständiga och tydliga.

Ändringsförslag 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt eller ingått 
ett ramavtal ska sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning om resultatet av 
upphandlingsförfarandet senast 48 dagar 
efter det att kontraktet tilldelats eller 
ramavtalet ingåtts.

En upphandlande myndighet som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt eller ingått 
ett ramavtal ska sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning om resultatet av 
upphandlingsförfarandet senast 48 dagar 
efter det att kontraktet tilldelats eller 
ramavtalet ingåtts.

I meddelandet ska den upphandlande 
myndigheten för offentliga 
tjänstekontrakt som anges i bilaga XVI B, 
ange huruvida den godkänner att 
meddelandet offentliggörs. För sådana 
tjänstekontrakt ska kommissionen 
utarbeta regler för upprättande av 
statistikrapporter med utgångspunkt i 
sådana meddelanden och för 
offentliggörande av sådana rapporter i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 91.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med återinförandet av åtskillnaden mellan A- och B-tjänster.
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Ändringsförslag 1021
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den upphandlande myndigheten ska 
sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning på grundval av ett 
dynamiskt inköpssystem senast 48 dagar 
efter tilldelningen av varje kontrakt. Den 
får dock gruppera dessa meddelanden per 
kvartal. I detta fall ska de sända de 
samlade meddelandena senast 48 dagar 
efter utgången av varje kvartal.

3. Den upphandlande myndigheten ska 
sända ett meddelande om 
kontraktstilldelning på grundval av ett 
dynamiskt inköpssystem senast 48 dagar 
efter tilldelningen av varje kontrakt.

Or. pt

Ändringsförslag 1022
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De meddelanden som avses i 
artiklarna 46–48 samt informationen i 
dem får inte offentliggöras på nationell 
nivå före den dag då de har offentliggjorts 
i enlighet med artikel 49.

utgår

Or. en

Motivering

Detta förslag utgör en byråkratisk och onödig börda och kan vara en källa till fel.

Ändringsförslag 1023
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska ge 
fri, direkt, fullständig och kostnadsfri 
tillgång till upphandlingsdokumenten från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling offentliggörs i enlighet med 
artikel 49, eller den dag då inbjudan att 
bekräfta intresse avsänds. Den 
internetadress på vilken dessa handlingar 
kan konsulteras ska anges i meddelandet 
eller inbjudan att bekräfta intresse.

1. Den upphandlande myndigheten ska ge 
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång 
till upphandlingsdokumenten från och med 
den dag då meddelandet om upphandling 
offentliggörs i enlighet med artikel 49, eller 
den dag då inbjudan att bekräfta intresse 
avsänds. De upphandlande 
myndigheterna får under särskilda 
omständigheter begära att få ta del av 
anbudsgivarens namn, adress eller på 
annat sätt identifiera anbudsgivaren. Den 
internetadress på vilken dessa handlingar 
kan konsulteras ska anges i meddelandet 
eller inbjudan att bekräfta intresse.

Or. en

Motivering

Det kan vara nödvändigt att styrka exempelvis anbudsgivarnas uppgifter (namn, adress etc.)

Ändringsförslag 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska ge 
fri, direkt, fullständig och kostnadsfri 
tillgång till upphandlingsdokumenten från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling offentliggörs i enlighet med 
artikel 49, eller den dag då inbjudan att 
bekräfta intresse avsänds. Den 
internetadress på vilken dessa handlingar 
kan konsulteras ska anges i meddelandet 
eller inbjudan att bekräfta intresse.

1. Den upphandlande myndigheten ska ge 
fri, direkt, fullständig och kostnadsfri 
tillgång till upphandlingsdokumenten från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling offentliggörs i enlighet med 
artikel 49, eller den dag då inbjudan att 
bekräfta intresse avsänds. Den 
internetadress på vilken dessa handlingar 
kan konsulteras ska anges i meddelandet 
eller inbjudan att bekräfta intresse.
Upphandlande myndigheter kan kräva att 
tillgång till upphandlingen föregås av 
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tillhandahållande av information om 
anbudsgivarens namn, adress och annan 
information eller lämpliga handlingar 
som kan styrka anbudsgivarens identitet.

Or. de

Motivering

När det gäller exempelvis säkerhetsrelaterade kontrakt har de upphandlande myndigheterna 
ett berättigat intresse av att få information om vem som efterfrågar dokument från 
upphandlingen.

Ändringsförslag 1025
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa tilläggsupplysningar ska 
tillhandahållas alla anbudsgivare som 
deltar i anbudsförfarandet.

Or. es

Ändringsförslag 1026
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid selektiva förfaranden, förfaranden för 
konkurrenspräglad dialog, 
innovationspartnerskap och förhandlade 
förfaranden under konkurrens ska den 
upphandlande myndigheten samtidigt och 
skriftligt inbjuda alla utvalda 
anbudssökande att lämna anbud eller vid 
en konkurrenspräglad dialog, att delta i 
dialogen.

Vid selektiva förfaranden och förhandlade 
förfaranden under konkurrens ska den 
upphandlande myndigheten samtidigt och 
skriftligt inbjuda alla utvalda 
anbudssökande att lämna anbud.
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Or. fr

Ändringsförslag 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De inbjudningar som avses i punkt 1 ska 
innehålla en hänvisning till den 
elektroniska adress där specifikationer eller 
beskrivande dokument och andra 
kompletterande handlingar har gjorts 
direkt tillgängliga genom elektroniska 
medel. Inbjudan ska också omfatta de 
uppgifter som anges i bilaga X.

2. De inbjudningar som avses i punkt 1 ska 
innehålla en hänvisning till den 
elektroniska adress där specifikationer eller 
beskrivande dokument och andra 
kompletterande handlingar är tillgängliga 
för anbudsgivare. Inbjudan ska också 
omfatta de uppgifter som anges i bilaga X.

Or. de

Motivering

Förtydligande att det är tillräckligt att informationen finns tillgänglig på internet. Att 
informera enskilda anbudsgivare bör inte vara ett krav. Anbudsgivare måste själva ta ansvar 
för detta.

Ändringsförslag 1028
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På begäran av berörd part ska
upphandlande myndigheter snarast möjligt, 
och i alla händelser senast 15 dagar från 
mottagandet av en skriftlig begäran 
underrätta

2. De upphandlande myndigheterna ska
snarast möjligt från datumet för tilldelning 
av koncessionen, avslaget på ansökan om 
deltagande, avslaget av anbudet, och i alla 
händelser senast 15 dagar från mottagandet 
av en skriftlig begäran underrätta

Or. es
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Ändringsförslag 1029
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Artikel 54.2 avser förenligheten med EU-lagstiftningen. Denna formulering är mycket 
omfattande och därmed otydlig. Det är dessutom redan möjligt i enlighet med det befintliga 
direktivet att utesluta anbudsgivare som inte följer lagstiftningen. Denna bestämmelse är 
därför inte nödvändig. Denna typ av bestämmelse är överflödig, eftersom det är självklart att 
såväl anbudsgivaren som den upphandlande myndigheten måste följa EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1032
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt
att anbudet inte åtminstone på likvärdigt 

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

sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
eller landet har fastställt på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.

Or. de

Ändringsförslag 1033
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Hänvisningen till förordningar i denna artikel är begränsad till unionslagstiftningen på 
specifika lagstiftningsområden. Denna hänvisning bör utvidgas på ett sådant sätt att den 
nationella lagstiftningen och system för reglering av arbetsmarknaden beaktas.

Ändringsförslag 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Anbudsgivare ska inte följa bara unionslagstiftningen, utan även nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En upphandlande myndighet får besluta 
att inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställt på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de skyldigheter i 
fråga om arbetsvillkor under 
leverantörskedjan som föreskrivs i den 
nationella arbetslagstiftningen och i 
förordningar som omfattar 
tillverkningsprocesser och i de 
internationella konventioner som anges i 
bilaga XI, beroende på vilket som gynnar 
arbetstagarna mest.
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Dessa bestämmelser omfattar följande:
(a) Bestämmelserna i ILO:s åtta 
grundläggande konventioner 
(föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar, tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete, diskriminering i 
fråga om anställning och sysselsättning, 
barnarbete),
(b) arbetsmiljö,
(c) arbetstid,
(d) löner och
(e) social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 1036
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör vara tydligt att de upphandlande myndigheterna inte får tilldela ett kontrakt till en 
anbudsgivare som överträder social-, arbets- eller miljölagstiftningen.
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Ändringsförslag 1037
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I öppna förfaranden får den 
upphandlande myndigheten besluta att 
bedöma anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas, 
inklusive regeln om att kontraktet inte ska 
tilldelas en anbudsgivare som borde ha 
uteslutits i enlighet med artikel 55, eller 
som inte uppfyller de urvalskriterier som 
fastställts av den upphandlande 
myndigheten i enlighet med 
underavsnitt 1 i detta avsnitt.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1038
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I öppna förfaranden får den 
upphandlande myndigheten besluta att 
bedöma anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas, 
inklusive regeln om att kontraktet inte ska 
tilldelas en anbudsgivare som borde ha 
uteslutits i enlighet med artikel 55, eller 
som inte uppfyller de urvalskriterier som
fastställts av den upphandlande 
myndigheten i enlighet med 
underavsnitt 1 i detta avsnitt.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 1039
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I öppna förfaranden får den 
upphandlande myndigheten besluta att 
bedöma anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas, 
inklusive regeln om att kontraktet inte ska 
tilldelas en anbudsgivare som borde ha 
uteslutits i enlighet med artikel 55, eller 
som inte uppfyller de urvalskriterier som 
fastställts av den upphandlande 
myndigheten i enlighet med underavsnitt 1
i detta avsnitt.

3. I öppna förfaranden får den 
upphandlande myndigheten besluta att 
bedöma anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas, 
inklusive regeln om att kontraktet inte ska 
tilldelas en anbudsgivare som borde ha 
uteslutits i enlighet med artikel 55, eller 
som inte uppfyller de urvalskriterier som 
fastställts av den upphandlande 
myndigheten i enlighet med 
underavsnitt 1-2 i detta avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra förteckningen i 
bilaga XI där så krävs till följd av att nya 
internationella avtal slutits eller befintliga 
internationella avtal ändrats.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1041
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att utesluta en anbudssökande 
eller en anbudsgivare från deltagande i en 
offentlig upphandling ska också gälla när 
en lagakraftvunnen dom har meddelats i 
fråga om företagschefer eller varje annan 
person som är behörig att företräda, fatta 
beslut om eller kontrollera 
anbudssökanden eller anbudsgivaren.

Skyldigheten att utesluta en anbudssökande 
eller en anbudsgivare från deltagande i en 
offentlig upphandling ska också gälla när 
en lagakraftvunnen dom har meddelats i 
fråga om företagschefer.

Or. en

Motivering

Om tydliga definitioner saknas kan det leda till missbruk och rättsliga tvister.

Ändringsförslag 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om dessa skäl till uteslutning 
framkommer under förfarandet för att 
välja anbudsgivare ska företaget i fråga 
likaledes uteslutas från 
tilldelningsförfarandet.

Or. it

Ändringsförslag 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om en 
upphandlande myndighet får kännedom om 
ett beslut som har vunnit laga kraft om att 
den ekonomiska aktören inte har fullgjort 
sina skyldigheter avseende erläggande av 
skatter eller sociala avgifter eller andra 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, till exempel hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor enligt unionella och 
nationella lagar, förordningar eller 
administrativa bestämmelser, skiljedom, 
kollektivavtal och bestämmelser inom den 
internationella arbetsrätten vilka 
återfinns i bilaga XI, som gäller på 
platsen där byggentreprenaden eller 
tjänsten utförs eller varorna 
tillhandahålls. Dessa skyldigheter ska 
också gälla gränsöverskridande 
situationer där arbetstagare från en 
medlemsstat erbjuder tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett offentligt kontrakt om den 
ekonomiska aktören inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende erläggande av 
skatter eller sociala avgifter enligt de 
rättsliga bestämmelser som gäller i det land 
där aktören är etablerad eller i den 
medlemsstat där den upphandlande 
myndigheten finns.
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den medlemsstat där den upphandlande 
myndigheten finns.

Or. it

Ändringsförslag 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje ekonomisk aktör ska uteslutas från 
deltagande i ett kontrakt om 

den har begått bevisade allvarliga eller 
upprepade brott mot reglerna om sociala 
avgifter enligt de rättsliga bestämmelser 
som gäller i det land där aktören är 
etablerad eller i den medlemsstat där den 
upphandlande myndigheten finns, eller
den har begått bevisade allvarliga eller 
upprepade brott mot reglerna om gäller 
skyldigheter avseende erläggande av 
skatter enligt de rättsliga bestämmelser 
som gäller i det land där aktören är 
etablerad eller i den medlemsstat där den 
upphandlande myndigheten finns.

Or. it

Ändringsförslag 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om upprepade överträdelser av 
de skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som anges i 
bilaga XI, dock endast för den första 
gruppen med leverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt. Endast överträdelser för vilka en dom 
har meddelats av en rättslig eller behörig 
myndighet i unionen eller av en avtalspart 
till WTO:s avtal om offentlig upphandling 
får ligga till grund för uteslutande av 
anbud i enlighet med denna artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 1048
Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI och en behörig 
domstol har fastställt att överträdelsen 
vunnit laga kraft.

Or. de

Motivering

I ljuset av de allvarliga rättsliga konsekvenser som det handlar om, också när det gäller 
frivilliga grunder för uteslutning, bör en domstol fastställa om överträdelser av lagstiftning 
som rör sociala aspekter, anställning eller miljö har laga kraft för att undvika juridisk 
osäkerhet och beslut utan rättslig grund. Den andra meningen är otydligt formulerad och bör 
därför tas bort för att undvika juridisk osäkerhet.

Ändringsförslag 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 

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

arbetsrättsliga området, i 
dataskyddslagstiftningen eller i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI. Överensstämmelse 
med unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1050
Peter Simon

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 1051
Anna Hedh

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

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

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

Or. en

Motivering

Hänvisningen till förordningar i denna artikel är begränsad till unionslagstiftningen på 
specifika lagstiftningsområden. Denna hänvisning bör utvidgas på ett sådant sätt att den 
nationella lagstiftningen och system för reglering av arbetsmarknaden beaktas.

Ändringsförslag 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om den upphandlande myndigheten har 
kännedom om en överträdelse av de 
skyldigheter som fastställs i unionens 
lagstiftning på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller av de skyldigheter 
i fråga om arbetsvillkor under 
leverantörskedjan som föreskrivs i den 
nationella arbetslagstiftningen och i 
förordningar som omfattar 
tillverkningsprocesser samt i de 
internationella konventioner som anges i 
bilaga XI, beroende på vilket som gynnar 
arbetstagarna mest.
Dessa bestämmelser omfattar följande:
(a) Bestämmelserna i ILO:s åtta 
grundläggande konventioner 
(föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar, tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete, diskriminering i 
fråga om anställning och sysselsättning, 
barnarbete),
(b) arbetsmiljö,
(c) arbetstid,
(d) löner och
(e) social trygghet. 
Överensstämmelse med 
unionslagstiftningen eller med 
internationella bestämmelser omfattar 
också överensstämmelse på ett likvärdigt 
sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 1054
Catherine Stihler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En upphandlande myndighet ska 
utesluta varje ekonomisk aktör från 
deltagande i ett offentligt kontrakt om 
något av villkoren som fastställs i 
punkterna 1, 2 och 2a (ny) samt leden c
eller d i punkt 3 är uppfyllt när det gäller 
en underleverantör som den ekonomiska 
aktören har föreslagit i enlighet med 
artikel 71.

Or. de
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Ändringsförslag 1056
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om en ekonomisk aktör är i konkurs 
eller likvidation, har avbrutit sin 
näringsverksamhet, är föremål för 
tvångsförvaltning, har ingått i 
ackordsuppgörelse med borgenärer eller 
befinner sig i en motsvarande situation till 
följd av ett liknande förfarande enligt 
nationella lagar och andra författningar.

(b) Om en ekonomisk aktör är i konkurs 
eller likvidation, har avbrutit sin 
näringsverksamhet, är föremål för 
tvångsförvaltning eller befinner sig i en 
motsvarande situation till följd av ett 
liknande förfarande enligt nationella lagar 
och andra författningar.

Or. en

Motivering

Den vanliga situationen då en ekonomisk aktör har ingått i ackordsuppgörelse med 
borgenärer får inte i sig betraktas som ett skäl till uteslutande.

Ändringsförslag 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

I ljuset av de allvarliga rättsliga konsekvenser som en uteslutning från ett 
upphandlingsförfarande får, också när det gäller frivilliga grunder för uteslutning, är 
ordalydelsen för vag. Detta särskilt med tanke på det faktum att ett fel enligt kommissionens 
förslag kan påvisas på vilket sätt som helst. Begreppet ”allvarligt fel i yrkesutövningen” har 
inte fastställts objektivt i direktivet. Alla beslut som rör uteslutning av en ekonomisk aktör 
från ett upphandlingsförfarande bör grunda sig på objektiva och mätbara kriterier och den 
upphandlande myndighetens bestämmanderätt bör begränsas.

Ändringsförslag 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Om den upphandlande myndigheten 
på något sätt kan visa att den ekonomiska 
aktören har gjort sig skyldig till annat 
allvarligt fel i yrkesutövningen än vad 
som anges i led (a), exempelvis om den 
ekonomiska aktören har uppvisat 
väsentliga eller bestående brister i 
utförandet av väsentliga krav inom ramen 
för ett tidigare kontrakt eller tidigare 
kontrakt av likvärdig art med samma 
upphandlande myndighet.

Or. en
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Motivering

Två olika skäl till uteslutande i leden (c) och (d) kan innebära att de fall som avses i led (d) 
inte utgör allvarliga fel i yrkesutövningen i enlighet med led (c). Av tydlighetsskäl föreslås att 
skälen till uteslutande i leden (c) och (d) ska läggas ihop till ett nytt led (c).

Ändringsförslag 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av 
liknande art med samma upphandlande 
myndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1061
Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art med samma upphandlande myndighet.

(d) Om en ekonomisk aktör har visat 
betydande eller varaktiga brister i 
uppfyllandet av väsentliga krav i ett 
tidigare kontrakt eller kontrakt av liknande 
art med samma upphandlande myndighet 
eller andra upphandlande myndigheter.

Or. fr


