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Ändringsförslag 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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, 
avsiktligen eller genom försummelse.

Or. de

Ändringsförslag 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 förekommer i 
en officiell förteckning över överträdelser 
av bestämmelserna, i enlighet med vad 
som anges i artikel 73a.

Or. en

Ändringsförslag 1064
Anna Hedh

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

Or. en

Motivering

Denna strykning är nödvändig för att undvika upprepade fall av missbruk i en medlemsstat 
och bland lokala myndigheter som samtliga tillhör den offentliga sektorn.

Ändringsförslag 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Motivering

Risken finns att en ekonomisk aktör som har brustit i sina kontraktsenliga skyldigheter 
gentemot en upphandlande myndighet kan komma att uppträda på samma sätt gentemot en 
annan. Upphandlande myndigheter skulle kunna undvika detta om de fick kännedom om 
sådana brister.

Ändringsförslag 1066
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om en ekonomisk aktör har deltagit i 
utförandet eller tillhandahållandet av 
undersökningar, rådgivning och 
konsultationer enligt vad som anges i 
artikel 39.1.

Or. pt

Ändringsförslag 1067
Monica Luisa Macovei

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om en intressekonflikt inte har 
kunnat åtgärdas effektivt i enlighet med 
vad som föreskrivs i artikel 21.3.

Or. en

Ändringsförslag 1068
Monica Luisa Macovei

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Om en ekonomisk aktör inte 
tillhandahåller lämpliga upplysningar om 
ägarförhållandena, inbegripet beträffande 
sina underleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 1069
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning 
som avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 
rättsligt skydd.

utgår

Or. en

Motivering

Det åligger medlemsstaterna att tillhandahålla en sådan metod eftersom små upphandlande 
myndigheter inte förmår göra det.

Ändringsförslag 1070
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning 
som avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 
rättsligt skydd.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning 
som avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 
rättsligt skydd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att tillämpa det skäl till uteslutning som 
avses i led d i första stycket ska den 
upphandlande myndigheten föreskriva en 
metod för bedömning av fullgörandet av 
kontrakt som grundas på objektiva och 
mätbara kriterier och tillämpas på ett 
konsekvent och transparent sätt.
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda leverantören, 
som ska ges möjlighet att invända mot 
resultaten av bedömningen och erhålla 

För att tillämpa det skäl till uteslutning som 
avses i led d i första stycket måste den 
upphandlande myndigheten bevisa att ett 
lagakraftvunnet domstolsbeslut om brister 
i utförandet har avkunnats mot den 
ekonomiska aktören eller att den 
ekonomiska aktören har utfärdat ett 
utlåtande om bekräftelse av brister i 
utförandet.
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rättsligt skydd.

Or. de

Motivering

De arrangemang som anges i artikel 55.3 d skulle ge upphov till möjliga godtyckliga beslut 
och tvister som skulle kunna undvikas om ordalydelsen i den relevanta lagstiftningen inte 
fordrade att den upphandlande myndigheten ska införskaffa bevis för att motivera 
uteslutande. Exempelvis skulle den upphandlande myndigheten kunna åläggas att lämna in en 
kopia på ett domstolsbeslut om brister i utförandet som avkunnats mot leverantören eller ett 
utlåtande om bekräftelse av brister i utförandet som leverantören själv utfärdat. I detta fall 
måste bristerna även vara ett resultat av försummelse.

Ändringsförslag 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Att ge anbudssökande och anbudsgivare en sådan möjlighet kan komma att förlänga och 
komplicera förfarandet avsevärt eftersom varje beslut som en upphandlande myndighet fattar 
avseende valet av anbudssökande därigenom kan utmanas teoretiskt sett. Dessutom ger ett 
sådant förfarande där anbudssökande rentvår sig själva upphov till ytterligare en 
administrativ börda för den upphandlande myndigheten, eftersom denna åläggs 
tilläggsuppgiften att bedöma de åtgärder som anbudssökande och anbudsgivare har vidtagit 
med beaktande av allvarsgraden hos och de särskilda omständigheterna kring brottet eller 
försummelsen. 

Ändringsförslag 1074
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Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje anbudssökande, anbudsgivare
eller underleverantör som befinner sig i 
någon av de situationer som avses i 
punkterna 1, 2 och 3 får lämna bevis till 
den upphandlande myndigheten som visar 
deras tillförlitlighet, trots att det föreligger 
skäliga orsaker till uteslutning.

Or. de

Ändringsförslag 1076
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

som befinner sig i någon av de situationer 
som avses i punkterna 2–3 får lämna 
dokumenterat bevis till den upphandlande 
myndigheten som visar deras 
tillförlitlighet, trots att det föreligger 
skäliga orsaker till uteslutning.

Or. it

Ändringsförslag 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visa att de har ersatt 
eventuella skador som orsakats av brottet 
eller det allvarliga felet i fråga, att de har 
klargjort förhållanden och 
omständigheter på ett uttömmande sätt 
och aktivt samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra
ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma 
de åtgärder som vidtagits av 
anbudssökandena och anbudsgivarna och 
ta hänsyn till allvaret och de särskilda 
omständigheterna kring brottet eller det 
allvarliga felet i fråga. Om den 
upphandlande myndigheten anser att 
åtgärderna är otillräckliga ska den ange 
skälen till detta i sitt beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1078
Lara Comi
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visa att de har ersatt 
eventuella skador som orsakats av brottet 
eller det allvarliga felet i fråga, att de har 
klargjort förhållanden och 
omständigheter på ett uttömmande sätt 
och aktivt samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra 
ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma 
de åtgärder som vidtagits av 
anbudssökandena och anbudsgivarna och 
ta hänsyn till allvaret och de särskilda 
omständigheterna kring brottet eller det 
allvarliga felet i fråga. Om den 
upphandlande myndigheten anser att 
åtgärderna är otillräckliga ska den ange 
skälen till detta i sitt beslut.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska anbudssökanden eller 
anbudsgivaren visa att de har ersatt 
eventuella skador som orsakats av brottet 
eller det allvarliga felet i fråga, att de har 
klargjort förhållanden och omständigheter 
på ett uttömmande sätt och aktivt 
samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra 

I detta syfte ska anbudssökanden,
anbudsgivaren eller underleverantören
visa att de har ersatt eventuella skador som 
orsakats av brottet eller det allvarliga felet i 
fråga, att de har klargjort förhållanden och 
omständigheter på ett uttömmande sätt och 
aktivt samarbetar med de utredande 
myndigheterna samt har vidtagit lämpliga 
konkreta tekniska, organisatoriska och 
personliga åtgärder för att förhindra 
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ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma de 
åtgärder som vidtagits av anbudssökandena 
och anbudsgivarna och ta hänsyn till 
allvaret och de särskilda omständigheterna 
kring brottet eller det allvarliga felet i 
fråga. Om den upphandlande myndigheten 
anser att åtgärderna är otillräckliga ska den 
ange skälen till detta i sitt beslut.

ytterligare brott eller allvarliga fel. Den 
upphandlande myndigheten ska bedöma de 
åtgärder som vidtagits av 
anbudssökandena, anbudsgivarna eller 
underleverantörerna och ta hänsyn till 
allvaret i och de särskilda 
omständigheterna kring brottet eller det 
allvarliga felet i fråga. Om den 
upphandlande myndigheten anser att 
åtgärderna är otillräckliga ska den ange 
skälen till detta i sitt beslut.

Or. de

Ändringsförslag 1080
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De är inte skyldiga att tillämpa alla villkor 
som anges i punkterna 2–4, men får inte 
fastställa andra krav än dem som anges i de 
punkterna, utom vid vederbörligen 
motiverade omständigheter avseende 
speciella risker som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande myndigheterna ska 
begränsa eventuella villkor för deltagande 
till sådana villkor som är lämpliga för att se 

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

till att anbudssökanden eller anbudsgivaren 
har den rättsliga och finansiella förmåga 
samt att de besitter den kommersiella och 
tekniska kunskap som krävs för att utföra 
det kontrakt som ska tilldelas. Följaktligen 
kan inget anbud förkastas enbart på 
grund av att det saknar hänvisningar till 
tidigare kontrakt. Detta kriterium kan 
användas som en faktor i utvärderingen.
Alla krav ska ha samband med och vara 
strikt proportionerliga till 
kontraktsföremålet, med hänsyn till 
behovet av att garantera verklig 
konkurrens.

Or. fr

Ändringsförslag 1082
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller tillräcklig ekonomisk och 
finansiell ställning får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna har tillräcklig finansiell och 
ekonomisk kapacitet. I detta syfte ska de 
kräva att de ekonomiska aktörerna har en 
viss minsta årsomsättning, inklusive en 
minsta omsättning inom det område som 
omfattas av kontraktet och har en lämplig 
ansvarsförsäkring för verksamheten.

3. Den upphandlande myndigheten får inte
kräva att de ekonomiska aktörerna ska ha
en viss minsta årsomsättning, utom vid 
vederbörligen motiverade omständigheter 
avseende speciella risker som är 
förknippade med byggentreprenadens, 
tjänsternas eller varornas art. Den 
upphandlande myndigheten ska ange 
sådana exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten. I detta fall får 
den minsta årsomsättningen inte 
överskrida ett belopp som är två gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller tillräcklig ekonomisk och 
finansiell ställning får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna har tillräcklig finansiell och 
ekonomisk kapacitet. I detta syfte ska de 
kräva att de ekonomiska aktörerna har en 
viss minsta årsomsättning, inklusive en 
minsta omsättning inom det område som 
omfattas av kontraktet och har en lämplig 
ansvarsförsäkring för verksamheten.

3. När det gäller tillräcklig ekonomisk och 
finansiell ställning får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna har tillräcklig finansiell och 
ekonomisk kapacitet. I detta syfte ska de 
kräva att de ekonomiska aktörerna under 
de senaste fem åren har haft en viss 
minsta årsomsättning, inklusive en minsta 
omsättning inom det område som omfattas 
av kontraktet och har en lämplig 
ansvarsförsäkring för verksamheten.

Or. it
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Ändringsförslag 1085
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller tillräcklig ekonomisk och 
finansiell ställning får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna har tillräcklig finansiell och 
ekonomisk kapacitet. I detta syfte ska de 
kräva att de ekonomiska aktörerna har en 
viss minsta årsomsättning, inklusive en 
minsta omsättning inom det område som 
omfattas av kontraktet och har en lämplig 
ansvarsförsäkring för verksamheten.

3. När det gäller tillräcklig ekonomisk och 
finansiell ställning får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna har tillräcklig finansiell och 
ekonomisk kapacitet. I detta syfte ska de 
kräva att de ekonomiska aktörerna har en 
viss minsta årsomsättning för de 3 senaste 
åren, inklusive en minsta omsättning inom 
det område som omfattas av kontraktet och 
har en lämplig ansvarsförsäkring för 
verksamheten.

Or. en

Motivering

Det bör undvikas att upphandlande myndigheter inför ett krav på minsta årsomsättning för en 
alltför lång period, vilket kan begränsa ekonomiska aktörers deltagande.

Ändringsförslag 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga ett belopp som är tre gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 

utgår
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exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Or. en

Ändringsförslag 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga ett belopp som är tre gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 
exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 
exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Or. fr

Ändringsförslag 1088
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga ett belopp som är tre gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 

Denna minsta årliga omsättning får inte 
överstiga ett belopp som är tre gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 
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exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Or. it

Ändringsförslag 1089
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga ett belopp som är tre gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörliga motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 
exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Den minsta årliga omsättningen får inte 
överstiga ett belopp som är två gånger så 
högt som det uppskattade kontraktsvärdet, 
utom vid vederbörligen motiverade 
omständigheter avseende speciella risker 
som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art. Den upphandlande 
myndigheten ska ange sådana 
exceptionella omständigheter i 
upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Den lägsta begärda omsättningsnivån bör inte vara för hög, för att antalet ekonomiska 
aktörer som deltar i tilldelningsförfarandet inte ska bli alltför begränsat.

Ändringsförslag 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett kontrakt delas upp i delar ska 
denna artikel gälla för varje enskild del. 
Den upphandlande myndigheten får 
emellertid fastställa en minsta 

Om ett kontrakt delas upp i delar ska
denna artikel gälla för varje enskild del.
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årsomsättning genom hänvisning till en 
grupp av delar om den anbudsgivare som 
tilldelas kontraktet tilldelas flera delar 
som ska utföras samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 1091
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett kontrakt delas upp i delar ska
denna artikel gälla för varje enskild del. 
Den upphandlande myndigheten får 
emellertid fastställa en minsta 
årsomsättning genom hänvisning till en 
grupp av delar om den anbudsgivare som 
tilldelas kontraktet tilldelas flera delar som 
ska utföras samtidigt.

Om ett kontrakt delas upp i delar ska
denna artikel gälla för varje enskild del. 
Den upphandlande myndigheten får 
emellertid fastställa denna minsta 
årsomsättning genom hänvisning till en 
grupp av delar om den anbudsgivare som 
tilldelas kontraktet tilldelas flera delar som 
ska utföras samtidigt.

Or. it

Ändringsförslag 1092
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över nödvändiga 
personalresurser, tekniska resurser och den 
erfarenhet som krävs för att utföra 
kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard. Den upphandlande 
myndigheten får sluta sig till att en 
ekonomisk aktör inte kommer att kunna 

4. När det gäller teknisk kunskap och 
yrkeskunskap får den upphandlande 
myndigheten kräva att de ekonomiska 
aktörerna förfogar över nödvändiga 
personalresurser, tekniska resurser och den 
erfarenhet som krävs för att utföra 
kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard.
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utföra kontraktet enligt en lämplig 
kvalitetsstandard när den upphandlande 
myndigheten har fastställt att den 
ekonomiska aktören har motstridiga 
intressen som kan ha en negativ inverkan 
på utförandet av kontraktet.

Or. de

Motivering

Det är oklart i vilken omfattning ”motstridiga intressen” enligt vad som avses i den andra 
meningen skulle kunna skada utförandet av kontraktet. Dessutom ska det inte enbart vara den 
upphandlande myndighetens uppgift att avgöra vad som utgör ”motstridiga intressen”.

Ändringsförslag 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De följer tillämpliga föreskrifter i 
samtliga medlemsstater i fråga om 
funktionshindrades inträde på 
arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 1094
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En upphandlande myndighet kan när 
som helst under förfarandet uppmana en 
anbudssökande eller en anbudsgivare att 
lämna in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 

2. En upphandlande myndighet bör när 
som helst under förfarandet kräva att en 
anbudssökande eller en anbudsgivare 
lämnar in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 
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genomförs på ett korrekt sätt. genomförs på ett korrekt sätt.

Or. es

Ändringsförslag 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En förlängning kan ges för att lämna 
in utlåtanden och bevis som den 
upphandlande myndigheten fordrar och 
som inte lämnats in inom tidsfristen för 
inlämnande av anbud. 

Or. de

Motivering

Vid formella förfaranden bör det vara möjligt att göra mindre ändringar eller förbättringar i 
anbuden. De upphandlande myndigheterna skulle i så fall kunna be företag om att 
tillhandahålla underlagshandlingar som saknas. Utan en sådan regel, skulle en 
upphandlande myndighet automatiskt vara tvungen att utesluta ett anbud från ett välkänt, 
lämpat företag som man vet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enbart på grund av 
att en enda underlagshandling som fordras av den upphandlande enheten som bevis för 
företagets lämplighet saknas.

Ändringsförslag 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbudssökande och anbudsgivare ska 
inte vara skyldiga att lämna in intyg eller 
andra skriftliga bevis de redan har lämnat 
till samma upphandlande myndighet 
under de senaste fyra åren i ett tidigare 
förfarande och som fortfarande är giltiga.

utgår
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Or. en

Motivering

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Ändringsförslag 1097
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anbudssökande och anbudsgivare ska inte 
vara skyldiga att lämna in intyg eller andra 
skriftliga bevis de redan har lämnat till 
samma upphandlande myndighet under de 
senaste fyra åren i ett tidigare förfarande 
och som fortfarande är giltiga.

Anbudssökande och anbudsgivare ska inte 
vara skyldiga att lämna in intyg eller andra 
skriftliga bevis de redan har lämnat till 
samma upphandlande myndighet under de 
senaste två åren i ett tidigare förfarande 
och som fortfarande är giltiga. Den 
upphandlande myndigheten har 
emellertid rätt att begära nyare bevis i
händelse av att tveksamheter uppstår 
avseende giltigheten under förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 1098
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ska bli obligatoriskt att använda 
e-Certis och senast två år efter det datum 
som anges i artikel 92.1 ska de 

2. Det ska bli obligatoriskt att använda 
e-Certis och senast två år efter det datum 
som anges i artikel 92.1 ska de 
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upphandlande myndigheterna endast kräva 
sådana typer av intyg eller former av 
skriftliga bevis som finns tillgängliga i 
e-Certis.

upphandlande myndigheterna endast kräva 
sådana typer av intyg eller former av 
skriftliga bevis som finns tillgängliga i 
e-Certis, utom vid vederbörligen 
motiverade omständigheter avseende 
speciella risker som är förknippade med 
byggentreprenadens, tjänsternas eller 
varornas art.

Or. en

Ändringsförslag 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59 utgår
Europeiskt upphandlingspass

1. Medlemsstaternas myndigheter ska på 
begäran från en ekonomisk aktör som är 
etablerad i en medlemsstat och uppfyller 
de tillämpliga kraven utfärda ett 
europeiskt upphandlingspass. Det 
europeiska upphandlingspasset ska 
innehålla de uppgifter som anges i 
bilaga XIII och ska utformas på grundval 
av ett standardformulär. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra bilaga XIII till 
följd av teknisk utveckling eller av 
administrativa skäl. Den ska också 
fastställa standardformuläret för 
europeiska upphandlingspass. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som anges 
i artikel 91.
2. Senast två år efter det datum som anges 
i artikel 92.1 ska passet endast utfärdas i 
elektronisk form. 
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3. Den myndighet som utfärdar passet ska 
inhämta relevanta uppgifter direkt från de 
behöriga myndigheterna, förutom när 
detta är förbjudet enligt nationella 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter.
4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas 
utan motivering. En motivering kan vara 
att passet är över sex månader gammalt.
5. Medlemsstaterna ska på begäran göra 
tillgänglig all information om det 
europeiska upphandlingspassets äkthet 
och innehåll. De behöriga myndigheterna 
i etableringsmedlemsstaten ska lämna 
denna information i enlighet med 
artikel 88.

Or. en

Motivering

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Ändringsförslag 1100
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast två år efter det datum som anges i 
artikel 92.1 ska passet endast utfärdas i 
elektronisk form.

2. Senast fyra år efter det datum som anges 
i artikel 92.1 ska passet endast utfärdas i 
elektronisk form.
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Or. it

Ändringsförslag 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den myndighet som utfärdar passet ska 
inhämta relevanta uppgifter direkt från de 
behöriga myndigheterna, förutom när detta 
är förbjudet enligt nationella bestämmelser 
om skydd av personuppgifter.

3. Den myndighet som utfärdar passet ska 
inhämta relevanta uppgifter direkt från de 
behöriga myndigheterna, förutom när detta 
är förbjudet enligt nationella bestämmelser 
om skydd av personuppgifter och förutom 
när uppgifterna bara kan samlas in av 
den ekonomiska aktören själv. I dessa fall 
ska den ekonomiska aktören 
tillhandahålla den upphandlande 
myndigheten uppgifterna för att erhålla 
det europeiska upphandlingspasset.

Or. en

Motivering

Ett europeiskt upphandlingspass kommer att sänka transaktionskostnaderna vid offentliga 
upphandlingsförfaranden, men ska innehålla mer upplysningar än vad som kan samlas in av 
myndigheterna själva. Dessa måste be den ekonomiska aktören om uppgifter som inte kan 
samlas in på annat sätt.

Ändringsförslag 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Upphandlingspasset ska inbegripa de 
uppgifter som finns förtecknade i 
bilaga XIII och en försäkran på heder 
och samvete om att den ekonomiska 
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aktören inte
(a) har påverkat och inte kommer att 
påverka den upphandlande myndighetens 
beslutsprocess på ett otillbörligt sätt eller 
tillägna sig konfidentiella upplysningar 
som kan ge denne otillbörliga fördelar i 
upphandlingsförfarandet,
(b) har ingått eller kommer att ingå avtal 
med andra anbudssökande och 
anbudsgivare i syfte att snedvrida 
konkurrensen,
(c) avsiktligt har lämnat eller avsiktligt 
kommer att lämna vilseledande uppgifter 
som kan ha en väsentlig inverkan på 
beslut om undantag, urval eller 
tilldelning.
Upphandlingspasset ska undertecknas av 
den ekonomiska aktören som en garanti 
för att uppgifterna i upphandlingspasset 
är giltiga.

Or. en

Ändringsförslag 1103
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över sex månader gammalt.

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan ha att göra 
med det enskilda fallets egenart eller med
att passet är över sex månader gammalt. I 
sådana fall har den upphandlande 
myndigheten rätt att begära nyare intyg 
eller andra slags intyg.

Or. en
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Ändringsförslag 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över sex månader gammalt.

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över ett år gammalt.

Or. en

Motivering

Det europeiska upphandlingspasset bör utfärdas för ett år. De ekonomiska upplysningarna i 
passet ska återge företagets årsredovisning så att man kan undvika upprepning av 
uppgifterna var sjätte månad. Vad gäller giltigheten för de uppgifter som tillhandahålls i 
passet, dvs. i förhållande till offentlig skuldsättning, ska den ekonomiska aktören 
tillhandahålla en försäkran på heder och samvete i enlighet med artikel 22 c om att inte ha 
lämnat och om att inte komma att lämna vilseledande uppgifter.

Ändringsförslag 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över sex månader gammalt.

4. Det europeiska upphandlingspasset ska 
erkännas av alla upphandlande 
myndigheter som ett bevis på att de villkor 
för deltagande som omfattas av passet är 
uppfyllda och det får inte ifrågasättas utan 
motivering. En motivering kan vara att 
passet är över ett år gammalt.

Or. en
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Ändringsförslag 1106
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Anbudsgivare kan uteslutas från det 
europeiska upphandlingspasset på grund 
av underlåtenhet att betala sociala 
avgifter eller om den ekonomiska aktören 
har dömts genom en lagakraftvunnen 
dom för något brott som rör dennes 
yrkesetik eller har gjort sig skyldig till 
allvarligt fel i yrkesutövningen.

Or. en

Ändringsförslag 1107
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Bevis på en ekonomisk aktörs 
ekonomiska och finansiella ställning samt 
uppfyllande av regler och standarder på 
området djurs välbefinnande kan som 
regel utgöras av en eller flera av de 
referenser som anges i bilaga XIV del 1.

Or. en

Ändringsförslag 1108
Heide Rühle

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

3a. En upphandlande myndighet ska 
begära av anbudsgivare eller 
anbudssökande att de bekräftar att de vid 
utformningen av sina anbud har tagit 
hänsyn till de skyldigheter avseende 
bestämmelser om arbetarskydd och 
arbetsvillkor som gäller på den plats där 
tjänsten eller entreprenaden ska utföras.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1109
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 61 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvalitetssäkrings- och 
miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder samt sociala, 
miljörelaterade och djurskyddsrelaterade 
ledningsstandarder

Or. en

Ändringsförslag 1110
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 

1. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
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oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, ska den hänvisa till 
kvalitetssäkringssystem som bygger på 
relevanta europeiska standardserier och är 
certifierade av organ som uppfyller 
europeiska certifieringsstandardserier. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga 
kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av 
tjänsteleverantörer som inte har möjlighet 
att få sådana intyg utfärdade eller att 
erhålla dem inom gällande tidsfrister.

oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer samt krav avseende social och
solidarisk ekonomi och etisk handel, ska 
den hänvisa till kvalitetssäkringssystem 
som bygger på relevanta europeiska 
standardserier och är certifierade av organ 
som uppfyller europeiska 
certifieringsstandardserier. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga 
kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av 
tjänsteleverantörer som inte har möjlighet 
att få sådana intyg utfärdade eller att 
erhålla dem inom gällande tidsfrister.

Or. en

Ändringsförslag 1111
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, ska den hänvisa till 
kvalitetssäkringssystem som bygger på 
relevanta europeiska standardserier och är 
certifierade av organ som uppfyller 
europeiska certifieringsstandardserier. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga 
kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av 

1. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer samt krav avseende social och 
solidarisk ekonomi och etisk handel, ska 
den hänvisa till kvalitetssäkringssystem 
som bygger på relevanta europeiska 
standardserier och är certifierade av organ 
som uppfyller europeiska 
certifieringsstandardserier eller 
tredjepartskontrollerade 
organisationsinriktade 
kvalitetssäkringsprogram för flera 
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tjänsteleverantörer som inte har möjlighet 
att få sådana intyg utfärdade eller att 
erhålla dem inom gällande tidsfrister.

intressenter. Den upphandlande 
myndigheten ska godta likvärdiga intyg 
från organ i andra medlemsstater. Den ska 
även godta andra bevis om likvärdiga 
kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av 
tjänsteleverantörer som inte har möjlighet 
att få sådana intyg utfärdade eller att 
erhålla dem inom gällande tidsfrister.

Or. en

Motivering

Det är fullt legitimt för en upphandlande myndighet att uppmana potentiella anbudsgivare att 
lämna uppgifter om hur de avser att uppfylla de kontraktssyften som den har angett. Såsom 
redan har medgetts av kommissionen i dess meddelande ”Att bidra till en hållbar utveckling: 
en rättvis handel och icke-statliga handelsrelaterade system för hållbar utveckling” 
(COM(2009) 215) är privata, tredjepartskontrollerade organisationsinriktade 
kvalitetssäkringsprogram för flera intressenter tillräckligt robusta och de utgör ett 
användbart redskap för upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 1112
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa miljöledningssystem 
eller miljöledningsstandarder ska den 
hänvisa till unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) eller till 
andra miljöledningssystem som erkänns i 
enlighet med artikel 45 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 eller andra 
miljöledningsstandarder som grundas på 
berörda europeiska eller internationella 
standarder från ackrediterade organ. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 

2. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa miljöledningssystem 
eller miljöledningsstandarder ska den 
hänvisa till unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) eller till 
andra miljöledningssystem som erkänns i 
enlighet med artikel 45 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 eller andra 
miljöledningsstandarder som grundas på 
relevanta europeiska eller internationella 
standarder från ackrediterade organ. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
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bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder 
som lämnas av ekonomiska aktörer som 
inte har möjlighet att få sådana intyg 
utfärdade eller att erhålla dem inom 
gällande tidsfrister.

bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder 
som lämnas av ekonomiska aktörer som 
inte har möjlighet att få sådana intyg 
utfärdade eller att erhålla dem inom 
gällande tidsfrister. För att inte 
diskriminera de anbudsgivare som 
investerar tid och pengar i att skaffa intyg 
eller testrapporter ska ansvaret för att 
uppvisa likvärdighet åligga den 
anbudsgivare som hävdar att likvärdighet 
föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 1113
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa miljöledningssystem 
eller miljöledningsstandarder ska den 
hänvisa till unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) eller till 
andra miljöledningssystem som erkänns i 
enlighet med artikel 45 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 eller andra 
miljöledningsstandarder som grundas på 
berörda europeiska eller internationella 
standarder från ackrediterade organ. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder 
som lämnas av ekonomiska aktörer som 
inte har möjlighet att få sådana intyg 
utfärdade eller att erhålla dem inom 
gällande tidsfrister.

2. Om en upphandlande myndighet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa miljöledningssystem 
eller miljöledningsstandarder ska den 
hänvisa till unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) eller till 
andra miljöledningssystem som erkänns i 
enlighet med artikel 45 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 eller andra 
miljöledningsstandarder som grundas på 
relevanta europeiska eller internationella 
standarder från ackrediterade organ. Den 
upphandlande myndigheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Beträffande tjänster kan 
detta vara intyg för EU-miljömärket som 
också inbegriper miljöledningskriterier. 
Den ska även godta andra bevis om 
likvärdiga miljöledningsåtgärder som 
lämnas av ekonomiska aktörer som inte har 
möjlighet att få sådana intyg utfärdade eller 
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att erhålla dem inom gällande tidsfrister.

Or. en

Ändringsförslag 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När de upphandlande myndigheterna 
kräver uppvisande av intyg eller 
motsvarande bevis från oberoende organ 
till stöd för att den ekonomiska aktören 
uppfyller vissa ledningsprogram eller 
standarder avseende arbetsvillkor längs 
leveranskedjan med anknytning till 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konventioner som finns 
förtecknade i bilaga XI, ska de 
upphandlande myndigheterna avse 
deltagande i initiativ med flera 
intressenter där företag, fackföreningar 
och/eller relevanta icke-statliga 
organisationer finns företrädda. Initiativ 
med flera intressenter ska inbegripa ett 
system med oberoende kontroll av 
medlemmarna för att säkerställa att 
bestämmelserna i bilaga XI uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 1115
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 

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

artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitetsstandarder, sociala 
standarder och miljöstandarder som avses 
i denna artikel är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1116
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
handlingar som har uppvisats som bevis på 
att de kvalitetsstandarder, sociala 
standarder samt miljö- och 
djurskyddsstandarder som avses i denna 
artikel är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 1117
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller kontrakt avseende 
byggentreprenader, tjänstekontrakt och 
monterings- och installationsarbeten 
inom ramen för ett varukontrakt, får den 
upphandlande myndigheten kräva att 
vissa kritiska uppgifter ska utföras direkt 
av anbudsgivaren eller om anbud lämnas 
in av en grupp av ekonomiska aktörer i 
enlighet med artikel 6, en deltagare i 

utgår
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gruppen.

Or. it

Ändringsförslag 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska till kommissionen och övriga 
medlemsstater meddela adressen till 
certifieringsorganet eller till det organ som 
har ansvar för de officiella förteckningar 
det organ till vilka en begäran om 
registrering ska sändas.

På deras begäran ska de till kommissionen 
och övriga medlemsstater meddela 
adressen till certifieringsorganet eller till 
det organ som har ansvar för den officiella 
förteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 1119
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på internet 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över ekonomiska aktörer 
som är uteslutna från deltagande i 
offentliga upphandlingar på de grunder 
som fastställs i artikel 55.1–3.

Or. en

Ändringsförslag 1120
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Den upphandlande myndigheten får 
göra det kvalitativa urvalet enligt ett 
system för bedömning och rangordning av 
anbudssökande som kan användas i den 
slutliga rangordningen av anbuden.

Or. fr

Ändringsförslag 1121
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens samt i 
konkurrenspräglad dialog och 
innovationspartnerskap får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns 
tillräckligt många kvalificerade 
anbudssökande.

1. Vid selektiva och förhandlade 
förfaranden under konkurrens får den 
upphandlande myndigheten begränsa 
antalet anbudssökande som uppfyller 
urvalskriterierna som den kommer att 
inbjuda att lämna anbud eller att delta i en 
dialog, under förutsättning att det finns 
tillräckligt många kvalificerade 
anbudssökande.

Or. fr

Ändringsförslag 1122
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektivt förfarande ska det lägsta 1. Vid selektivt förfarande ska det lägsta 



PE492.860v01-00 36/162 AM\908713SV.doc

SV

antalet vara fem. Vid förhandlat förfarande 
under konkurrens och i den 
konkurrenspräglade dialogen och 
innovationspartnerskap ska det lägsta 
antalet vara tre. Under alla omständigheter 
ska antalet anbudssökande vara tillräckligt 
stort för att verklig konkurrens ska kunna 
garanteras

antalet vara fem. Vid förhandlat förfarande 
under konkurrens ska det lägsta antalet 
vara tre. Under alla omständigheter ska 
antalet anbudssökande vara tillräckligt stort 
för att verklig konkurrens ska kunna 
garanteras

Or. fr

Ändringsförslag 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Or. fr

Ändringsförslag 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de upphandlande 
myndigheterna tilldela offentliga kontrakt 
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tilldelningen av offentliga kontrakt vara till det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.

Or. de

Motivering

Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är det övergripande kriteriet, som 
omfattar kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter, pris och kostnader.

Ändringsförslag 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet.

Or. de

Ändringsförslag 1126
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande myndigheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
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Om det offentliga kontraktet rör 
tillhandahållandet av varor, i synnerhet 
standardiserade varor, får de 
upphandlande myndigheterna följa 
kriteriet den lägsta kostnaden vid 
tilldelningen av kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 1127
Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de upphandlande 
myndigheterna vid tilldelningen av 
offentliga kontrakt följa flera kriterier för 
att fastställa vilket som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Or. fr

Ändringsförslag 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. de

Motivering

Uppföljande ändringsförslag till ändringsförslaget av samma författare till artikel 66.1. 
Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är det övergripande kriteriet, som 
omfattar kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter, pris och kostnader.

Ändringsförslag 1130
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 11 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1131
Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

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

Or. en

Ändringsförslag 1133
Anna Hedh

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

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

Or. en

Ändringsförslag 1134
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1136
Barbara Weiler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Motivering

Uppföljande ändringsförslag till ändringsförslaget av samma författare till artikel 66.1. 
Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är det övergripande kriteriet, som 
omfattar kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter, pris och kostnader.
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Ändringsförslag 1138
Marc Tarabella

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1139
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 1140
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1141
Toine Manders

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

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) det lägsta priset.

Or. en

Ändringsförslag 1143
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) det lägsta priset endast när inga andra 
tilldelningskriterier finns tillgängliga ur 
objektiv synpunkt, särskilt för 
standardiserade produkter utan betydande 
skillnader sinsemellan i fråga om 
sammansättning och egenskaper.

Or. en

Motivering

Medan det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör vara det avgörande tilldelningskriteriet 
i de flesta fallen, bör kriteriet om lägsta pris bibehållas för standardiserade produkter.

Ändringsförslag 1144
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Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) det lägsta priset.

Or. da

Ändringsförslag 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår
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Or. de

Motivering

Uppföljande ändringsförslag till ändringsförslaget av samma författare till artikel 66.1. 
Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är det övergripande kriteriet, som 
omfattar kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter, pris och kostnader.

Ändringsförslag 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1148
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1149
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Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader på de 
villkor som anges i artikel 67.

Or. en

Ändringsförslag 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
myndighetens val bedömas endast på 
grundval av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader på de villkor som 
anges i artikel 67.

Kostnaderna ska bedömas genom en analys 
av kostnadseffektivitet, exempelvis en 
analys av livscykelkostnader på de villkor 
som anges i artikel 67.

Or. de

Ändringsförslag 1151
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 



AM\908713SV.doc 47/162 PE492.860v01-00

SV

fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris eller kostnader i den mening 
som avses i punkt 1 b första stycket 
omfatta andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier ska 
förutom pris i den mening som avses i 
punkt 1 b första stycket omfatta andra 
kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

Or. da

Ändringsförslag 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kostnaderna ska bedömas genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader på de 
villkor som anges i artikel 67.
Priset ska vara det avgörande 
tilldelningskriteriet när det gäller 
höggradigt standardiserade varor och 
tjänster.
Övriga kriterier kan omfatta

Or. fr

Ändringsförslag 1153
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet ska fastställas enligt de olika 
kriterier som är kopplade till föremålet för 
det offentliga kontraktet i fråga. Dessa 
kriterier ska omfatta pris eller kostnader 
och andra kvalitativa, miljömässiga och 
sociala kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel

Or. de

Motivering

Uppföljande ändringsförslag till ändringsförslaget av samma författare till artikel 66.1. 
Kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” är det övergripande kriteriet, som 
omfattar kvalitativa, miljömässiga och sociala aspekter, pris och kostnader.
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Ändringsförslag 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet som avses i punkt 1 a ska 
fastställas enligt de olika kriterier som är 
kopplade till föremålet för det offentliga 
kontraktet i fråga och, närhelst det är 
möjligt, på grundval av monitarisering av 
livscykeln enligt vad som fastställs i 
artikel 2.22. Dessa kriterier kan förutom 
pris eller kostnader i den mening som avses 
i punkt 1 b omfatta andra kriterier som är 
kopplade till kontraktsföremålet i fråga, till 
exempel

Or. en

Ändringsförslag 1156
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1158
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kostnaderna ska bedömas genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader på de 
villkor som anges i artikel 67. Priset ska 
vara det avgörande tilldelningskriteriet 
när det gäller höggradigt standardiserade 
varor och tjänster. Övriga kriterier kan 
omfatta

Or. fr

Ändringsförslag 1160
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1161
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 1162
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

exempel

Or. en

Ändringsförslag 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Värdiga arbetsförhållanden, hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, respekt för 
kollektivavtalen.

Or. it

Ändringsförslag 1164
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, sociala och 
innovativa egenskaper,

Or. en

Ändringsförslag 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, innovativ karaktär 
och miljöegenskaper, inbegripet 
kostnadseffektivitet vid upphandling på 
nära håll i tillämpliga fall,

Or. en

Ändringsförslag 1166
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Införandet av detta ytterligare kriterium skulle göra det möjligt för upphandlande 
myndigheter att beakta det särskilda mervärdet hos vissa produkter eller tjänster. Detta 
mervärde återspeglar det faktum att korta cykler innebär att varor och tjänster i allmänhet 
kan nå upphandlande myndigheter snabbare och att dessas varierande behov kan bemötas på 
ett snabbare och mer flexibelt sätt. Samtidigt kan miljömässiga prestanda förbättras varaktigt 
(kortare transportsträckor och förvaringsperioder, lägre utsläpp)

Ändringsförslag 1167
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) prestanda, inbegripet miljö- och 
klimatprestanda på olika nivåer samt 
prestanda avseende sociala konsekvenser,

Or. en

Ändringsförslag 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativa aspekter, service efter 
försäljning och tekniskt stöd, 
leveransvillkor (leveransdatum, 
leveransprocess och leveransperiod eller 
period för fullgörande),
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Or. en

Motivering

Den förteckning över kriterier, utöver pris eller kostnader, som kan komma att beaktas är inte 
uttömmande utan öppen och bör vara tydlig utifrån artikelns formulering.

Ändringsförslag 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1171
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 1172
Ian Hudghton
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Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär samt socioekonomiska 
konsekvenser när detta är motiverat på 
offentligpolitiska grunder i syfte att 
främja hållbar ekonomisk tillväxt,

Or. en

Motivering

När det är motiverat på offentligpolitiska grunder i syfte att främja hållbar ekonomisk tillväxt 
bör upphandlande myndigheter kunna inbegripa kriterier med anknytning till 
socioekonomiska konsekvenser för att fastställa vilka anbud som på det hela taget är 
ekonomiskt mest fördelaktiga vid leverans av det som efterfrågas. Jämsides med befintliga 
bestämmelser i lagförslaget skulle detta ändringsförslag varken innebära en regelrätt fördel 
för lokala anbudsgivare eller diskriminera andra.

Ändringsförslag 1173
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper, 
innovativ karaktär samt socioekonomiska 
konsekvenser när detta är motiverat på 
offentligpolitiska grunder i syfte att 
främja hållbar ekonomisk tillväxt,

Or. en
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Ändringsförslag 1174
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär, stöd till lokal 
utbildning, den lokala leveranskedjan, 
social sammanhållning och hänsyn till 
rättvis handel samt ett åtagande att anlita 
målgrupper såsom långtidsarbetslösa, 
ungdomar och personer med 
funktionshinder för att fullgöra 
kontraktet,

Or. en

Ändringsförslag 1175
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) kriterier som rör livscykelprocesser,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag har som syfte att bredda utrymmet för upphandlande myndigheter att 
kräva sociala och miljömässiga hänsyn i tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 1176
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) kostnader sett över livscykeln i 
enlighet med artikel 67

Or. en

Motivering

Beräkning av livscykelkostnader bör vara ett av alternativen för att fastställa det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet, snarare än ett alternativ till det.

Ändringsförslag 1177
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) innovativa egenskaper inklusive 
bästa tillgängliga teknik,

Or. nl

Ändringsförslag 1178
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) kriterier som rör en socialt hållbar 
produktionsprocess, vilket även kan 
inbegripa anställning av missgynnade 
personer eller personer som tillhör utsatta 
grupper,

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag har som syfte att bredda utrymmet för upphandlande myndigheter att 
kräva sociala och miljömässiga hänsyn i tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Den regel som föreskriver att personal hos leverantören efter tilldelningen av kontraktet 
endast får ersättas med den upphandlande myndighetens samtycke, och att den senare måste 
kontrollera att personalen ersätts med personal som är organiserad på ett likvärdigt sätt och 
har likvärdig kompetens, skulle ge upphov till en alltför stor administrativ arbetsbörda och 
möjligtvis även arbetsrättsliga problem, i synnerhet för små och medelstora företag. 
Dessutom skulle regeln strida mot principen åtskillnad mellan behörighets- och 
tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 1180
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta bör avgöras av den upphandlande myndigheten.  I samband med exempelvis 
restaurering av gamla byggnader är dessa kriterier lika viktiga som i fallet med projektering 
av byggentreprenader.

Ändringsförslag 1181
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) livscykelegenskaper,
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(ba) organisation av samt kvalifikationer 
och erfarenheter hos den personal som 
utses att verkställa kontraktet,

(bb) säkerhet eller dimensioner, 
inbegripet förfaranden för 
kvalitetskontroll, terminologi, symboler, 
tester och testmetoder, förpackning, 
märkning och etikettering, 
bruksanvisningar,
(bc) regler med anknytning till 
utformning och kostnadsberäkning, 
testning, inspektion och 
godkännandevillkor avseende 
byggentreprenader och 
anläggningsmetoder eller -tekniker samt 
alla andra tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten kan 
föreskriva med hänvisning till allmänna 
eller särskilda bestämmelser rörande 
avslutade byggentreprenader, inbegripet 
ingående material eller delar.

Or. en

Ändringsförslag 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) närhelst personalens kvalitet är av 
avgörande betydelse för verkställandet av 
kontraktet kan organisation av, eller 
kvalifikationer och erfarenheter hos, den 
personal som utses att verkställa kontraktet 
beaktas, med konsekvensen att sådan 
personal efter kontraktstilldelningen endast 
får ersättas med den upphandlande
myndighetens samtycke,
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Or. en

Motivering

Kriteriet avseende personalens kvalifikationer och erfarenhet bör beaktas endast beträffande 
tjänster av exempelvis intellektuellt slag, där den enskilda personens kvalifikationer och 
erfarenhet är av avgörande betydelse för att hög kvalitet ska uppnås i fråga om tjänsten. Om 
kriteriet planeras för alla slags tjänster bör det emellertid åtminstone klargöras att det får 
tillämpas om personalens kvalifikationer och erfarenhet är av avgörande betydelse för att hög 
kvalitet ska uppnås avseende en särskild tjänst.

Ändringsförslag 1183
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av 
byggentreprenader kan organisation av, 
eller kvalifikationer och erfarenheter hos, 
den personal som utses att verkställa 
kontraktet samt eventuella 
underleverantörers kapacitet, förmåga 
och yrkesmässiga uppförande beaktas, 
med konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
och ytterligare underleverantörer endast 
kommer att tillåtas med den upphandlande 
myndighetens samtycke, som måste 
kontrollera att personalen ersätts eller 
ytterligare underleverantörer anlitas på 
ett sådant sätt att man garanterar personal 
som är organiserad på ett likvärdigt sätt 
och har likvärdig kompetens,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge upphandlande myndigheter ett bredare utrymme för att 
beakta anlitandet av underleverantörer.
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Ändringsförslag 1184
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) i fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av 
byggentreprenader kan kvalifikationer och 
erfarenheter hos den personal som utses att 
verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande myndighetens 
samtycke, som måste kontrollera att 
personalen ersätts med personal som har 
likvärdiga kvalifikationer och likvärdig 
erfarenhet,

Or. en

Ändringsförslag 1185
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) kriterier som rör en socialt hållbar 
produktionsprocess, vilket även kan 
inbegripa anställande av missgynnade 
personer eller personer som tillhör utsatta 
grupper,

Or. en

Ändringsförslag 1186
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 
kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna i fråga.

utgår

Or. de

Motivering

För kontrakttilldelningsförfaranden bör kriterier som saknar anknytning till upphandlingen 
endast användas om de har en nära anknytning till kontraktsföremålet. Kravet på att beakta 
produktionsprocesser då man avgör vilket anbud som ekonomiskt är mest fördelaktigt strider 
mot denna princip.

Ändringsförslag 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 
kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 

utgår
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tjänsterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 
kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1189
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 

(d) den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22 anges i 
enlighet med punkt 4.
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kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna i fråga.

Or. en

Motivering

Redundant och extremt tillkrånglad formulering.

Ändringsförslag 1190
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led d – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier kan inbegripa kriterier 
avseende personal som deltar direkt i 
produktionsprocessen såsom värdiga 
förhållanden, inklusive lön, socialt skydd, 
skydd av hälsa och säkerhet, lika 
möjligheter och jämställdhet för den 
utsedda produktionspersonalen, 
anställande av missgynnande personer 
eller personer som tillhör utsatta grupper 
samt utbildningsmöjligheter för den 
arbetskraft som deltar i 
produktionsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 1191
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den upphandlande myndigheten kan 
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även inbegripa ett inslag avseende 
nödvändigt pris i kriteriet om det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
genom att fastställa ett fast pris eller en 
fast kostnad utifrån vilken de ekonomiska 
aktörerna ska konkurrera enligt 
renodlade kvalitetskriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sociala kriterier såsom respekt för 
rätten till rimliga arbetsförhållanden, 
arbetsmiljöregler, kollektivavtal, 
jämställdhet mellan könen (t.ex. lika lön, 
balans mellan arbete och fritid), social 
integration, inbegripet arbetstillfällen för 
funktionshindrade arbetstagare, 
arbetstagare med sämre förutsättningar 
eller utsatta arbetstagare (såsom 
långtidssjukskrivna, romer, migranter 
eller yngre eller äldre arbetstagare), 
tillgång till yrkesutbildning på plats, 
medverkan av och samråd med 
användarna, överkomlighet, mänskliga 
rättigheter och etisk handel.

Or. de

Ändringsförslag 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) egenskaper med anknytning till de 
arbetsvillkor som syftar till att skydda 
arbetstagarnas hälsa eller främja social 
integration av missgynnande personer 
eller personer med funktionshinder bland 
de personer som utses att verkställa 
kontraktet, 

Or. es

Ändringsförslag 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) sociala kriterier, till exempel 
jämställdhet, social inkludering, 
inbegripet anställningsmöjligheter för 
personer med funktionshinder och 
missgynnade eller sårbara arbetstagare, 
tillgång till yrkesutbildning på 
arbetsplatsen, samråd med och deltagande 
av användarna, ekonomisk tillgänglighet.

Or. it

Ändringsförslag 1195
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) sociala kriterier.

Or. da
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Ändringsförslag 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt 
ska grundas på det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet enligt vad som avses 
i punkterna 1 a och 2.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt 
ska grundas på det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet enligt vad som avses 
i punkterna 1 a och 2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1198
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
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tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet enligt vad som avses i 
punkterna 1 a och 2.

tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktiga anbudet 
enligt vad som avses i punkterna 1 a och 2.

Or. en

Ändringsförslag 1199
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet enligt vad som avses i 
punkterna 1 a och 2.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att 
tilldelningen av vissa typer av kontrakt ska 
grundas på det ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt mest fördelaktiga anbudet 
enligt vad som avses i punkterna 1 a och 2.

Or. en

Ändringsförslag 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. Kriterierna 
ska garantera effektiv konkurrens och ska 
kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna. 
Den upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som 
har lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

utgår
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Or. de

Motivering

Ordalydelsen i artikel 66.4 är föga klargörande och tillför inte någonting till förslaget i 
rättsliga termer. Det är otydligt vilka frågor kommissionen önskar reglera med de två 
meningarna i fråga, då deras ämnesområde redan i full utsträckning omfattas av det 
allmänna förbudet mot att kringgå reglerna och öppenhetsprincipen. Den bör därför strykas, 
i syfte att förenkla och skapa större rättssäkerhet.

Ändringsförslag 1201
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. Kriterierna 
ska garantera effektiv konkurrens och ska 
kompletteras med krav som gör det möjligt 
att effektivt kontrollera de uppgifter som 
lämnas av anbudsgivarna. Den 
upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som 
har lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

4. Tilldelningskriterierna ska kompletteras 
med krav som gör det möjligt att effektivt 
kontrollera de uppgifter som lämnas av 
anbudsgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. Kriterierna 
ska garantera effektiv konkurrens och ska 

4. Tilldelningskriterierna ska ha nära
anknytning till kontraktsföremålet 
(inbegripet osynliga egenskaper hos varor 
eller tjänster såsom egenskaper avseende 
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kompletteras med krav som gör det möjligt 
att effektivt kontrollera de uppgifter som 
lämnas av anbudsgivarna. Den 
upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som har 
lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

livscykeln i enlighet med vad som anges i 
punkt (22a ny). Kriterierna ska garantera 
effektiv och rättvis konkurrens och ska 
kompletteras med krav som gör det möjligt 
att effektivt kontrollera de uppgifter som 
lämnas av anbudsgivarna. Den 
upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som har 
lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 1203
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. Kriterierna
ska garantera effektiv konkurrens och ska 
kompletteras med krav som gör det möjligt 
att effektivt kontrollera de uppgifter som 
lämnas av anbudsgivarna. Den 
upphandlande myndigheten ska på 
grundval av de uppgifter och bevis som 
har lämnats av anbudsgivarna effektivt 
kontrollera om anbuden uppfyller 
tilldelningskriterierna.

4. Tilldelningskriterierna får inte medföra 
en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. De 
tilldelningskriterier som används för att 
fastställa det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet ska

(a) kopplas till kontraktsföremålet,
(b) garantera effektiv konkurrens och

(c) kompletteras med krav som gör det 
möjligt att effektivt kontrollera de 
uppgifter som lämnas av anbudsgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 1204
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Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För intellektuella tjänster sker 
tilldelningen genom att använda det 
kriterium som avses i led a i första stycket.  
Kriteriet som gäller det lägsta priset kan 
om det finns goda grunder till det 
tillämpas exklusivt när det gäller enkla 
tjänster som har repetitiva inslag, och som 
inte kräver ett tillskott av tvärvetenskaplig 
kompetens.

Or. it

Ändringsförslag 1205
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1206
Anna Hedh
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Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1207
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om tilldelningen sker enligt punkt 1 a 
ska den upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse, i 
upphandlingsdokumenten eller vid ett 
förfarande för konkurrenspräglad dialog, i 
det beskrivande dokumentet, ange hur de 
olika kriterierna kommer att viktas 
inbördes för att fastställa vilket anbud som
ger bäst valuta för pengarna.

Or. en

Ändringsförslag 1208
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Livscykelskostnader ska såvitt det är 
relevant omfatta följande kostnader under 
en produkts, en tjänsts eller en 
byggentreprenads livscykel i enlighet med 
artikel 2.22.

1. Livscykelskostnader ska såvitt det är 
relevant helt eller delvis omfatta följande 
kostnader för den upphandlande 
myndigheten eller andra användare under 
en produkts, en tjänsts eller en 
byggentreprenads livscykel i enlighet med 
artikel 2.22. 

Or. en

Motivering

Beräkningen av livscykelkostnader bör starta vid försäljningsstället och begränsas till interna 
kostnader. Externa kostnader är svåra att kvantifiera och samtidigt bör beräkningen av 
livscykelkostnader inte medföra nya hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster på 
den inre marknaden. Externa kostnader bör därför inte inbegripas i beräkningen av 
livscykelkostnader.

Ändringsförslag 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för förvärv, t.ex. produktionskostnader, 
användning, t.ex. energiförbrukning och 
underhållskostnader samt kostnader för 
avyttring, t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader, och

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för förvärv, användningskostnader, t.ex. 
energiförbrukning och användning av 
andra resurser, underhållskostnader samt 
kostnader för avyttring, t.ex. insamlings-
och återvinningskostnader, och

Or. en

Motivering

Det bör noteras att beräkningen av livscykelkostnader bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
Detta kriterium får inte utgöra en börda för små och medelstora företag för vilka angivandet 
av en produkts livscykelkostnader kan innebära kostnader och en administrativ börda. I 
praktiken kan det även medföra komplikationer eftersom olika metoder för att fastställa 
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kostnaden är tillåtna.

Ändringsförslag 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för förvärv, t.ex. produktionskostnader, 
användning, t.ex. energiförbrukning och 
underhållskostnader samt kostnader för 
avyttring, t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader, och

(a) Interna kostnader med anknytning till 
användning, t.ex. kostnader för underhåll 
och resurseffektivitet (inbegripet 
energieffektivitet), insamlings- och 
återvinningskostnader vid avyttring och
kostnader för sociala konsekvenser när 
dessa har anknytning till kontraktets 
verkställande. Interna kostnader kan även 
inbegripa beaktandet av kostnader för
effektiv utformning, planering och en 
effektiv process, t.ex. användning av 
elektroniska medel.

Or. en

Ändringsförslag 1211
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för förvärv, t.ex. produktionskostnader, 
användning, t.ex. energiförbrukning och 
underhållskostnader samt kostnader för 
avyttring, t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader, och

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader 
för förvärv, t.ex. produktionskostnader, 
användning, t.ex. energiförbrukning och 
underhållskostnader samt kostnader för 
avyttring, t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader,

Or. en



PE492.860v01-00 78/162 AM\908713SV.doc

SV

Ändringsförslag 1212
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Interna kostnader, inklusive kostnader
för förvärv, t.ex. produktionskostnader, 
användning, t.ex. energiförbrukning och 
underhållskostnader samt kostnader för 
avyttring, t.ex. insamlings- och 
återvinningskostnader, och

(a) Kostnader för förvärv,

Or. en

Ändringsförslag 1213
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) kostnader för användning, t.ex. för 
förbrukning av energi och andra resurser,

Or. en

Ändringsförslag 1214
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) underhållskostnader,

Or. en
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Ändringsförslag 1215
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) kostnader för avyttring, t.ex. 
insamlings- och återvinningskostnader

Or. en

Ändringsförslag 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, under 
förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta 
kostnader för utsläpp av växthusgaser och 
andra förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

utgår

Or. en

Motivering

Externa kostnader är svåra att kvantifiera och på samma gång bör livscykelkostnader inte 
leda till nya hinder för fri rörlighet för varor och tjänster på den inre marknaden. Externa 
kostnader bör därför inte ingå i livscykelkostnaderna.

Ändringsförslag 1217
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, under 
förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

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

Or. en

Ändringsförslag 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, under 
förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta 
kostnader för utsläpp av växthusgaser och 
andra förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till produktens livscykel, under 
förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras.

Or. en

Ändringsförslag 1219
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, under 

(b) externa miljökostnader som är direkt 
kopplade till livscykeln, inklusive skatter,
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förutsättning att de kan ges ett 
penningvärde och kontrolleras. Sådana 
externa kostnader kan innefatta kostnader 
för utsläpp av växthusgaser och andra 
förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.

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

Or. es

Ändringsförslag 1220
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När en upphandlande myndighet 
bedömer kostnaderna för att använda en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den 
ange de uppgifter som ska lämnas av 
anbudsgivarna och den metod som den 
upphandlande myndigheten ska använda 
för att fastställa livscykelkostnaderna i 
upphandlingsdokumenten. Den metod som 
används för bedömning av 
livscykelkostnaderna ska uppfylla samtliga 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 1221
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1222
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När en upphandlande myndighet 
använder en 
livscykelskostnadsbedömning, ska den í 
upphandlingsdokumenten ange de 
uppgifter som anbudsgivarna ska lämna 
och den metod som den upphandlande 
myndigheten ska använda för att 
fastställa livscykelkostnaderna utifrån 
dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1223
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1224
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Den ska grundas på objektivt 
verifierbara och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Den ska ha utarbetats i nära samråd 
med de berörda parterna, inklusive 
industrin, på grundval av vetenskaplig 
information eller grundas på andra 
objektivt verifierbara och icke-
diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1226
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den här bestämmelsen utesluter möjligheten att tillämpa en skräddarsydd metod som lämpar 
sig för ett visst kontrakt, vilket är möjligt enligt de nuvarande direktiven.

Ändringsförslag 1227
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1228
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den ska vara tillgänglig för alla 
berörda parter.

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1229
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De uppgifter som krävs kan med 
rimlig ansträngning samlas in av normalt 
motiverade ekonomiska aktörer, 
inbegripet aktörer från tredje länder.

Or. en

Ändringsförslag 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De uppgifter som krävs kan med 
rimlig ansträngning samlas in av normalt 
motiverade ekonomiska aktörer.

Or. en
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Ändringsförslag 1231
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1232
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
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med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

Or. de

Motivering

Bestämmelser som uppmuntrar upphandlande myndigheter att använda livscykelkostnader 
som ett tilldelningskriterium är välkomna. Det rättsliga kravet har emellertid anknytning till 
en framtida beräkningsmetod som inte ännu specificerats och bör avfärdas i detta skede, på 
grund av förutsägbarhetssvårigheter.

Ändringsförslag 1234
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1235
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1236
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnader antas som del av en 
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, 
ska den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 66.1.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1237
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När de ekonomiska besparingarna eller 
den miljömässiga förbättringspotentialen 
är hög, ska kommissionen, antingen 
genom delegerade akter eller i 
sektorsspecifik lagstiftning, upprätta 
gemensamma metoder för beräkning av 
livscykelkostnader för produkter. När en 
gemensam metod för beräkning av 
livscykelkostnader antas som del av en 
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, ska 
den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
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tilldelningskriterier som avses i 
artikel 76.1.

Or. en

Ändringsförslag 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnader antas som del av en
unionsrättsakt, även genom delegerade 
akter enligt sektorsspecifik lagstiftning, 
ska den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 66.1.

3. När en gemensam metod för beräkning 
av livscykelkostnader som bland annat 
täcker externa miljöeffekter har gjorts 
obligatorisk genom en unionsrättsakt, ska 
den tillämpas i de fall där 
livscykelskostnader ingår i de 
tilldelningskriterier som avses i 
artikel 66.1.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att en gemensam metod för beräkning av livscykelkostnader antas som 
del av en unionsrättsakt, och att kommissionen endast kan uppdatera bilaga XV. Det ska 
framgå tydligt i lydelsen i andra stycket i artikel 67.3 att kommission endast har rätt att anta 
delegerade akter i syfte att uppdatera bilaga XV. Under inga omständigheter får den utgöra 
grund för kommissionen att anta delegerade akter som gör någon metod för beräkning av 
livscykelkostnader obligatorisk.

Ändringsförslag 1239
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 

utgår
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

Or. nl

Ändringsförslag 1240
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

utgår

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att ställa upp detaljerade bestämmelser om metod för beräkning av 
livscykelkostnader i det här direktivet, om livscykelkostnaden begränsas till interna kostnader 
med början från inköpsdatum, som krävs ovan. Eftersom interna kostnader relativt enkelt kan 
räknas fram utifrån faktiska uppgifter, bör upphandlande myndigheter få förtroendet att 
använda sin egen metod (som dock måste anges).

Ändringsförslag 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
om uppdatering av denna förteckning när 
sådana ändringar är nödvändiga till följd av 
antagande av ny lagstiftning eller 
upphävande eller ändring av sådan 
lagstiftning.

Förteckningen över sådana rättsakter 
återfinns i bilaga XV. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 89 om uppdatering av 
denna förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller ändring 
av sådan lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över sådana rättsakter och 
delegerade akter återfinns i bilaga XV.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 om uppdatering av denna 
förteckning när sådana ändringar är 
nödvändiga till följd av antagande av ny 
lagstiftning eller upphävande eller 
ändring av sådan lagstiftning.

Förteckningen över sådana rättsakter 
återfinns i bilaga XV.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 68 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hinder för tilldelning Beslut att inte tilldela kontraktet



AM\908713SV.doc 93/162 PE492.860v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 1244
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 68 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet ska inte 
tilldela kontraktet till den anbudsgivare 
som lämnar in det mest fördelaktiga 
anbudet om något av följande villkor är 
uppfyllt:

En upphandlande myndighet ska kunna 
välja att inte följa upp ett offentligt 
anbudsförfarande. Skälen till beslutet att 
inte tilldela kontraktet måste anges och 
meddelas alla anbudssökande och 
anbudsgivare.
Under alla omständigheter får en 
upphandlande myndighet inte tilldela 
kontraktet till den anbudsgivare som 
lämnar in det mest fördelaktiga anbudet om 
något av följande villkor är uppfyllt:

Or. fr

Ändringsförslag 1245
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69 utgår
Onormalt låga anbud

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna 
lämnar förklaringar om de priser eller 
kostnader som tas ut om alla följande 
villkor är uppfyllda:
(a) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 50 % lägre än det 
genomsnittliga priset eller kostnaderna 
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för de övriga anbuden.
(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 20 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.
(c) Om minst fem anbudsgivare har 
lämnat in anbud.
2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
myndigheten även kräva sådana 
förklaringar.
3. De förklaringar som avses i 
punkterna 1 och 2 kan särskilt beröra
(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,
(b) tekniska lösningar eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att 
utföra byggentreprenaden eller för att 
leverera varor eller tillhandahålla 
tjänster,
(c) originaliteten i de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som föreslås av 
anbudsgivaren,
(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,
(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.
4. Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren. Den får 
endast förkasta anbudet när bevisen inte 
motiverar de låga priser eller avgifter som 
tas ut, med hänsyn till de faktorer som 
avses i punkt 3. 
Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
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anbudet är onormalt lågt på grund av att 
det inte uppfyller de skyldigheter som 
unionen har fastställts på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller de internationella 
sociala eller miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XI.
5. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt 
på grund av att anbudsgivaren har fått 
statligt stöd, får anbudet förkastas enbart 
av denna anledning först efter samråd 
med anbudsgivaren och om denne inom 
den rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan 
bevisa att det berörda stödet är förenligt 
med den inre marknaden i den mening 
som avses i artikel 107 i fördraget. Om 
den upphandlande myndigheten förkastar 
ett anbud under dessa omständigheter, 
ska den underrätta kommissionen om 
detta.
6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
bevis och dokument som uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 1246
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna 
lämnar förklaringar om de priser eller 
kostnader som tas ut om alla följande 
villkor är uppfyllda:

utgår
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(a) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 50 % lägre än det 
genomsnittliga priset eller kostnaderna 
för de övriga anbuden.
(b) Om det pris eller den kostnad som tas 
ut är över 20 % lägre än priset eller 
kostnaderna för det näst lägsta anbudet.
(c) Om minst fem anbudsgivare har 
lämnat in anbud.

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1247
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna 
lämnar förklaringar om de priser eller 
kostnader som tas ut om alla följande 
villkor är uppfyllda:

1. När det för ett visst kontrakt lämnas in 
anbud som förefaller vara onormalt låga i 
förhållande till den tjänst som ska 
tillhandahållas ska den upphandlande 
myndigheten, innan den kan förkasta 
dessa anbud, skriftligen begära in de 
preciseringar av respektive anbuds 
sammansättning som den anser vara 
lämpliga.
Preciseringarna kan framförallt beröra

Or. nl

Ändringsförslag 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om alla följande villkor är 
uppfyllda:

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om minst ett av följande villkor 
är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det verkar inte rimligt att kräva att alla villkor ska vara uppfyllda för att fastställa att ett pris 
är onormalt lågt. Ofta räcker det att bara en av dessa situationer inträder för att priset ska bli 
onormalt lågt.

Ändringsförslag 1249
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om alla följande villkor är 
uppfyllda:

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
som tas ut om minst fem anbud har 
kommit in, och alternativt:

Or. it

Ändringsförslag 1250
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 

1. Den upphandlande myndigheten ska 
begära att de ekonomiska aktörerna lämnar 
förklaringar om de priser eller kostnader 
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som tas ut om alla följande villkor är 
uppfyllda:

som tas ut om ett av följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Or. de

Motivering

Det minimibelopp vid vilket det pris eller den kostnad som tas ut är lägre än det 
genomsnittliga priset eller de genomsnittliga kostnaderna för de övriga anbuden och bör 
sänkas till 30 %. 

Ändringsförslag 1252
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,

Or. nl

Ändringsförslag 1253
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1254
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Or. fr

Ändringsförslag 1255
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är 30 % lägre än det genomsnittliga priset 
eller kostnaderna för de övriga anbuden.

Or. it
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Ändringsförslag 1256
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.

Or. it

Ändringsförslag 1257
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1258
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om det pris eller den kostnad som tas ut 
är över 30 % lägre än det genomsnittliga 
priset eller kostnaderna för de övriga 
anbuden.
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Or. en

Motivering

Det är extremt ovanligt med fall då alla dessa villkor uppfylls. Villkoren bör vara mindre 
restriktiva så att artikeln kan fylla sitt syfte.

Ändringsförslag 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om det pris eller den kostnad som 
anges i ett anbud är minst 40 % lägre än 
det pris eller den kostnad som beräknats 
av en upphandlande myndighet, inklusive 
beräknade skatter.

Or. en

Ändringsförslag 1260
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1261
Wim van de Camp

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

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

(b) tekniska lösningar eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att 
utföra byggentreprenaden eller för att 
leverera varor eller tillhandahålla 
tjänster,

Or. nl

Ändringsförslag 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Om det pris eller den kostnad som 
anges i ett anbud är minst 20 % lägre än 
priset eller kostnaderna för det näst lägsta 
anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 1263
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1264
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det verkar inte rätt att kräva att det ska vara fem anbud för att man ska kunna fastställa att 
priset är onormalt lågt.

Ändringsförslag 1265
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1266
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Förklaringar till priser ska begäras då minst tre anbud har lämnats in.

Ändringsförslag 1268
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) originaliteten i anbudsgivarens 
förslag,

Or. nl

Ändringsförslag 1269
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Om minst tre anbudsgivare har lämnat 
in anbud.
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Or. fr

Ändringsförslag 1270
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är extremt ovanligt med fall då alla dessa villkor uppfylls. Villkoren bör vara mindre 
restriktiva så att artikeln kan fylla sitt syfte.

Ändringsförslag 1271
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – leden ca och cb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) efterlevnad av de 
arbetsmiljöbestämmelser och arbetsvillkor 
som gäller på den plats där kontraktet ska 
utföras,
(cb) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.

Or. nl

Ändringsförslag 1272
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det pris som tas ut är längre än 
nationella lagstadgade eller 
överenskomna minimilöner plus 
ytterligare utbetalningar och sociala 
avgifter.

Or. de

Ändringsförslag 1273
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl ska det även åligga den 
upphandlande myndigheten att kräva 
sådana förklaringar.

Or. de

Ändringsförslag 1274
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Med stöd av de mottagna 
förklaringarna ska den upphandlande 
myndigheten i samråd med anbudsgivaren 
undersöka anbudens sammansättning.

Or. nl

Ändringsförslag 1275
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Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den upphandlande myndigheten får 
också kräva förklaringar angående pris 
eller kostnader i ett anbud om andra 
villkor än dem som anges i punkt 1 
uppfylls, exempelvis om det angivna priset 
eller den angivna kostnaden i ett anbud är 
avsevärt lägre än priser eller kostnader i 
andra anbud eller än pris och kostnader 
som den upphandlande myndigheten har 
beräknat, och om det är mycket stor 
sannlikhet för att priset eller kostnaden är 
onormalt lågt.

Or. en

Motivering

Det verkar rimligt att tillåta upphandlande myndigheter att be om förklaringar för att de ska 
kunna fastställa om ett pris är onormalt lågt, även i andra situationer än dem som anges i 
punkt 1. Dessutom är det tillrådligt att ge exempel på några sådana fall.

Ändringsförslag 1276
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De upphandlande myndigheterna ska 
beakta efterlevnaden av arbetsrätten vid 
upphandlingar av tjänster där överlåtelse 
av personal förekommer och som är 
avsedda för företag inom de ekonomiska 
sektorer som anses vara 
arbetskraftsintensiva och ge litet 
mervärde. De upphandlande 
myndigheterna ska betrakta alla anbud 
där anbudspriset understiger 
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arbetskostnaderna och de tillhörande 
kostnader som fastställs i kollektivavtalen 
eller de minimikostnader som fastställs i 
motsvarande arbetsrätt som onormalt 
eller oproportionerligt låga.

Or. es

Ändringsförslag 1277
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt 
på grund av att anbudsgivaren har fått 
statligt stöd, får anbudet förkastas enbart 
av denna anledning först efter samråd 
med anbudsgivaren och om denne inom 
den rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan 
bevisa att det berörda stödet har beviljats 
på lagliga grunder. Om den 
upphandlande myndigheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska 
den underrätta kommissionen om detta.

(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,
(b) tekniska lösningar eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att 
utföra byggentreprenaden eller för att 
leverera varor eller tillhandahålla 
tjänster,
(c) originaliteten i de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som föreslås av 
anbudsgivaren,
(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
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området, i miljölagstiftningen eller i 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,
(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.

Or. nl

Motivering

Skyldigheten att kontrollera ett onormalt lågt anbud medför ökade administrativa bördor för 
upphandlande myndigheter såväl som företag.

Ändringsförslag 1278
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om det för ett visst kontrakt finns 
anbud som förefaller vara onormalt låga i 
förhållande till varorna, 
byggentreprenaden eller tjänsterna, ska 
den upphandlande myndigheten, innan 
anbuden förkastas, skriftligen begära 
sådana förtydliganden om anbudens 
innehåll som den anser sig behöva.
Förklaringarna kan särskilt beröra

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1279
Peter Simon

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

(b) tekniska lösningar eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att utföra 
byggentreprenaden eller för att leverera 
varor eller tillhandahålla tjänster,

(b) tekniska lösningar och/eller ovanligt 
gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att utföra 
byggentreprenaden eller för att leverera 
varor eller tillhandahålla tjänster,

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) efterlevnad av de skyldigheter som 
unionen har fastställt i miljölagstiftningen 
eller på det social- och arbetsrättsliga 
området såsom säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen, socialförsäkrings- och 
arbetsvillkor i enlighet med vad som 
fastställs i lagar och författningar, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på nationell nivå och EU-nivå samt i de 
bestämmelser inom internationell 
arbetsrätt som anges i bilaga XI och som 
gäller på den plats där arbetet eller 
tjänsten utförs eller varan tillhandahålls 
(dessa skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, då 
arbetstagare från en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan 
medlemsstat) eller, om dessa inte är 
tillämpliga, av andra bestämmelser som 
garanterar en likvärdig skyddsnivå,

Or. de
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Ändringsförslag 1281
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) efterlevnad av de bestämmelser om 
anställningsskydd och arbetsförhållanden 
som gäller på den plats där arbetet, 
tjänsten eller leveransen ska utföras,

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1282
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1283
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) efterlevnad av de bestämmelser om 
anställningsskydd och arbetsförhållanden 
som är i kraft på den ort där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsten eller varan ska ske,

Or. en

Ändringsförslag 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) efterlevnad, minst på ett likvärdigt sätt, 
av de skyldigheter som unionen har 
fastställt på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller de 
skyldigheter i fråga om arbetsvillkor i 
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. Dessa bestämmelser
omfattar
(i) dem som anges i Internationella 
arbetsbyråns åtta grundläggande 
konventioner̉ (föreningsfrihet och rätten 
till kollektiva förhandlingar, avskaffande 
av tvångsarbete, förbud mot 
diskriminering vid anställning, förbud 
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mot barnarbete),
(ii) hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
(iii) arbetstid,
(iv) löner, och
(v) social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 1285
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den upphandlande myndigheten ska 
kontrollera de uppgifter som lämnats i 
samråd med anbudsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande myndigheten ska 
förkasta anbudet när den har fastställt att 
anbudet är onormalt lågt på grund av att 
priset eller kostnaderna som anges i ett 
anbud inte täcker kostnaderna för att 
tillverka en produkt, tillhandahålla en 
tjänst eller utföra en byggentreprenad 
som är kontraktsföremål i det offentliga 
kontraktet, med hänsyn till de ekonomiska 
villkoren och framför allt om det inte 
uppfyller de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller de 
internationella sociala eller miljörelaterade 
bestämmelser som anges i bilaga XI.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull ska upphandlande myndigheter vara skyldiga att avslå anbudet om 
de fastställer att det angivna priset inte täcker kostnaderna som den ekonomiska aktören ska 
betala. Det måste framhållas att onormalt låga anbud – särskilt de som inte garanterar 
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täckning av kostnaderna för att tillverka produkten, tillhandahålla tjänster eller utföra 
byggentreprenaden som är kontraktsföremål för det offentliga kontraktet – är en av de 
främsta faktorerna som kan äventyra genomförandet av offentliga kontrakt till men för 
allmänintresset.

Ändringsförslag 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1289
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska förkasta 
anbudet när den har fastställt att anbudet är 
onormalt lågt på grund av att det inte 
uppfyller de skyldigheter som unionen har 
fastställts på det social- och arbetsrättsliga 
området, i miljölagstiftningen eller de 
skyldigheter i fråga om arbetsvillkor i 
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.

Dessa bestämmelser omfattar
(a) dem som anges i Internationella 
arbetsbyråns åtta grundläggande 
konventioner̉ (föreningsfrihet och rätten 
till kollektiva förhandlingar, avskaffande 
av tvångsarbete, förbud mot 
diskriminering vid anställning, förbud 
mot barnarbete),
(b) hälsa och säkerhet på arbetsplatsen,
(c) arbetstider,
(d) löner, och
(e) social trygghet.

Or. en
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Ändringsförslag 1291
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
också förkasta anbudet när den har 
fastställt att priset eller kostnaderna som 
tas ut är onormalt låga i förhållande till 
kostnaderna som anbudsgivaren måste 
täcka, och att ett godkännande av anbudet 
skulle stärka anbudsgivarens 
marknadsposition på ett sätt som skulle 
leda till snedvriden konkurrens på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1292
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt på 
grund av att anbudsgivaren har fått statligt 
stöd, får anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan bevisa 
att det berörda stödet är förenligt med den 
inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107 i fördraget. Om den 
upphandlande myndigheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska den 
underrätta kommissionen om detta.

5. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt på 
grund av att anbudsgivaren har fått statligt 
stöd, får anbudet förkastas enbart av denna 
anledning först efter samråd med 
anbudsgivaren och om denne inom den 
rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan bevisa 
att det berörda stödet har beviljats på 
lagliga grunder. Om den upphandlande 
myndigheten förkastar ett anbud under 
dessa omständigheter, ska den underrätta 
kommissionen om detta.

Or. de
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Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1293
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De upphandlande myndigheterna ska 
automatiskt utesluta anbud där kostnaden 
är över 50 % lägre än det genomsnittliga 
priset för det totala antalet inkomna 
anbud.

Or. it

Ändringsförslag 1294
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De upphandlande myndigheterna ska 
automatiskt utesluta anbud där kostnaden 
är över 40 % lägre än det genomsnittliga 
priset för det totala antalet inkomna 
anbud.

Or. it

Ändringsförslag 1295
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska på begäran från 
andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 88 lämna all information om de 
bevis och dokument som uppvisats med 
avseende på de uppgifter som anges i 
punkt 3.

utgår

Or. de

Motivering

Återinförande av ordalydelsen i det rådande direktivet.

Ändringsförslag 1296
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om den upphandlande myndigheten, 
efter att ha kontrollerat förklaringar av 
anbudet, avser att godkänna ett onormalt 
lågt anbud som omfattar varor och/eller 
tjänster med ursprung utanför unionen, 
där värdet av varorna och tjänsterna som 
inte omfattas överstiger 50 % av det totala 
värdet av anbudets varor och tjänster, ska 
den skriftligen meddela de andra 
anbudsgivarna detta och ange skälen till 
det onormalt låga uttagna priset eller 
kostnaderna.
Den upphandlande myndigheten få hålla 
inne all information om det skulle kunna 
hindra tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, eller 
motverka sund konkurrens mellan dem.

Or. en
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Ändringsförslag 1297
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Onormalt låga anbud

1. Om det för ett visst kontrakt finns 
anbud som förefaller vara onormalt låga i 
förhållande till varorna, 
byggentreprenaden eller tjänsterna, ska 
den upphandlande myndigheten, innan 
anbuden förkastas, skriftligen begära 
sådana förtydliganden om anbudens 
innehåll som den anser sig behöva. Dessa 
förtydliganden kan särskilt gälla
(a) besparingar avseende byggmetoderna, 
sättet att tillverka varorna eller sättet att 
tillhandahålla tjänsterna,
(b) valda tekniska lösningar och/eller 
ovanligt gynnsamma förhållanden som 
anbudsgivaren kan räkna med för att 
utföra byggentreprenaden, leverera 
varorna eller tillhandahålla tjänsterna,
(c) originaliteten i de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som föreslås av 
anbudsgivaren,
(d) efterlevnad av de bestämmelser om 
anställningsskydd och arbetsförhållanden 
som är i kraft på den ort där 
tillhandahållandet ska ske,
(e) möjligheten för anbudsgivaren att få 
statligt stöd.
2. Den upphandlande myndigheten ska i 
samråd med anbudsgivaren granska detta 
innehåll med beaktande av de ingivna 
förklaringarna.
3. Om anbuden förefaller vara onormalt 
låga av andra skäl får den upphandlande 
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myndigheten även kräva sådan 
information.
4. Om en upphandlande myndighet 
fastställer att ett anbud är onormalt lågt 
på grund av att anbudsgivaren har fått 
statligt stöd, får anbudet förkastas enbart 
av denna anledning först efter samråd 
med anbudsgivaren och om denne inom 
den rimliga tidsfrist som fastställs av den 
upphandlande myndigheten inte kan 
bevisa att det berörda stödet har beviljats 
på lagliga grunder. Om den 
upphandlande myndigheten förkastar ett 
anbud under dessa omständigheter, ska 
den underrätta kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Detta är artikel 55 från det gällande direktivet 2004/18/EG – behöver inte ändras. Punkt 3 
härrör från förslaget till direktiv COM(2011) 896 final (69.2).

Ändringsförslag 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeländer
1. Denna artikel ska gälla anbud som 
omfattar varor med ursprung i 
tredjeländer med vilka unionen inte har 
slutit vare sig multilaterala eller bilaterala 
avtal som säkerställer jämförbart och 
faktiskt tillträde för EU-företag till dessa 
tredjeländers marknader. Artikeln ska 
inte påverka unionens eller dess 
medlemsstaters skyldigheter gentemot
tredjeländer.
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2. Den upphandlande myndigheten får 
kräva att anbudsgivare ska lämna 
upplysningar om ursprung för de varor 
och tjänster som ingår i anbudet samt om 
deras värde. Anbud som lämnas i 
samband med tilldelning av 
leveranskontrakt där värdet av varor med 
ursprung i tredje land, fastställt enligt 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen, uppgår till 
mer än 50 procent av det totala värdet av 
de varor eller tjänster som anbudet 
omfattar, kan förkastas om följande 
villkor är uppfyllda:
3. När det gäller kontrakt med ett 
uppskattat värde på 5 000 000 euro eller 
mer exklusive mervärdesskatt (moms) ska 
kommissionen på begäran av den 
upphandlande myndigheten bedöma om 
uteslutning från förfaranden för 
tilldelning av kontrakt ska godkännas för 
anbud som omfattar varor eller tjänster 
med ursprung utanför unionen, om värdet 
på varor eller tjänster med ursprung i ett 
land med vilket unionen inte har slutit ett 
internationellt avtal på området för 
offentlig upphandling som omfattar 
åtaganden om marknadstillträde, eller 
värdet på varor och tjänster som har sitt 
ursprung i ett land med vilket unionen 
har slutit ett sådant avtal men som inte 
omfattas av avtalet överstiger 50 procent 
av det sammanlagda värdet på de varor 
eller tjänster som utgör anbudet.
4. För kontrakt som avses i punkt 3 ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
rörande godkännandet av den avsedda 
uteslutningen. Dessa genomförandeakter 
ska antas enligt granskningsförfarandet.
5. När kommissionen antar 
genomförandeakter i enlighet med punkt 
4 ska den godkänna den planerade 
uteslutningen i följande fall:
(a) Om det internationella avtalet om 
marknadstillträde på området för offentlig 
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upphandling mellan unionen och det land 
där varorna och/eller tjänsterna har sitt 
ursprung innehåller uttryckliga förbehåll 
från unionens sida mot marknadstillträde 
för de varor och eller/tjänster som 
föreslås uteslutas.
(b) Om det inte finns något avtal av den 
typ som avses i led a och tredjelandet 
tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder som medför 
avsaknad av en väsentligen ömsesidig 
öppen marknad mellan unionen och det 
berörda tredjelandet.
Vid tillämpningen av led b anses 
avsaknad av väsentlig ömsesidighet 
föreligga när restriktiva 
upphandlingsåtgärder leder till allvarlig 
och upprepad diskriminering av 
ekonomiska aktörer, varor och tjänster 
från unionen.
När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt punkt 6, får 
den inte godkänna en planerad 
uteslutning om det skulle strida mot 
åtaganden om marknadstillträde som 
unionen ingått i sina internationella avtal.
6. När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, ska den 
undersöka följande:
(a) I vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.
(b) I vilken utsträckning offentliga 
myndigheter och/eller enskilda 
upphandlande enheter tillämpar eller 
antar diskriminerande praxis mot varor, 
tjänster och ekonomiska aktörer från 
unionen.
7. Kontrakt ska förklaras vara ogiltiga i 
den mening som avses i direktiv 
2007/66/EG, om de ingåtts med en 
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ekonomisk aktör i strid mot 
kommissionens genomförandeakter som 
antagits enligt punkt 4 med avseende på 
planerad uteslutning som upphandlande 
myndigheter anmält.

Or. en

Ändringsförslag 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeländer
1. Denna artikel ska gälla anbud som 
omfattar varor med ursprung i 
tredjeländer med vilka unionen inte har 
slutit vare sig multilaterala eller bilaterala 
avtal som säkerställer jämförbart och 
faktiskt tillträde för unionsföretag till 
dessa tredjeländers marknader. Artikeln 
ska inte påverka unionens eller dess 
medlemsstaters skyldigheter gentemot 
tredjeländer.
2. Anbud som lämnas i samband med 
tilldelning av varukontrakt kan förkastas 
om andelen varor med ursprung i tredje 
land, fastställd enligt rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 
om inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen(1), uppgår till mer än 50 % 
av det totala värdet av de varor som 
anbudet omfattar. I denna artikel 
betraktas programvaror för utrustning till 
telenät som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 66, 
skall företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
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annat följer av andra stycket. Vid 
tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
Ett anbud skall dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av den andel varor 
med ursprung i tredje land som avses i 
punkt 2 skall tredje land som omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv till följd 
av ett rådsbeslut enligt punkt 1 undantas 
från tillämpningen av denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om de framsteg som gjorts i de 
multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde 
unionsföretagen har till marknaden i 
tredje land inom de områden som 
omfattas av detta direktiv, om resultatet av 
dessa förhandlingar och om den faktiska 
tillämpningen av de ingångna avtalen.
Europaparlamentet och rådet får i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ändra 
bestämmelserna i denna artikel mot 
bakgrund av en sådan utveckling.
[1] EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 1300
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Anbud som omfattar varor med ursprung 

i tredjeländer
1. Denna artikel ska gälla anbud som 
omfattar varor eller tjänster med 
ursprung i tredjeländer med vilka 
unionen inte har slutit vare sig 
multilaterala eller bilaterala avtal som 
säkerställer jämförbart och faktiskt 
tillträde för EU-företag till dessa 
tredjeländers marknader. Den ska även 
gälla anbud som avser varor eller tjänster 
med ursprung i tredjeländer som är 
föremål för en reservation när det gäller 
tillträde till EU:s marknad i enlighet med 
villkoren för internationella avtal om 
offentliga kontrakt som ingåtts av 
unionen (bilaterala frihandelsavtal eller 
det multilaterala avtalet om offentlig 
upphandling). Artikeln ska inte påverka 
unionens eller dess medlemsstaters 
skyldigheter gentemot tredjeländer.
2. Den upphandlande myndigheten ska be 
anbudsgivarna att lämna information om 
ursprunget för de varor och tjänster som 
anbudet avser, och deras värde. 
Anbudsgivarens försäkran på heder och 
samvete ska godtas som ett preliminärt 
bevis. En upphandlande enhet kan när 
som helst under förfarandet begära att få 
se delar av eller hela den dokumentation 
som krävs. Anbud som lämnas i samband 
med tilldelning av varukontrakt kan 
förkastas om värdet på de varor som har 
sitt ursprung i tredjeländer, fastställt 
enligt rådets förordning (EEG) nr 
2913/92 av den 12 oktober 1992 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen, uppgår till mer än 50 % av 
det totala värdet på de varor eller tjänster 
som anbudet avser. I denna artikel 
betraktas programvaror för utrustning till 
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telenät som varor.
3. Om två eller flera anbud är likvärdiga 
enligt tilldelningskriterierna i artikel 76 
ska företräde ges de anbud som inte kan 
förkastas med stöd av punkt 2, om inte 
annat följer av andra stycket. Vid 
tillämpningen av denna artikel betraktas 
anbud som likvärdiga om prisskillnaden 
inte är större än 3 %.
Ett anbud ska dock inte ges företräde 
framför ett annat enligt första stycket om 
detta skulle tvinga den upphandlande 
enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande 
inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll eller orimliga 
kostnader.
4. Vid beräkningen av den andel varor 
och tjänster med ursprung i tredjeländer 
som avses i punkt 2 ska tredjeländer som 
omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv till följd av ett rådsbeslut enligt 
punkt 1 undantas från tillämpningen av 
denna artikel.
5. Kommissionen ska, med början andra 
halvåret under det första året efter det att 
detta direktiv trätt i kraft, varje år lämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om de framsteg som gjorts i de 
multilaterala och bilaterala 
förhandlingarna rörande det tillträde 
företagen från unionen har till 
marknaden i tredjeländer inom de 
områden som omfattas av detta direktiv, 
om resultatet av dessa förhandlingar och 
om den faktiska tillämpningen av de 
ingångna avtalen.
"Mot bakgrund av detta får 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
ändra bestämmelserna i denna artikel.

Or. fr
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Motivering

I avvaktan på antagandet av lagstiftning om ömsesidighet är det lämpligt att behålla de 
nuvarande bestämmelserna i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 1301
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Om en upphandlande myndighet planerar 
att godta ett onormalt lågt anbud som 
omfattar byggentreprenader, varor eller 
tjänster som inte har sitt ursprung i EU 
och vars värde uppgår till mer än 50 % av 
det totala värdet på de byggentreprenader, 
varor eller tjänster som anbudet omfattar 
ska den upphandlande myndigheten 
enligt artikel 22a skriftligen informera de 
övriga anbudsgivarna om varför priset 
eller kostnaderna i anbudet är onormalt 
låga.
Anbud med ursprung i tredjeländer som 
inte är blunda av ett internationellt avtal 
ska automatiskt förkastas om det pris eller 
den kostnad som tas ut är över 50 % lägre 
än den genomsnittliga kostnaden för de 
övriga anbuden.

Or. fr

Ändringsförslag 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Förslag till direktiv
Artikel 69b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69b
Förhållandet till tredje land när det gäller 

tjänstekontrakt
1. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de allmänna 
svårigheter deras företag rättsligt eller i 
praktiken möter och rapporterar i 
samband med tilldelning av 
tjänstekontrakt i tredje land.
2. Kommissionen skall rapportera till 
Europaparlamentet och rådet före den 31 
december 2014 och regelbundet därefter 
om öppnandet av marknaden för 
tjänstekontrakt i tredje land och om hur 
förhandlingarna framskrider med dessa 
länder, särskilt inom ramen för WTO.
3. Kommissionen skall genom 
framställningar till det berörda tredje 
landet försöka rätta till situationen om 
den, på grundval av antingen de rapporter 
som avses i punkt 2 eller annan 
information, konstaterar att tredje land 
vid tjänsteupphandling
(a) inte ger unionsföretag samma faktiska 
tillträde jämfört med vad som ges av 
unionen till företag från detta land, eller
(b) inte ger unionsföretag nationell 
behandling eller samma 
konkurrensmöjligheter som är 
tillgängliga för nationella företag, eller
(c) ger företag från andra tredje länder en 
gynnsammare behandling än 
unionsföretag.
4. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de svårigheter som 
deras företag rättsligt eller i praktiken 
möter och rapporterar i samband med 
tilldelning av kontrakt i tredje land och 
som beror på att de bestämmelser i 
internationell social- och miljörätt som 
anges i bilaga XXIII inte uppfylls.
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5. Under de förhållanden som anges i 
punkterna 3 och 4 får kommissionen när 
som helst föreslå att rådet beslutar att,
under en period som skall fastställas i 
beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa 
tilldelningen av tjänstekontrakt till
(a) företag som omfattas av lagstiftningen 
i det berörda tredje landet,
(b) företag som är anknutna till företag 
enligt a med säte i unionen men som inte 
har någon direkt och faktisk koppling till 
ekonomin i en medlemsstat,
(c) företag som lämnar anbud på tjänster 
med ursprung i det tredje landet i fråga.
Rådet skall utan dröjsmål fatta beslut med 
kvalificerad majoritet.
Kommissionen får föreslå dessa åtgärder 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.
6. Denna artikel påverkar inte unionens 
åtaganden gentemot tredje land enligt 
internationella avtal om offentlig 
upphandling, särskilt inom ramen för 
WTO.

Or. en

Ändringsförslag 1303
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 69b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69b
Förhållandet till tredjeländer när det 

gäller kontrakt som avser 
byggentreprenader, varor och tjänster

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de allmänna 
svårigheter deras företag rättsligt eller i 
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praktiken möter och rapporterar i 
samband med tilldelning av kontrakt som 
avser byggentreprenader, varor och 
tjänster i tredjeländer.
2. Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om ingåendet av kontrakt som avser 
byggentreprenader, varor och tjänster i 
tredjeländer och om hur förhandlingarna 
framskrider med dessa länder, särskilt 
inom ramen för WTO.
3. Kommissionen ska genom 
framställningar till berört tredjeland 
försöka rätta till situationen om den, på 
grundval av antingen de rapporter som 
avses i punkt 2 eller annan information, 
konstaterar att tredjeland i samband med 
tilldelning av kontrakt som avser 
byggentreprenader, varor och tjänster
(a) inte ger företag inom unionen samma 
faktiska tillträde jämfört med vad som ges 
av unionen till företag från detta 
tredjeland,
(b) inte ger företag från unionen nationell 
behandling eller samma 
konkurrensmöjligheter som är 
tillgängliga för nationella företag, eller
c) ger företag från andra tredjeländer en 
gynnsammare behandling än företag från 
unionen.
4. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de svårigheter som 
deras företag rättsligt eller i praktiken 
möter och rapporterar i samband med 
tilldelning av kontrakt som avser 
byggentreprenader, varor och tjänster i 
tredjeländer och som beror på att de 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
som anges i bilaga XI inte uppfylls.
5. Under de förhållanden som anges i 
punkterna 3 och 4 får kommissionen när 
som helst föreslå att rådet beslutar att, 
under en period som ska fastställas i 
beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa 
tilldelningen av kontrakt som avser 
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byggentreprenader, varor och tjänster till
(a) företag som omfattas av lagstiftningen 
i det berörda tredjelandet,
(b) företag som är anknutna till företag 
enligt (a) med säte i unionen men som 
inte har någon direkt och faktisk koppling 
till ekonomin i en medlemsstat,
(c) företag som lämnar anbud på tjänster 
med ursprung i tredjelandet i fråga.
Rådet ska utan dröjsmål fatta beslut med 
kvalificerad majoritet.
Kommissionen får föreslå dessa åtgärder 
på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat.
6. Denna artikel påverkar inte unionens 
åtaganden gentemot tredjeländer enligt 
internationella avtal om offentlig 
upphandling, särskilt inom ramen för 
WTO.

Or. fr

Motivering

I avvaktan på antagandet av lagstiftning om ömsesidighet är det lämpligt att behålla de 
nuvarande bestämmelserna i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 1304
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70 utgår
Villkor för fullgörande av kontrakt

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

Or. de

Motivering

Alla kriterier som inte är relaterade till upphandlingen som används vid tilldelning av 
kontrakt bör vara nära knutna till kontraktsföremålet. Om upphandlande myndigheter tillåts 
fastställa specifika villkor för utförandet av ett kontrakt, i synnerhet villkor med anknytning 
till sociala och miljömässiga aspekter, skulle det kunna leda till att dessa myndigheter 
frångår bestämmelserna i artikel 66 och de tilldelningskriterier som de fastställer.

Ändringsförslag 1305
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav kopplade till 
kontraktsföremålet och på hur kontraktet 
ska fullgöras under förutsättning att de 
anges i meddelandet om upphandling eller 
i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn.

Or. en

Ändringsförslag 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn.

Or. de

Motivering

Det är självklart att företagen ska bära riskerna med anknytning till en prisökning. 
Artikel 70.3 ger intrycket att de endast skulle vara tvungna att bära sådana risker om de 
upphandlande myndigheterna har faststället det som ett specifikt villkor för utförandet av 
kontraktet. Som en följd av detta måste frågan klargöras vid varje enskilt 
upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet. Inget av dessa speciella krav 
får dock inte leda till att kopplingen till 
kontraktsföremålet förloras.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav ska 
inbegripa skyldigheter med anknytning 
till det sociala och arbetsrättsliga området 
såsom säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen, socialförsäkrings- och 
arbetsvillkor i enlighet med vad som 
fastställs i lagar och författningar, 
skiljedomar, kollektivavtal och kontrakt 
på nationell nivå och EU-nivå samt i de 
bestämmelser inom internationell 
arbetsrätt som anges i bilaga XI, och som 
gäller på den plats där arbetet eller 
tjänsten utförs eller varan tillhandahålls.
Dessa skyldigheter ska även gälla i 
gränsöverskridande situationer, då 
arbetstagare från en medlemsstat 
tillhandahåller tjänster i en annan 
medlemsstat. De får också omfatta kravet 
att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla 
ersättning för risker för prisökningar till 
följd av prisvariationer (hedging) som kan 
få betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. de
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Ändringsförslag 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får 
omfatta sociala och miljörelaterade hänsyn, 
och får också omfatta social trygghet och 
anställningstrygghet och de 
arbetsförhållanden som råder på den plats 
där byggentreprenaden, tjänsten eller 
varan ska utföras såsom fastställs i 
unionslagstiftning och i nationell 
lagstiftning och/eller kollektivavtal eller 
de internationella 
arbetsrättsbestämmelser som avses i 
bilaga XI. De får också omfatta kravet att 
ekonomiska aktörer ska tillhandahålla 
ersättning för risker för prisökningar till 
följd av prisvariationer (hedging) som kan 
få betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 

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

förfrågningsunderlaget och är direkt 
relevanta för byggentreprenaden, varorna 
och tjänsterna i kontraktet. De får också 
omfatta kravet att ekonomiska aktörer ska 
tillhandahålla ersättning för risker för 
prisökningar till följd av prisvariationer 
(hedging) som kan få betydande inverkan 
på fullgörandet av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 1311
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget.

2. Dessa krav får i synnerhet omfatta 
sociala och miljörelaterade hänsyn.

3. Medlemsstaterna kan införa 
ersättningar till de ekonomiska aktörerna 
om det sker oförutsedda prishöjningar när 
anbudet lämnas in.

Or. it

Ändringsförslag 1312
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1313
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 70 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1314
Ádám Kósa

Förslag till direktiv
Artikel 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

En upphandlande myndighet får ställa 
särskilda krav på hur kontraktet ska 
fullgöras under förutsättning att de anges i 
meddelandet om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. Dessa krav får i 
synnerhet omfatta sociala och 
miljörelaterade hänsyn, enligt skäl 41. De 
får också omfatta kravet att ekonomiska 
aktörer ska tillhandahålla ersättning för 
risker för prisökningar till följd av 
prisvariationer (hedging) som kan få 
betydande inverkan på fullgörandet av 
kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 1315
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten kan 
förutsätta att de krav avseende 
arbetsvillkor och arbetsförhållanden som 
ingår i ILO:s konvention 94 inkluderas i 
upphandlingskontraktet. 

Or. fi

Ändringsförslag 1316
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten kan 
även förutsätta att de arbetsklausuler som 
avses i Internationella 
arbetsorganisationen ILO:s konvention 
nr 94 inkluderas i 
upphandlingskontraktet.

Or. fi

Ändringsförslag 1317
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 70a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 70a
Skyldigheter som avser skatter, 

miljöskydd, anställningsskydd och 
arbetsvillkor

1. En upphandlande myndighet får, eller 
kan av en medlemsstat åläggas att, i 
förfrågningsunderlaget ange hos vilket 
eller vilka organ en anbudssökande eller 
anbudsgivare kan få relevanta uppgifter 
om skyldigheter avseende de 
bestämmelser om beskattning, miljöskydd, 
arbetarskydd och arbetsvillkor som 
normalt tillämpas på den plats där 
tjänsterna eller entreprenaden ska utföras 
och som ska tillämpas på dessa 
entreprenader eller tjänster under 
fullgörandet av kontraktet.
2. En upphandlande myndighet som 
tillhandahåller den information som avses 
i punkt 1 ska begära att anbudsgivarna 
eller de anbudssökande i 
kontraktstilldelningsförfarandet anger att 
de i upprättandet av sitt anbud har tagit 
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hänsyn till skyldigheterna avseende 
anställningsskydd och de arbetsvillkor 
som normalt gäller på den ort där 
byggentreprenaden eller tjänsten ska 
utföras.
3. Medlemsstater som har ett skydd för 
uppgiftslämnare för offentliganställda 
(inom den offentliga sektorn) får begära 
att ett likvärdigt skydd ges till medarbetare 
som är anställda av den ekonomiska 
aktören, om den ekonomiska aktören 
utför offentligt finansierade tjänster.

Or. en

Motivering

Med några smärre ändringar återinförs här artikel 27 från det aktuella direktivet om offentlig
upphandling (EG 2004/18). Denna viktiga artikel bör inte utgå. Skyddet av uppgiftslämnare i 
medlemsstater som har eller vill ha sådana rättigheter och förordningar måste respekteras

Ändringsförslag 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Underentreprenad

1. I förfrågningsunderlaget får en
upphandlande myndighet begära eller 
kan åläggas av en medlemsstat att begära 
att anbudsgivaren i anbudet anger hur 
stor del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås.
2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
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för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

Or. de

Motivering

Relationen mellan anbudsgivare och underleverantör omfattas av nationell avtalsrätt, som 
bör förbli opåverkad. Denna bestämmelse skulle ge upphov till rättslig osäkerhet, då en 
underleverantör som arbetar för den upphandlande myndigheten mot betalning skulle bli 
leverantör.  Bestämmelsen skulle frånta den upphandlande myndigheten möjligheten att hålla 
inne med en utbetalning vid misstanke om att kontraktet inte kommer att utföras på rätt sätt.

Ändringsförslag 1319
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår
Underentreprenad

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära eller 
kan åläggas av en medlemsstat att begära 
att anbudsgivaren i anbudet anger hur 
stor del av kontraktet som kan komma att 
läggas ut på tredje part samt vilka 
underleverantörer som föreslås.
2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
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för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 
huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska 
aktörens ansvar.

Or. en

Motivering

Eftersom huvudleverantören alltid är skyldig att fullfölja sina skyldigheter mot den 
upphandlande enheten, har den upphandlande enheten ingen anledning att be anbudsgivaren 
att ange vilken andel av kontraktet denne kan avse att lägga ut på underentreprenad. 
Förslaget är helt omöjligt att tillämpa i praktiken. Den upphandlande enheten kan inte 
fastställa priset på underleverantörens tjänster, varor och byggentreprenader eftersom det är 
en affärshemlighet för huvudleverantören.

Ändringsförslag 1320
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås. Om det krävs speciell 
kunskap och/eller utrustning, bör 
huvudleverantören namnge 
underleverantörer i 
upphandlingskontraktet.

Or. en
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Ändringsförslag 1321
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget ska en 
upphandlande myndighet begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som den önskar att lägga ut
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, och lämna information om 
underleverantören, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsligt ombud. Den 
upphandlande myndigheten måste utan 
fördröjning informeras om eventuella 
ändringar i underleverantörskedjan.
Om en ändring föreslås, däribland 
inkluderandet av en ny underleverantör i
underleverantörskedjan, måste 
huvudleverantören ange namn, 
kontaktuppgifter och rättsligt ombud. 
Aktörerna i underleverantörskedjan ska 
följa bestämmelserna i detta direktiv och i 
de villkor som fastställs i 
upphandlingsunderlaget och garantera att 
de uppgifter som är förenade med 
kontraktet utförs på ett sätt som är 
likvärdigt med det som definieras i 
anbudet.

Or. fr

Ändringsförslag 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära eller kan 
åläggas av en medlemsstat att begära att

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

av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, och tillhandahålla 
information rörande underleverantören 
inklusive namn, kontaktuppgifter och 
juridiska ombud.

Alla förändringar i 
underleverantörskedjan ska föreslås av 
den ekonomiska aktören och godkännas 
av den upphandlande myndigheten. Om 
den föreslagna ändringen även berör 
involveringen av en ny underleverantör, 
ska huvudleverantören ange dess namn, 
kontaktuppgifter och rättsliga företrädare.
Varje aktör i underleverantörskedjan ska 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv och i de villkor som fastställs i 
upphandlingsunderlaget följs och ska 
garantera att de plikter som är förenade 
med kontraktet uppfylls på ett sätt som är 
likvärdigt med det som definieras i 
anbudet.

Or. en

Ändringsförslag 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget ska en 
upphandlande myndighet begära eller 
åläggas av en medlemsstat att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås, och lämna information om 
underleverantörerna, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsliga ombud.
Eventuella ändringar i 
underleverantörskedjan och eventuella 
nya underleverantörer ska utan dröjsmål 
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meddelas den upphandlande 
myndigheten, inbegripet namn, 
kontaktuppgifter och rättsliga ombud.

Or. de

Ändringsförslag 1324
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I förfrågningsunderlaget får en 
upphandlande myndighet begära eller kan 
åläggas av en medlemsstat att begära att 
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del 
av kontraktet som kan komma att läggas ut 
på tredje part samt vilka underleverantörer 
som föreslås. Upphandlande myndigheter 
får avvisa underleverantörer som inte ger 
mervärde eller som utgör en teknisk, 
juridisk eller ekonomisk risk. 
Upphandlande myndigheter får i 
förfrågningsunderlaget ange vilken del 
som inte får läggas ut. Orsakerna till 
denna begränsning ska anges i 
förfrågningsunderlaget.

Or. en

Ändringsförslag 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska begränsa en 
anbudsgivares möjlighet att i samband 
med utförandet av ett offentligt kontrakt 
lägga ut delar av kontraktet på 
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entreprenad till högst tre eller färre på 
varandra följande underleverantörer. 
Beträffande anlitandet av 
underleverantörer får de upphandlande 
myndigheterna dessutom begränsa antalet 
underleverantörer eller 
underleverantörsled, eller möjligheten att 
göra förändringar i 
underleverantörskedjan, eller fastställa att 
inga delar av kontraktet får läggas ut på 
tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Orsakerna till att underleverantörer 
används ska anges i 
upphandlingsdokumenten. De ska utgå 
ifrån tekniska aspekter och inte utformas 
för att minska arbetskostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Skälen till varför underleverantörer 
används ska fastställas i 
upphandlingsunderlaget, noga motiveras 
av tekniska överväganden samt inte 
kringgå den relevanta lagstiftning och de 
skyldigheter som gäller där 
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tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsterna och varorna äger rum.

Or. en

Ändringsförslag 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får på begäran från 
en underleverantör och när kontraktets 
art så tillåter, föreskriva att den 
upphandlande myndigheten ska överföra 
betalningar direkt till underleverantören 
för tjänster, varor eller byggentreprenader 
som har tillhandahållits till 

utgår
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huvudleverantören. I ett sådant fall ska 
medlemsstaterna införa lämpliga 
mekanismer för att huvudleverantören 
ska kunna bestrida felaktiga betalningar. 
Arrangemangen för betalningssättet ska 
anges i upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Direkta betalningar från upphandlande myndighet till underleverantörer bryter mot den 
rättsliga principen om avtalsfrihet och tar bort det inflytande som huvudleverantörer har över 
sin leverantörskedja när det gäller att i tid och till bra kvalitet leverera en produkt eller tjänst 
som är utlagd till underleverantör.

Ändringsförslag 1330
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan huvudleverantör och underleverantör är en grundläggande del i 
avtalsrätten. Förslaget kommer att leda till situationer där underleverantörer försöker få 
direkt betalning från den upphandlande myndigheten och berövar myndigheten sin rätt att 
hålla inne betalningar från huvudleverantören av giltiga skäl gällande verkställandet av 
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kontraktet.

Ändringsförslag 1331
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1332
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska begränsa 
möjligheten för en anbudsgivare att anlita 
underleverantörer när denne utför ett 
offentligt kontrakt till högst tre 
underleverantörer i följd.
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felaktiga betalningar. Arrangemangen för 
betalningssättet ska anges i 
upphandlingsdokumenten.

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

Or. fr

Ändringsförslag 1333
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 1334
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1335
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\908713SV.doc 153/162 PE492.860v01-00

SV

upphandlingsdokumenten.

Or. it

Ändringsförslag 1336
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I fall där underleverantörer inte 
betalas direkt, ska medlemsstaterna införa 
mekanismer som garanterar att 
huvudleverantören inte ger 
underleverantörer villkor som är mindre 
fördelaktiga än de villkor som den 
upphandlande myndigheten och 
huvudleverantören kommit överens om.

Or. de

Ändringsförslag 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan besluta att den 
upphandlande myndigheten får utesluta 
en underleverantör som anbudsgivaren 
uppger om
(i) underleverantören inte uppfyller 
urvalskriterierna för ett anbud
(ii) underleverantören inte på rätt sätt kan 
fullgöra sin del av kontraktet
Villkoren för att delta i ett förfarande och 
en underleverantörs kapacitet att på rätt 
sätt fullgöra sin del av kontraktet bedöms 
proportionerligt med den del av kontraktet 
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som tilldelas till underleverantören 
utifrån kriterierna för kvalitativt urval 
som anges i artiklarna 55 och 56

Or. en

Motivering

Upphandlande myndighet bör ha större möjlighet att utöva påverkan på vad en anbudsgivare 
som tilldelas kontrakt lägger ut på underleverantör. Särskilt bör de få möjlighet att 
kontrollera de föreslagna underleverantörernas lämplighet och kvalifikationer. Alla krav som 
gäller detta ska överensstämma med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Otydligt.

Ändringsförslag 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 1340
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1341
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om den huvudsakliga ekonomiska aktörens 
ansvar. Upphandlande myndighet kan 
åläggas att kontrollera att 
underleverantören efterlever de 
skyldigheter som unionen har fastställt på 
det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i internationell 
social- och miljörätt som anges i 
bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 1342
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Skälen till varför underleverantörer 
används måste fastställas i 
förfrågningsunderlaget och noga 
motiveras av tekniska överväganden. 
Underleverantörer får inte anlitas för att 
kringgå den relevanta lagstiftning och de 
skyldigheter som gäller tillhandahållandet 
av byggentreprenaderna, tjänsterna och 
varorna.
Punkterna 1 och 2 påverkar inte
projektchefens och underleverantörernas
ansvar.

Medlemsstaterna måste upprätta ett 
system av solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Huvudleverantören och eventuella 
underleverantörer i mellanledet får, 
utöver eller i stället för en 
underleverantör, hållas direkt 
ansvarig/direkt ansvariga som 
borgensman av den anställda och/eller av 
investeringsfonder eller 
arbetsmarknadsparter för varje 
skadeståndsansvar som uppkommer av att 
en underleverantör misslyckas med att 
följa bestämmelserna på det sociala och 
arbetsrättsliga området såsom säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen, 
socialförsäkrings- och arbetsvillkor i 
enlighet med vad som fastställs i lagar och 
författningar, skiljedomar, kollektivavtal 
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och kontrakt på nationell nivå och EU-
nivå samt i de bestämmelser inom 
internationell arbetsrätt som anges i 
bilaga XI, och som gäller på den plats där 
arbetet eller tjänsten utförs eller varan 
tillhandahålls. Dessa skyldigheter ska 
även gälla i gränsöverskridande 
situationer, då arbetstagare från en 
medlemsstat tillhandahåller tjänster i en 
annan medlemsstat. Detta ska gälla utan 
att omfattas av några ytterligare villkor, 
och i synnerhet utan att arbetsgivaren 
hålls direkt ansvarig.

Or. de

Ändringsförslag 1344
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte frågan 
om huvudleverantörens och 
underleverantörernas ansvar.

Medlemsstaterna ska upprätta ett system 
av solidariskt ansvar i 
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underleverantörskedjan.
Den huvudsakliga ekonomiska aktören 
och alla underleverantörer som utför 
verksamhet inom ramen för ett offentligt 
kontrakt ska vara solidariskt ansvariga 
för sådant ansvar som följer av en 
underleverantörs underlåtenhet att följa 
bestämmelser som avser grundläggande 
rättigheter, hälso- och säkerhetskrav, 
sociala bestämmelser och standarder, 
anställnings- och arbetsvillkor, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och social 
trygghet, enligt EU-lagstiftning och 
nationella lagar och andra författningar, 
kollektivavtal och kontrakt samt 
bestämmelser i internationell arbetsrätt 
som anges i bilaga XI, som gäller där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden, 
tjänsterna och varorna äger rum.
Medlemsstaterna får föreskriva strängare 
ansvarsregler i sin nationella lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1346
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den huvudsakliga ekonomiska 
aktören och alla underleverantörer som 
utför verksamhet inom ramen för ett 
offentligt kontrakt ska vara solidariskt 
ansvariga för underleverantörens 
underlåtenhet att följa bestämmelser som 
avser grundläggande rättigheter, hälso-
och säkerhetskrav, sociala bestämmelser 
och standarder, anställnings- och 
arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och social trygghet samt 
underlåtenhet att följa relevanta 
bestämmelser i EU-lagstiftning, 
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nationella lagar, administrativa 
bestämmelser eller 
författningsbestämmelser, kollektivavtal 
och kontrakt och de internationella avtal 
som anges i bilaga XI, som gäller där 
tillhandahållandet av byggentreprenaden 
äger rum eller tjänsterna och varorna 
tillhandahålls.  
Dessa skyldigheter ska även gälla 
gränsöverskridande verksamhet, där 
arbetstagare från en medlemsstat utför 
tjänster i en annan medlemsstat. 
Den upphandlande myndigheten ska i sitt 
kontrakt med huvudleverantören, och 
huvudleverantören och eventuella 
mellanliggande underleverantörer ska i 
sina kontrakt med sina underleverantörer, 
föreskriva att den direkta 
underleverantören – om de har anledning 
att tro att deras direkta underleverantör 
åsidosätter de regler som avses i första 
stycket – ska vidta omedelbara åtgärder 
för att korrigera denna situation; i annat 
fall ska det berörda kontraktet sägas upp. 
Medlemsstater får föreskriva striktare 
ansvarsbestämmelser enligt nationell 
lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Upphandlande myndigheter ska se till 
att anbudsgivare som tilldelas kontrakt 
ska vara skyldiga att under kontraktets 
genomförande efterleva tvingande 
rättsliga, föreskrivande eller 
administrativa gällande bestämmelser i 
den medlemsstat där kontraktet 
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genomförs.
Om anbudsgivaren som tilldelas 
kontraktet lägger ut en del av 
byggentreprenaden, varorna eller 
tjänsterna på underleverantör, och om 
någon underleverantör under kontraktets 
genomförande överträder bestämmelserna 
i första stycket, vilket fastställs av domstol 
eller annan behörig myndighet, ska 
leverantören vidta effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
kontraktsenliga sanktioner mot den 
berörda underleverantören.
Om leverantören inte lyckas uppfylla 
skyldigheterna i punkt 1 och/eller 2 inom 
tre månader från domstolens eller annan 
behörig myndighets första beslut, ska 
upphandlande myndighet hänskjuta 
frågan till domstol eller annan behörig 
myndighet för beslut om lämpliga 
sanktioner.

Or. en

Motivering

Syftet med detta förslag är att ta hänsyn till föredragandes oro över tillämpliga lagar som 
påverkar huvudleverantörens skyldigheter och skyldigheter genom leverantörskedjan, 
samtidigt som dessa nya regler ska vara förenliga med grundprinciperna om avtalsfrihet och 
inte missbrukas.

Ändringsförslag 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Högst tre företag får successivt ingå i 
utförandet av ett offentligt kontrakt i 
egenskap av underleverantörer.

Or. de
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Ändringsförslag 1349
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En ändring av ett kontrakt under dess 
giltighetstid ska inte anses väsentlig om 
utvecklingen av varor och tjänster och 
främjandet av innovation kräver flexibelt 
samarbetet mellan kontraktsparterna.

Or. en

Ändringsförslag 1350
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ändring av ett offentligt kontrakt 
under dess löptid ska anses vara väsentlig 
om ändringarna innebär att kontraktet 
skiljer sig väsentligt från det kontrakt som 
ursprungligen ingicks. Utan att det 
påverkar punkterna 3 och 4 ska en ändring 
i alla händelser anses vara väsentlig om ett 
av följande villkor är uppfyllt:

2. Utan att det påverkar punkterna 3 och 4 
ska en ändring i alla händelser anses vara 
väsentlig om ett av följande villkor är 
uppfyllt:

Or. fr

Ändringsförslag 1351
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ändring av ett kontrakt under dess 
löptid ska anses vara väsentlig i den 
mening som avses i punkt 1 om 
ändringarna innebär att kontraktet skiljer 
sig väsentligt från det kontrakt som 
ursprungligen ingicks. Utan att det 
påverkar punkterna 3 och 4 ska en ändring 
i alla händelser anses vara väsentlig om ett 
av följande villkor är uppfyllt:

2. En ändring av ett kontrakt under dess 
löptid ska anses vara väsentlig i den 
mening som avses i punkt 1 om 
ändringarna innebär att kontraktet skiljer 
sig väsentligt från det kontrakt som 
ursprungligen ingicks. Utan att det 
påverkar punkterna 3 och 4 ska en ändring 
anses vara väsentlig om ett av följande 
villkor är uppfyllt:

Or. es


