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Ändringsförslag 1352
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – leden -a och -aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Den ändrar kontraktets natur.
(-aa) Den innebär byte av medkontrahent.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna avseende ändring av kontrakt under deras löptid måste kompletteras 
(ändring avseende kontraktets natur utgör en väsentlig ändring i samtliga fall) och 
förtydligas (av förenklingsskäl har den nuvarande punkt 3 har sammanfogats med punkt 2 
eftersom även den behandlar väsentlig förändring).

Ändringsförslag 1353
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ändringen innebär att kontraktets 
ekonomiska jämvikt ändras till förmån för 
den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

(b) Ändringen innebär att kontraktets 
ekonomiska jämvikt ändras till förmån för 
den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, 
i enlighet med vad som fastställdes vid 
tidpunkten för tilldelningen av kontraktet.

Or. es

Ändringsförslag 1354
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ändringen medför att kontraktets 
omfattning utvidgas betydligt för att 
inbegripa varor, tjänster eller 
byggentreprenader som inte ingick från 
början.

(c) Ändringen medför att kontraktets syfte 
utvidgas betydligt för att inbegripa varor, 
tjänster eller byggentreprenader som inte 
ingick från början.

Or. fr

Ändringsförslag 1355
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medkontrahent ersätts med en 
ny ska detta normalt anses utgöra en 
väsentlig ändring i den mening som avses 
i punkt 1.

utgår

Or. fr

Motivering

Punkten stryks i enlighet med ändringen avseende artikel 72.2 (nytt led cb). Förtydligande av 
den ursprungliga texten.

Ändringsförslag 1356
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska emellertid inte gälla 
om en annan ekonomisk aktör som 
uppfyller kraven för det kvalitativa urval 

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

som ursprungligen fastställts inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe till följd 
av omstruktureringar eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv eller om den upphandlande 
myndigheten tar över 
huvudleverantörernas signatärstatus i 
enlighet med bestämmelserna om 
medlemsstaterna i artikel 71.

Or. en

Motivering

Punkterna 4 och 6 är inte sammanhängande för att undvika att skapa rättsosäkerhet. Vi bör 
följa lydelsen i 2004/18/EG, vilken liknar den i punkt 6, och låta 72.4 utgå.

Ändringsförslag 1357
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Punkt 2 aa ska inte gälla om en annan 
ekonomisk aktör som uppfyller kraven för 
det kvalitativa urval som ursprungligen 
fastställts inträder i den ursprungliga 
leverantörens ställe till följd av 
omstruktureringar, överlåtelse av 
förmögenhet eller tillgångar mellan 
företag, ett återtagande av medkontrahent 
efter dennes eller konkurs, under 
förutsättning att detta inte medför andra 
väsentliga ändringar av kontraktet och inte 
syftar till att kringgå tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 1358
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Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska inte heller gälla om 
det sker ett byte av upphandlande 
myndighet och kontraktet upprätthålls.

Or. de

Motivering

När det gäller kontrakt som löper på längre sikt kan den upphandlande myndigheten med 
leverantörens samtycke behöva överlåta det löpande kontraktet exempelvis till ett annat organ 
eller dotterbolag som ny upphandlande myndighet. Detta ska inte utgöra en väsentlig ändring 
i den mening som avses i bestämmelserna om offentliga kontrakt.

Ändringsförslag 1360
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Punkterna 4 och 6 är inte sammanhängande. För att undvika att skapa rättsosäkerhet bör vi 
följa lydelsen i 2004/18/EG, vilken liknar den i punkt 6, och låta 72.4 utgå.

Ändringsförslag 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

En ökning av kontraktets värde med 5 % är för liten eftersom nästan varje obetydlig ändring 
då skulle klassificeras som en väsentlig ändring. Särskilt när det gäller offentliga 
byggnadsprojekt skulle detta värde medföra orimlig byråkrati. Ett värde på 10 % verkar i 
praktiken vara mer realistiskt.

Ändringsförslag 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 4 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 1363
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om den understiger 20 % av priset 
på det ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 1365
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Med beaktande av det uppdaterade pris för det ursprungliga kontraktet som verkar vara den 
mest riktiga referensen.

Ändringsförslag 1366
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 1367
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider 20 % av 
priset på det ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. it

Ändringsförslag 1368
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 
vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 4 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

Under 2000 medgav EU-domstolen att en höjning på 10 % inte krävde något nytt 
upphandlingsförfarande (5/10/2000, mål C-337/98, Europeiska kommissionen mot 
Franska Republiken). Genom att fastställa tröskelvärdet till 5 % skulle man förhindra 
eventuella ändringar av kontrakten under deras löptid, vilket skulle påverka genomförandet 
av kontrakten negativt. Ett tröskelvärde på 15 % följer de lösningar som tagits fram genom 
nationell och europeisk rättspraxis och syftar till att undvika felaktig tillämpning av 
upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 1370
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om värdet på ändringen kan uttryckas i 
monetära termer ska ändringen inte anses 

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

vara väsentlig i den mening som avses i 
punkt 1 om värdet inte överskrider de 
tröskelvärden som fastställs i artikel 4 och 
understiger 15 % av priset på det 
ursprungliga kontraktet, under 
förutsättning att ändringen inte medför att 
upphandlingsförfarandet ändras på något 
grundläggande sätt. Om flera successiva 
ändringar görs ska de bedömas på grundval 
av det samlade värdet av dessa ändringar.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet bör ändras till 15 %, vilket är i linje med aktuell rättspraxis, för att skapa 
handlingsutrymme åt den upphandlande myndigheten och leverantören. Detta skulle ge dem 
möjlighet att hantera förändrade omständigheter.

Ändringsförslag 1371
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kontraktsändringar ska inte anses vara 
väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1 om de anges i 
upphandlingsdokumenten genom klara, 
exakta och entydiga översynsklausuler 
eller alternativ. Sådana översynsklausuler 
ska ange omfattningen och arten av 
eventuella ändringar eller alternativ samt 
villkoren för när de får tillämpas. 
Ändringar eller alternativ som skulle 
medföra en ändring av grundläggande 
faktorer i upphandlingsförfarandet är inte 
tillåtna.

5. Kontraktsändringar ska inte anses vara 
väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1 om de anges i 
upphandlingsdokumenten genom klara 
exakta och entydiga översynsklausuler, 
alternativ samt genom 
prisändringsklausuler eller klausuler 
avseende metoderna för fastställande av 
pris. Sådana översynsklausuler ska ange 
omfattningen och arten av eventuella 
ändringar eller alternativ samt villkoren för 
när de får tillämpas. Ändringar eller 
alternativ som skulle medföra en ändring 
av grundläggande faktorer i 
upphandlingsförfarandet är inte tillåtna.

Or. fr
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Ändringsförslag 1372
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kontraktsändringar ska inte anses vara 
väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1 om de anges i 
upphandlingsdokumenten genom klara, 
exakta och entydiga översynsklausuler 
eller alternativ. Sådana översynsklausuler 
ska ange omfattningen och arten av 
eventuella ändringar eller alternativ samt 
villkoren för när de får tillämpas. 
Ändringar eller alternativ som skulle 
medföra en ändring av grundläggande 
faktorer i upphandlingsförfarandet är inte 
tillåtna.

5. Kontraktsändringar ska inte anses vara 
väsentliga i den mening som avses i 
punkt 1 om de anges i 
upphandlingsdokumenten genom klara, 
exakta och entydiga översynsklausuler 
eller alternativ, eller om de utgår från fel 
och utelämnanden i de 
upphandlingsdokument som 
tillhandahållits av upphandlande 
myndigheter och företag. Sådana 
översynsklausuler ska ange omfattningen 
och arten av eventuella ändringar eller 
alternativ samt villkoren för när de får 
tillämpas. Ändringar eller alternativ som 
skulle medföra en ändring av 
grundläggande faktorer i 
upphandlingsförfarandet är inte tillåtna.

Or. es

Ändringsförslag 1373
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella prisökningar är inte högre än 
50 % av värdet på det ursprungliga 
kontraktet.

(c) Eventuella prisökningar är inte högre än 
50 % av nuvärdet på det ursprungliga 
kontraktet.

Or. fr

Motivering

Med beaktande av det uppdaterade pris för det ursprungliga kontraktet som verkar vara den 
mest riktiga referensen.
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Ändringsförslag 1374
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den upphandlande enheten får inte göra 
ändringar av kontraktet i följande fall:

7. Den upphandlande myndigheten får inte 
göra ändringar av kontraktet om ändringen 
syftar till att kompensera för risker för 
prisökningar som säkrats av entreprenören 
(hedging).

(a) Om ändringen syftar till att korrigera 
brister i entreprenörens fullgörande av 
kontraktet eller konsekvenserna därav, 
som kan korrigeras genom åtgärder för 
att se till att avtalsförpliktelserna fullgörs.
(b) Om ändringen syftar till att kompensera 
för risker för prisökningar som säkrats av 
entreprenören (hedging).

Or. en

Motivering

Angående strykningen av led a: Problematisk – det är för svårt för de upphandlande 
myndigheterna att hantera påståenden om brister i uppdragstagarens arbete i syfte att 
undvika ett nytt upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag 1375
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den upphandlande enheten får inte göra 
ändringar av kontraktet i följande fall:

7. Den upphandlande enheten får inte 
utnyttja bestämmelserna i denna artikel 
för att göra ändringar av kontraktet i 
följande fall:
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Or. fr

Motivering

Förtydligande av formuleringen i förslaget till direktiv som är tvetydig.

Ändringsförslag 1376
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om ändringen syftar till att korrigera 
brister i entreprenörens fullgörande av 
kontraktet eller konsekvenserna därav, 
som kan korrigeras genom åtgärder för 
att se till att avtalsförpliktelserna fullgörs.

utgår

Or. de

Motivering

När det gäller komplexa projekt skulle detta motverka pragmatiska kontraktsändringar som 
syftar till att fullgöra kontraktet. Den upphandlande myndigheten skulle bli tvungen att driva 
igenom entreprenörens – i enstaka fall kanske olämpliga eller till och med tekniskt omöjliga –
förpliktelser i kontraktet, som i allmänhet endast den upphandlande myndigheten anser vara 
brister (och som entreprenören kommer att bestrida) på rättslig väg. Detta skulle leda till 
rättslig osäkerhet och fördröjning vid kontraktets fullgörande.

Ändringsförslag 1377
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1378
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1379
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De undantag som fastställs i artikel 11 
upphör att gälla efter privat deltagande i 
den juridiska person som tilldelats 
kontraktet i enlighet med artikel 11.4

(a) De undantag som fastställs i artikel 11 
upphör att gälla efter privat deltagande i 
den juridiska person som tilldelats 
kontraktet i enlighet med artikel 11

Or. fr

Motivering

Det är inte berättigat att begränsa denna bestämmelse avseende avslutande av offentliga 
upphandlingar till endast avtal avseende horisontellt samarbete (artikel 11.4). Bestämmelsen 
bör tillämpas i samtliga fall som avses artikel 11 (in-house, in-house gemensamt).
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Ändringsförslag 1380
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En ändring av kontraktet utgör en ny 
kontraktstilldelning i den mening som 
avses i artikel 72.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1381
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) EU-domstolen i ett förfarande i 
enlighet med artikel 258 i fördraget finner 
att en medlemsstat har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget 
till följd av att en upphandlande 
myndighet som är etablerad i den 
medlemsstaten har tilldelat kontraktet i 
fråga utan att uppfylla sina skyldigheter 
enligt fördragen och detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1382
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) EU-domstolen i ett förfarande i 
enlighet med artikel 258 i fördraget finner 
att en medlemsstat har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget 
till följd av att en upphandlande 
myndighet som är etablerad i den 
medlemsstaten har tilldelat kontraktet i 
fråga utan att uppfylla sina skyldigheter 
enligt fördragen och detta direktiv.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) EU-domstolen i ett förfarande i enlighet 
med artikel 258 i fördraget finner att en 
medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt fördraget till följd av att 
en upphandlande myndighet som är 
etablerad i den medlemsstaten har tilldelat 
kontraktet i fråga utan att uppfylla sina 
skyldigheter enligt fördragen och detta 
direktiv.

(c) EU-domstolen i ett förfarande i enlighet 
med artikel 258 i fördraget finner att en 
medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt fördraget till följd av att
en upphandlande myndighet som är 
etablerad i den medlemsstaten har tilldelat 
kontraktet i fråga utan att uppfylla sina 
skyldigheter enligt fördragen och detta 
direktiv. En entreprenör som inte hade 
någon kännedom om den offentliga 
myndighetens underlåtenhet kan kräva 
ersättning för den skada som han lidit på 
grund av att kontraktet sagts upp.

Or. de

Motivering

En entreprenör som inte kände till den upphandlande myndighetens underlåtenhet bör kunna 
kräva ersättning för åtgärder som vidtagits i tro på kontraktets giltighet eller skada som han 
lidit.
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Ändringsförslag 1384
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om flera successiva ändringar som 
anbudsgivaren inte kan kontrollera gör 
det omöjligt att genomföra det offentliga 
upphandlingskontraktet, förutom vid 
låsning av orimliga investeringar, ska 
medlemsstaterna se till att anbudsgivarna 
enligt de villkor som fastställs i lämplig 
nationell avtal rätt kan
(a) be om ersättning för eventuella 
ytterligare tjänster som krävs för 
fullgörandet av kontraktet,
(b) kräva att kontraktet ska avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 1385
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 73 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I avsaknad av försummelse från 
medkontrahentens sida ska 
medlemsstaterna säkerställa rätten till 
ersättning i de fall då en upphandlande 
myndighet beslutar eller är tvungen att 
avsluta ett offentligt 
upphandlingskontrakt under dess löptid.

Or. en

Ändringsförslag 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73a
Medlemsstaterna har stor frihet att 
organisera valet av tjänsteleverantörer på 
det sätt som de finner lämpligast, och de 
är fria att själva tillhandahålla sociala 
tjänster och andra specifika tjänster eller 
organisera sitt tillhandahållande på något 
annat sätt som inte medför slutande av 
offentliga upphandlingskontrakt, förutsatt 
att ett sådant system säkerställer respekten 
för de grundläggande principerna om 
öppenhet och icke-diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 1387
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73a
Vid överträdelse av kontraktets innehåll, 
och om den ekonomiska aktören inte har 
lyckats uppfylla skyldigheterna i 
kontraktet, ska de offentliga 
myndigheterna definiera och fastställa 
sanktioner i förhållande till kontraktets 
marknadsvärde för att effektivt avskräcka 
från kontraktsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 1388
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 73a
Övervakning av kontraktets fullgörande 

och lista över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter

1. De upphandlande myndigheterna får 
övervaka kontraktets fullgörande av den 
entreprenör som tilldelats kontraktet och 
får vid lämpliga skeden under 
kontraktsperioden utföra en bedömning 
av genomförandet med hjälp av en metod 
som grundas på objektiva och mätbara 
kriterier och tillämpas på ett systematiskt, 
konsekvent och transparent sätt. 
Bedömningar av fullgörandet av kontrakt 
ska meddelas den berörda entreprenören, 
som ska ges möjlighet att inom en rimlig 
tidsfrist invända mot resultaten av 
bedömningen och erhålla rättsligt skydd.
2. Om en bedömning utförs i enlighet med 
punkt 1 och en ekonomisk aktör eller 
underleverantör som av den ekonomiska 
aktören utsetts för det kontraktet har 
ansetts visa allvarliga eller ihållande 
brister i fullgörandet av något materiellt 
krav enligt kontraktet och den 
ekonomiska aktören inte har invänt mot 
resultaten eller den ekonomiska aktörens 
invändningar inte har godkänts genom 
sökande av rättsligt skydd, ska den 
upphandlande myndigheten meddela detta 
och det nödvändiga sakinnehållet i en 
sådan bedömning till de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
artiklarna 84 och 88.
3. I detta fall ska den ekonomiska aktören 
föras in på en lista över aktörer som 
åsidosätter bestämmelser eller 
skyldigheter, som ska skötas av de 
tillsynsorgan och administrativa 
myndigheter som avses i artiklarna 84 och 
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88.
4. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna med lätthet 
kan konsultera de officiella listorna över 
aktörer som åsidosätter bestämmelser 
eller skyldigheter och erhålla information 
och stöd beträffande tillämpningen av 
denna artikel genom det stöd som 
tillhandahålls av de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som nämns i 
artiklarna 84, 87 och 88.

Or. en

Ändringsförslag 1389
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74 utgår
Tilldelning av kontrakt för sociala tjänster 
och andra specifika tjänster
Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel 
när värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Or. da

Ändringsförslag 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 74
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74 utgår
Tilldelning av kontrakt för sociala tjänster 
och andra specifika tjänster
Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel 
när värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Or. en

Motivering

Kopplat till återinförandet av skillnaden mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 74 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av kontrakt för sociala tjänster 
och andra specifika tjänster

Deltagande i och tilldelning av kontrakt 
för sociala tjänster och andra specifika 
tjänster

Or. es

Ändringsförslag 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 

Offentliga upphandlingskontrakt för 
sociala tjänster och andra specifika tjänster 
som anges i bilaga XVI ska tilldelas i 
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värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

enlighet med detta kapitel när värdet på 
kontrakten är lika högt eller högre än det 
tröskelvärde som anges i artikel 4 d.

Or. en

Motivering

Ska läsas tillsammans med de ändringsförslag som föreslår en kompromiss gällande sociala 
tjänster och andra tjänster för att undvika att B-tjänsterna återinförs och att detta avsnitt 
utgår.

Ändringsförslag 1393
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI B 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Or. fr

Ändringsförslag 1394
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i
artikel 4 d.

Utan att det påverkar medlemsstaternas 
och/eller de upphandlande 
myndigheternas frihet att tillhandahålla 
sociala tjänster och andra specifika 
tjänster samt att organisera dessa utan att 
använda ett förfarande som leder till 
tilldelning av ett offentligt kontrakt, ska 
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kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Or. fr

Ändringsförslag 1395
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI 
ska tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Utan att det påverkar medlemsstaternas 
och/eller de offentliga myndigheternas 
frihet att själva tillhandahålla de sociala
tjänster och andra specifika tjänster som 
anges i bilaga XVI eller att organisera 
dem på ett sätt som inte innebär att 
offentliga upphandlingskontrakt sluts ska 
kontrakt för sociala tjänster och andra 
specifika tjänster som anges i bilaga XVI
tilldelas i enlighet med detta kapitel när 
värdet på kontrakten är lika högt eller 
högre än det tröskelvärde som anges i 
artikel 4 d.

Or. en

Ändringsförslag 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 74a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 74a
Medlemsstaterna kan förbehålla sig 
rätten att delta i förfarandena för 
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upphandling av sociala tjänster till icke 
vinstdrivande företag vilkas huvudsakliga 
mål är att genomföra program på det 
område för sociala tjänster som 
upphandlingen gäller, eller vilkas sociala 
mål består i att skydda rättigheterna för 
individer inom de utsatta grupper för 
vilka de sociala tjänster som 
upphandlingen gäller är avsedda.
Med icke vinstdrivande företag avses 
företag som återinvesterar minst 70 % av 
de vinster som de uppnår under ett 
räkenskapsår i förbättringar av den 
verksamhet som de bedriver eller av de 
tjänster som de tillhandahåller.

Or. es

Ändringsförslag 1397
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår
Offentliggörande av meddelanden

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.
2. Upphandlande myndigheter som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 74 ska 
informera om resultaten av 
upphandlingsförfarandet genom ett 
meddelande om kontraktstilldelning.
3. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilagorna VI J 
och K i enlighet med standardformuläret 
för meddelanden.
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Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 91.
4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.

Or. da

Ändringsförslag 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 75 utgår
Offentliggörande av meddelanden

1. Upphandlande myndigheter som har 
för avsikt tilldela ett offentligt kontrakt 
ska informera om detta genom ett 
meddelande om upphandling.
2. Upphandlande myndigheter som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 74 ska 
informera om resultaten av 
upphandlingsförfarandet genom ett 
meddelande om kontraktstilldelning.
3. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska innehålla de 
upplysningar som avses i bilagorna VI J 
och K i enlighet med standardformuläret 
för meddelanden.
Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.
4. De meddelanden som avses i 
punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i 
enlighet med artikel 49.
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Or. en

Motivering

Kopplat till återinförandet av skillnaden mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 1399
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1400
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Motivering

Att en upphandling ska föregås av ett obligatoriskt förhandsmeddelande innebär en skärpning 
av de nuvarande skyldigheterna. Skyldigheten leder till administrativa bördor, då den 
nuvarande anmälningsskyldigheten är tillräcklig för att garantera ett öppet förfarande.

Ändringsförslag 1401
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Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster i den mening som avses i artikel 74 är rent 
lokala och är på grund av sin art inte enkla att erbjuda över gränserna. Nya regler om 
förhandsmeddelanden för sociala och andra särskilda tjänster medför ytterligare byråkrati
som inte är rimlig för denna kategori av tjänster. Öppenhet kan redan garanteras genom 
gällande förhandsmeddelanden.

Ändringsförslag 1402
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Upphandlande myndigheter som har för 
avsikt tilldela ett offentligt kontrakt ska 
informera om detta på något av följande 
sätt:
(a) Genom ett meddelande om 
upphandling, som ska innehålla den 
information som avses i bilaga VI H, i 
enlighet med standardformuläret för 
meddelanden.
(b) Genom ett förhandsmeddelande, som 
ska offentliggöras kontinuerligt i enlighet 
med artikel 49 och innehålla den 
information som avses i bilaga VI I. Det 
ska av förhandsmeddelandet framgå vilka 
tjänster som kontraktet kommer att 
omfatta. Det ska ange att 
kontraktstilldelning kommer att ske utan 
ytterligare offentliggörande och att 
intresserade ekonomiska aktörer ska 
anmäla sitt intresse skriftligt.

Or. en

Motivering

De huvudsakliga ändringsförslagen föreslår en kompromiss gällande sociala tjänster och 
andra tjänster för att undvika att B-tjänsterna återinförs. Ska läsas tillsammans med den 
föreslagna höjningen av tröskelvärden.

Ändringsförslag 1404
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandlande myndigheter som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 74 ska 
informera om resultaten av 
upphandlingsförfarandet genom ett 

(Berör inte den svenska versionen.)
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meddelande om kontraktstilldelning.

Or. nl

Ändringsförslag 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upphandlande myndigheter som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 74 ska 
informera om resultaten av 
upphandlingsförfarandet genom ett 
meddelande om kontraktstilldelning.

2. Upphandlande myndigheter som har 
tilldelat ett offentligt kontrakt för de 
tjänster som avses i artikel 74 ska 
informera om resultaten av 
upphandlingsförfarandet genom ett 
meddelande om kontraktstilldelning som 
ska innehålla den information som avses i 
bilaga VI J i enlighet med 
standardformuläret för meddelanden.

Or. en

Motivering

Ingår i den föreslagna kompromissen om sociala tjänster för att undvika att man tvingas 
återinföra B-tjänsterna.

Ändringsförslag 1406
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De meddelanden som avses i punkt 2
ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga VI I.

Or. en
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Ändringsförslag 1407
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De meddelanden som avses i punkt 1
ska innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga VI del I i enlighet med 
standardformulären.

Or. nl

Ändringsförslag 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De standardformulär som avses i 
punkterna 1 och 2 ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

Or. en

Motivering

Ingår i den föreslagna kompromissen om sociala tjänster och andra tjänster.

Ändringsförslag 1409
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det meddelande som avses i punkt 2 ska 
innehålla de upplysningar som avses i 
bilaga I i enlighet med standardformuläret 
för meddelanden.

Or. en

Ändringsförslag 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Följdändringsförslag till ändringsförslaget till artikel 75.1. av samma författare.

Ändringsförslag 1411
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 1412
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1413
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Genomförandeakterna ska 

utgår
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antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 91.

Or. en

Ändringsförslag 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 91.

utgår

Or. de

Motivering

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster är rent lokala och är på grund av sin art inte 
enkla att erbjuda över gränserna. Offentliga myndigheter måste respektera EU:s principer 
om öppenhet och likabehandling när de tillhandahåller sådana tjänster inom ramen för sina 
nationella system. Nya regler om förhandsmeddelanden för sociala och andra särskilda 
tjänster medför ytterligare byråkrati som inte är rimlig för denna kategori av tjänster.

Ändringsförslag 1416
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa standardformulär ska fastställas av 
kommissionen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 91.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 1417
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1418
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De meddelanden som avses i denna 
artikel ska offentliggöras i enlighet med 
artikel 49.
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Or. en

Motivering

Ingår i den föreslagna kompromisslösningen gällande sociala tjänster och andra tjänster, 
vilket gör att man inte behöver återinföra B-tjänsterna.

Ändringsförslag 1420
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Det meddelande som avses i punkt 2 ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. en

Ändringsförslag 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. de

Motivering

Följdändringsförslag till ändringsförslaget till artikel 75.1. av samma författare.

Ändringsförslag 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt
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Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De meddelanden som avses i punkt 2
ska offentliggöras i enlighet med artikel 49.

Or. de

Ändringsförslag 1423
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Principer för tilldelning av kontrakt

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för 
användarna samt innovation. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
valet av tjänsteleverantör inte endast ska 
avgöras av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.
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Or. da

Ändringsförslag 1424
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Principer för tilldelning av kontrakt

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för 
användarna samt innovation. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
valet av tjänsteleverantör inte endast ska 
avgöras av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

Or. nl

Motivering

Sociala tjänster tillhandahålls ofta lokalt och utan gränsöverskridande effekter. Nya 
skyldigheter på EU-nivå och på nationell nivå leder till onödiga administrativa bördor för de 
upphandlande myndigheterna och tjänsteleverantörerna.
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Ändringsförslag 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Principer för tilldelning av kontrakt

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för 
användarna samt innovation. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
valet av tjänsteleverantör inte endast ska 
avgöras av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

Or. de

Motivering

Sociala tjänster är lokala och på grund av sin art inte enkla att erbjuda över gränserna. I 
synnerhet när det gäller sociala och andra särskilda tjänster bör förenkling och flexibilitet 
komma i första hand och nya byråkratiska hinder bör undvikas. Förhandsmeddelanden är här 
lämpliga och tillräckliga för att garantera principerna om öppenhet och likabehandling.

Ändringsförslag 1426
Frank Engel, Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76 utgår
Principer för tilldelning av kontrakt

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt 
som omfattas av detta kapitel som 
garanterar full överensstämmelse med 
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer 
och gör det möjligt för de upphandlande 
myndigheterna att ta hänsyn till de 
särskilda egenskaperna för tjänsterna i 
fråga.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för 
användarna samt innovation. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
valet av tjänsteleverantör inte endast ska 
avgöras av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga.

Or. en

Motivering

Kopplat till återinförandet av skillnaden mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 1427
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1428
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt som 
omfattas av detta kapitel som garanterar 

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

de upphandlande myndigheterna följer
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer. 
Medlemsstaterna kan själva fastställa 
vilka förfaranderegler som är tillämpliga 
så länge dessa regler gör det möjligt för de 
upphandlande myndigheterna att ta hänsyn 
till de särskilda egenskaperna för tjänsterna 
i fråga.

Or. en

Motivering

Ska läsas tillsammans med övriga ändringsförslag som föreslår en kompromisslösning om 
sociala tjänster och andra tjänster, för att undvika att man tvingas återinföra B-tjänsterna.

Ändringsförslag 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska införa regler för 
tilldelning av kontrakt som omfattas av 
detta kapitel, med beaktande av
principerna om öppenhet och 
likabehandling av ekonomiska aktörer. 
Reglerna ska beakta de särskilda 
egenskaperna för tjänsterna i fråga.

Or. en

Motivering

Lydelsen i artikel 76 i förslaget behövde förtydligas.

Ändringsförslag 1431
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska införa lämpliga 
förfaranden för tilldelning av kontrakt som 
omfattas av detta kapitel som garanterar 
full överensstämmelse med principerna om 
öppenhet och likabehandling av 
ekonomiska aktörer och gör det möjligt för 
de upphandlande myndigheterna att ta 
hänsyn till de särskilda egenskaperna för 
tjänsterna i fråga. Medlemsstaterna kan 
dessutom föreskriva att de upphandlande 
myndigheterna får välja att begränsa 
deltagandet i ett anbudsförfarande för 
tillhandahållande av sociala tjänster och 
hälsovårdstjänster till icke-vinstdrivande 
organ. Meddelandet om upphandling ska 
hänvisa till denna bestämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 1432
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1433
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas höga
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
tillgänglighet och omfattning, olika 
användarkategoriers specifika behov, 
deltagande och egenansvar för användarna 
samt innovation. Medlemsstaterna ska
föreskriva att valet av tjänsteleverantör inte 
endast ska avgöras av priset för 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga, utan 
även ta hänsyn till kvalitets- och 
hållbarhetskriterierna för sociala tjänster 
enligt ovan. De upphandlande 
myndigheterna får även hänvisa till 
kriterierna i den frivilliga europeiska 
kvalitetsramen för sociala tjänster. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
de upphandlande myndigheterna kan 
välja att begränsa deltagandet i ett 
upphandlingsförfarande för 
tillhandahållande av sociala tjänster och 
hälso- och sjukvårdstjänster till en ideell 
organisation om det specifika behoven 
hos respektive användarkategori kräver 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna beaktar 
behovet av att garantera tjänsternas höga 
kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, 
överkomlighet, tillgänglighet och 
omfattning, olika användarkategoriers 
specifika behov, inklusive missgynnade 
och utsatta grupper, deltagande och 
egenansvar för användarna samt 
innovation. Medlemsstaterna föreskriver
att valet av tjänsteleverantör inte endast ska 
avgöras av priset för tillhandahållandet av 
tjänsten i fråga utan med hänsyn till 
ovannämnda hållbarhets- och 
kvalitetskriterier för sociala tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med tanke på principerna om en 
individanpassad vård med helhetssyn, 
individens fria val samt kontinuitet och 
kvalitet i vården kan medlemsstaterna 
utforma lösningar som garanterar 
kontinuitet i utförandet av nämnda 
tjänster från de företag som 
tillhandahåller vårdtagarna dessa tjänster 
såväl före offentliggörandet av detta 
direktiv som vad gäller de tjänster som 
tilldelas efter offentliggörandet av 
detsamma.

Or. es
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Ändringsförslag 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och/eller 
upphandlande myndigheter ska se till att 
de ekonomiska aktörerna respekterar 
skyldigheter som rör sociala villkor och 
anställningsvillkor, såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
samt arbetsvillkor enligt lagar, 
förordningar eller administrativa 
bestämmelser, skiljedomar och 
kollektivavtal på EU-nivå och nationell 
nivå, liksom internationella 
arbetsrättsliga bestämmelser som 
förtecknas i bilaga XI, vilka gäller på den 
ort där arbetet, tjänsten eller leveransen 
utförs; dessa skyldigheter ska också 
tillämpas på gränsöverskridande 
situationer, där arbetstagare från en 
medlemsstat utför tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 1437
Anna Hedh

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får föreskriva att de 
sociala tjänster och andra specifika 
tjänster som anges i bilaga XVI ska 
utföras av en viss typ av ekonomisk aktör.

Or. en
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Motivering

För att förhindra att sociala tjänster utförs av en typ av företag som bara vill tjäna pengar 
och som inte satsar på omsorg av enskilda bör medlemsstaterna få föreskriva att sociala 
tjänster ska utföras av en viss företagsform.

Ändringsförslag 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna försäkrar att de 
upphandlande myndigheterna är fullt ut 
solventa gentemot ekonomiska aktörer 
och försäkrar att dessa myndigheter utgör 
ett lämpligt verktyg som garanterar skydd 
för aktörens inkomst.

Or. it

Motivering

De offentliga myndigheternas långvariga insolvens gentemot privata företag för utförda 
tjänster kan inte tolereras. Sammansättningen hos ett garantiinstrument som ska skydda 
inkomsten som den ekonomiska aktören har rätt till efter utförandet av arbetet skulle kunna 
utgöra ett väsentligt verktyg för att garantera effektiv ersättning.

Ändringsförslag 1439
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna om underentreprenad i 
artikel 71 respekteras.

Or. de
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Ändringsförslag 1440
Anna Hedh

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I kontrakt som rör sociala tjänster och 
andra specifika tjänster som anges i 
bilaga XVI får de upphandlande 
myndigheterna kräva att ekonomiska 
operatörer i den specifika verksamheten 
återinvesterar eventuell vinst från samma 
verksamhet eller endast tillåter icke-
vinstdrivande enheter som anbudsgivare.

Or. en

Motivering

För att understryka att de upphandlande myndigheterna har rätt att ålägga krav som 
garanterar att skattebetalarnas pengar för sociala tjänster används i detta syfte, inte bara i 
den interna verksamheten utan även när de använder offentlig upphandling.

Ändringsförslag 1441
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska säkerställa 
tillämpningen av skälen för uteslutning i 
artikel 55.

Or. de

Ändringsförslag 1442
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Vid valet av tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna överväga att använda 
reserverade kontrakt enligt artikel 17.

Or. de

Ändringsförslag 1443
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Upphandlande myndigheter får 
reservera specifika kontrakt för icke 
vinstdrivande organisationer som är 
specialiserade på att tillhandahålla 
sociala tjänster, förutsatt att de 
grundläggande principerna om öppenhet 
och likabehandling respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan information om resultatet av 
tävlingen behöver inte offentliggöras, om 
detta skulle hindra tillämpning av lag, 
strida mot allmänintresset, skada offentliga 
eller privata företags berättigade 
affärsintressen eller motverka sund 
konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

Informationen om resultatet av tävlingen 
kommer att offentliggöras, såvida inte 
offentliggörandet skulle hindra tillämpning 
av lag eller strida mot allmänintresset.

Or. en
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Ändringsförslag 1445
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Avdelning 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVDELNING IIIa
REGLER OM KONCESSIONER 

AVSEENDE BYGGENTREPRENADER
[Ytterligare särskilda bestämmelser 
kommer att läggas till vid en senare 
tidpunkt genom 
kompromissändringsförslag]

Or. de

Motivering

Ytterligare särskilda bestämmelser kommer att läggas till vid en senare tidpunkt genom 
kompromissändringsförslag. 

Ändringsförslag 1446
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Avdelning 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVDELNING IIIb
REGLER OM KONCESSIONER 

AVSEENDE OFFENTLIGA TJÄNSTER
Artikel (...)
Tillämpliga bestämmelser
För tjänstekoncessioner gäller 
bestämmelserna i detta direktiv i 
överensstämmelse med bestämmelserna 
om byggkoncessioner.

Or. de
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Motivering

Här måste det diskuteras om bestämmelserna om bygg- och tjänstekoncessioner inte borde 
integreras i direktivet om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling för att 
säkerställa en enhetlig rättsordning. En analog tillämpning av reglerna om byggkoncessioner 
kommer inte att vara möjlig på alla områden, och detta behöver diskuteras.

Ytterligare särskilda bestämmelser kommer att läggas till vid en senare tidpunkt genom 
kompromissändringsförslag. 

Ändringsförslag 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Avdelning 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

STYRNING GENOMFÖRANDE, RAPPORTERING 
OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 83 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en ekonomisk aktör eller en 
underleverantör som utsetts för ett 
kontrakt befunnits visa väsentliga eller 
ihållande brister i fullgörandet av något 
av kontraktets materiella krav ska den 
upphandlande myndigheten meddela 
sakförhållandet och de nödvändiga 
uppgifterna till de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
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artiklarna 84 och 88.

Or. de

Ändringsförslag 1449
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 83 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
upphandlande myndigheterna lätt kan 
erhålla information och hjälp med 
avseende på tillämpningen av denna 
artikel genom de tillsynsorgan och 
administrativa myndigheter som avses i 
artiklarna 84 och 88.

Or. de

Ändringsförslag 1450
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
rådets direktiv 89/665/EEG se till att detta 
direktiv tillämpas korrekt genom effektiva 
och tillgängliga mekanismer som medger 
insyn och som kompletterar det befintliga 
systemet för granskning av upphandlande 
myndigheters beslut.

utgår

Or. nl

Motivering

Det är överflödigt att i ett direktiv ange att direktivet ska tillämpas korrekt.
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Ändringsförslag 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med 
rådets direktiv 89/665/EEG se till att detta 
direktiv tillämpas korrekt genom effektiva 
och tillgängliga mekanismer som medger 
insyn och som kompletterar det befintliga 
systemet för granskning av upphandlande 
myndigheters beslut.

1. För att effektivt säkerställa ett korrekt 
och ändamålsenligt genomförande ska 
medlemsstaterna se till att åtminstone de 
uppgifter som anges i denna artikel utförs 
av en eller flera myndigheter eller 
strukturer. De ska för kommissionen 
uppge vilka myndigheter eller strukturer 
som är behöriga för dessa uppgifter.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
tillämpningen av upphandlingsreglerna 
övervakas, inklusive genomförandet av 
projekt som samfinansieras av unionen, i 
syfte att upptäcka hot mot unionens 
finansiella intressen. Övervakningen ska 
användas för att förhindra, upptäcka och 
på lämpligt sätt rapportera möjliga fall av 
upphandlingsbedrägeri, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga fall 
av oegentligheter.
När de övervakande myndigheterna eller 
strukturerna identifierar särskilda 
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överträdelser eller systematiska brister ska 
de ges befogenhet att hänföra dessa 
problem till nationella 
revisionsmyndigheter, domstolar eller 
tribunaler eller till andra lämpliga 
myndigheter eller strukturer, som 
ombudsmannen, nationella parlament 
eller deras utskott.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Resultaten av 
övervakningsverksamheten i punkt 2 ska 
göras tillgängliga för allmänheten genom 
lämpliga informationskanaler. I 
synnerhet ska medlemsstaterna 
åtminstone vartannat år offentliggöra en 
översikt över de vanligaste anledningarna 
till felaktig tillämpning eller 
rättsosäkerhet, inklusive eventuella
strukturella eller återkommande brister 
vid tillämpningen av reglerna, över enligt 
denna bestämmelse möjliga fall av 
bedrägeri och andra olagliga beteenden.
Medlemsstaterna ska vartannat år förse 
kommissionen med en allmän översikt 
över sina nationella policyer för hållbar 
upphandling, med en beskrivning av 
relevanta nationella åtgärdsplaner och 
initiativ och, om det är känt, det praktiska 
genomförandet av dessa. De ska även 
uppge hur väl små och medelstora företag 
klarar sig i upphandlingar; om mindre än 
50 % av värdet på tilldelade kontrakt 
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tilldelas små och medelstora företag ska 
medlemsstaterna ange huruvida det har 
tagits fram initiativ för att förbättra denna 
siffra.
På grundval av de uppgifter som tas emot 
ska kommissionen regelbundet utfärda en 
rapport om genomförandet och bästa 
praxis gällande dessa policyer på den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. De personer eller organ som inte har 
tillgång till granskningsförfarandena 
enligt rådets direktiv 89/665/EEG ska ges 
möjlighet att rapportera möjliga 
överträdelser av detta direktiv till en 
behörig myndighet eller struktur, som 
vederbörligen ska beakta alla tillräckligt 
bestyrkta klagomål och vidta lämpliga 
åtgärder inom ramen för den befogenhet 
och behörighet som föreskrivs i nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska se till att 
kostnadsfri vägledning om tolkningen och 
tillämpningen av unionens regler om 
offentlig upphandling finns tillgänglig för 
att hjälpa upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer att tillämpa unionens 
upphandlingsregler korrekt.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av de allmänna 
förfaranden och arbetsmetoder som 
kommissionen har infört för sin 
kommunikation och sina kontakter med 
medlemsstaterna, utse en kontaktpunkt 
för samarbete med kommissionen när det 
gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen 
och genomförandet av unionens budget 
på grundval av artikel 17 i EU-fördraget 
och artikel 317 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.
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Ändringsförslag 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. De upphandlande myndigheterna ska, 
åtminstone under kontraktets varaktighet, 
spara kopior av alla kontrakt som slutits 
till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
De ska bevilja tillträde till dessa kontrakt i 
enlighet med eventuella tillämpliga regler 
om tillgång till handlingar och dataskydd.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag.

Ändringsförslag 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Lista över aktörer som åsidosätter 

bestämmelser eller skyldigheter
1. En ekonomisk aktör som åsidosätter de 
bestämmelser som anges i kontraktet, 
särskilt sådana som rör socialt skydd, 
anställningsskydd, arbetsvillkor och 
underentreprenad, ska föras upp på en 
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lista över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter i reglerna 
om offentlig upphandling.
2. Listan över aktörer som åsidosätter 
skyldigheter och bestämmelser ska 
behandlas och uppdateras regelbundet av 
de tillsynsorgan och administrativa 
myndigheter som avses i artiklarna 84 och 
88. De upphandlande myndigheterna ska 
ha rätt till och skyldighet att konsultera 
listan innan de tilldelar ett offentligt 
kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a
Lista över aktörer som åsidosätter 

bestämmelser eller skyldigheter
En ekonomisk aktör som åsidosätter de 
bestämmelser som anges i kontraktet, 
särskilt sådana som rör socialt skydd och 
anställningsskydd, arbetsvillkor och 
underentreprenad, ska föras upp på en 
lista över aktörer som åsidosätter 
bestämmelser eller skyldigheter. Att 
förekomma på en sådan lista ska utgöra 
skäl för uteslutning.

Or. de

Ändringsförslag 1460
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 84
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras. 
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
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3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten. 
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen. 
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
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upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpni
ng rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen. 
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionsbudgeten på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
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artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen. 
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
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till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

Dessa artiklar leder till onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna hur 
de organiserar sin interna förvaltning. Medlemsstaterna kan besluta om att inrätta ett 
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tillsynsorgan (artikel 84) utan europeisk reglering. Artikel 84 strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras. 
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
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upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten. 
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen. 
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
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för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpni
ng rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen. 
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
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4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt för kommissionen när det 
övervakar tillämpningen av EU-
lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17
i EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget. Den ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen. 
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
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detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
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punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag. Genom detta ändringsförslag utgår artikel 84 om offentlig 
tillsyn helt. Det skulle strida mot subsidiaritetsprincipen om man gjorde det obligatoriskt med 
ett enda tillsynsorgan i varje medlemsstat. Det skulle dessutom vara omöjligt att genomföra i 
medlemsstater med decentraliserade förvaltningar eller federala strukturer.

Ändringsförslag 1462
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras. 
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
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(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
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och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från EU-
domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen. 
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
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direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionsbudgeten på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen. 
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
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för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
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ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. nl

Motivering

Kravet på att inrätta en nationell tillsynsmyndighet och till detta organ överlämna texterna 
till alla kontrakt som slutits strider helt klart mot subsidiaritetsprincipen. Det måste finnas 
större förtroende för den demokratiska kontrollen av upphandlande myndigheter. Dessutom 
leder dessa bestämmelser till ökade administrativa bördor för de upphandlande 
myndigheterna.

Ändringsförslag 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
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organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras. 
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
som samfinansieras av unionsbudgeten. 
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
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tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen. 
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
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av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpni
ng rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen. 
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt för kommissionen när det 
övervakar tillämpningen av EU-
lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17 
i EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget. Den ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen. 
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
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unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
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sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen kommer att öka den administrativa bördan för 
medlemsstaterna väsentligt. Dessutom kommer den att påverka hur den interna förvaltningen 
organiseras i medlemsstaterna. Beslut med avseende på de åtgärder som ska vidtas för att 
säkerställa en korrekt tillämpning av direktivet samt de ansvariga institutionerna bör få fattas 
av medlemsstaterna själva.

Ändringsförslag 1464
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
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organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras.
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt 
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
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som samfinansieras av unionsbudgeten.
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, mot bakgrund av 
bestämmelserna i detta direktiv och 
relevant rättspraxis från EU-domstolen.
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
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efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning rapportera alla 
brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen.
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt när det övervakar 
tillämpningen av EU-lagstiftningen och 
genomförandet av unionsbudgeten på 
grundval av artikel 17 i EU-fördraget och 
artikel 317 i EUF-fördraget. Den ska till 
kommissionen rapportera alla 
överträdelser av detta direktiv i 
upphandlingsförfaranden för tilldelning 
av kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av unionen. 
Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
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genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat. 
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
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och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. de

Ändringsförslag 1465
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 84 utgår
Offentlig tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
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samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.
Alla upphandlande myndigheter ska 
omfattas av sådan tillsyn.
2. De behöriga myndigheter som deltar i 
genomförandeverksamheterna ska 
organiseras så att intressekonflikter 
undviks. För det offentliga 
tillsynssystemet ska öppenhet och insyn 
gälla. I detta syfte ska alla vägledande 
dokument och yttranden samt en årlig 
rapport över genomförandet och 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv offentliggöras. 
Den årliga rapporten ska innehålla 
följande:
(a) Uppgifter om hur väl små och 
medelstora företag klarar sig i 
upphandlingar; om mindre än 50 % av 
värdet på tilldelade kontrakt tilldelas små 
och medelstora företag ska rapporten 
innehålla en analys av anledningarna till 
detta.
(b) En övergripande genomgång av 
genomförandet av policyer för hållbar 
upphandling, inbegripet förfaranden som 
tar hänsyn till överväganden i fråga om 
miljöskydd, social integrering (inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade) samt
främjande av innovation.
(c) Uppgifter om övervakning och 
uppföljning av brott mot 
upphandlingsbestämmelser som påverkar 
unionens budget i enlighet med punkterna 
3–5 i denna artikel.
(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter inom 
området för offentlig upphandling, 
inbegripet sådana som påverkar projekt 
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som samfinansieras av unionsbudgeten. 
3. Tillsynsorganet ska ansvara för 
följande uppgifter:
(a) Övervaka tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling och praxis för 
detta hos upphandlande myndigheter och 
särskilt hos inköpscentraler.
(b) Erbjuda juridisk rådgivning till 
upphandlande myndigheter i fråga om 
tolkningen av reglerna och principerna 
för offentlig upphandling och om 
tillämpningen av reglerna för offentlig 
upphandling i specifika fall.
(c) Utfärda initiativyttranden och råd i 
frågor av allmänt intresse som berör 
tolkningen och tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling, återkommande 
frågor och systematiska skillnader i 
tillämpning av reglerna för offentlig 
upphandling, inbegripet ”rödflaggning” 
och andra metoder för att öka 
medvetenheten, förebygga och upptäcka 
korruption, intressekonflikt och liknande 
allvarliga fall av oegentligheter, mot 
bakgrund av bestämmelserna i detta 
direktiv och relevant rättspraxis från 
EU-domstolen. 
(d) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att förebygga, 
upptäcka och på lämpligt sätt rapportera 
fall av bedrägerier, korruption, 
intressekonflikt och liknande allvarliga 
fall av oegentligheter i samband med 
upphandling.
(e) Uppmärksamma nationella behöriga 
institutioner, bl.a. revisionsmyndigheter, 
på särskilda överträdelser som har 
upptäckts och systematiska brister.
(f) Undersöka klagomål från medborgare 
och företag på tillämpningen av reglerna 
för offentlig upphandling i särskilda fall 
och överföra analysen till de behöriga 
upphandlande myndigheterna som ska 
vara skyldiga att ta hänsyn till den i sina 
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beslut eller motivera varför de väljer att 
inte göra det.
(g) Övervaka beslut som fattas av 
nationella domstolar och myndigheter 
efter ett avgörande av EU-domstolen på 
grundval av artikel 267 i fördraget eller 
revisionsrättens slutsatser om att det har 
förekommit överträdelser av unionens 
regler för offentlig upphandling i 
samband med projekt som medfinansieras 
av unionen; tillsynsorganet ska till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpni
ng rapportera alla brott mot unionens 
upphandlingsförfaranden där dessa berör 
kontrakt som direkt eller indirekt 
finansieras av Europeiska unionen. 
De uppgifter som avses i led e ska inte 
påverka utövandet av rätten att överklaga 
enligt nationell lagstiftning eller enligt det 
system som inrättats på grundval av 
direktiv 89/665/EEG.
Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 
nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.
4. Utan att detta påverkar tillämpningen 
av de allmänna förfaranden och 
arbetsmetoder som kommissionen har 
infört för sin kommunikation och sina 
kontakter med medlemsstaterna ska 
tillsynsorganet fungera som särskild 
kontaktpunkt för kommissionen när det 
övervakar tillämpningen av EU-
lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17 
i EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget. Den ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen. 
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Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 
uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.
Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.
5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som 
tillsynsorganet vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.
6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst
(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
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(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.
7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas 
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.
8. En sammanfattning av tillsynsorganets 
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

Or. en

Motivering

Det skulle strida mot subsidiaritetsprincipen om man gjorde det obligatoriskt med ett enda 
tillsynsorgan i varje medlemsstat. Det skulle dessutom vara omöjligt att genomföra i 
medlemsstater med decentraliserade förvaltningar eller federala strukturer.
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Ändringsförslag 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa tillsyn 
och samordning av 
genomförandeverksamheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa ett 
korrekt genomförande och en 
demokratisk, redovisningsrelaterad och 
rättslig tillsyn över genomförandet av 
detta direktiv. Medlemsstaterna kan själva 
välja om de vill utse ett oberoende organ 
för tillsyn och samordning, eller om de vill 
överlåta tillsynen till de befintliga 
tillsynsorgan som redan utövar 
demokratisk, redovisningsrelaterad och 
rättslig kontroll över de upphandlande 
myndigheterna. 
Om en medlemsstat beslutar sig för att 
inte utse ett oberoende tillsynsorgan ska 
medlemsstaterna se till att 
(a) kommunfullmäktige, regionala 
parlament och nationella parlament har 
den kompetens som krävs för att övervaka 
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och utöva demokratisk kontroll över de 
upphandlande myndigheterna, 
(b) revisorer med ansvar för granskning 
av lokala, regionala och nationella 
myndigheter har den kompetens som 
krävs för att övervaka och granska de 
upphandlande myndigheterna,
(c) domstolsväsendet har den kompetens 
som krävs för att utöva rättslig kontroll 
över de upphandlande myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 1469
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
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kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

kallat tillsynsorganet), om ett sådant 
oberoende organ saknas. Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

Or. nl

Ändringsförslag 1470
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett oberoende 
organ med ansvar för tillsyn och 
samordning av 
genomförandeverksamheterna (nedan 
kallat tillsynsorganet). Medlemsstaterna 
ska underrätta kommissionen om 
utnämningen.

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
mekanismer för tillsyn och samordning av 
genomförandeverksamheterna. I samtliga 
fall ska ansvarsfördelningen i dessa 
medlemsstater med en sammansatt eller 
decentraliserad administrativ struktur 
respekteras. Medlemsstaterna ska utse de 
organ som bäst kan anpassas till deras 
statliga struktur. 

Or. es

Ändringsförslag 1471
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Statistik och en översikt över 
användningen av det förhandlade 
förfarandet utan offentliggörande som 
avses i artikel 30, inbegripet en lista över 
de ekonomiska aktörer som beviljades 
offentliga kontrakt till följd av detta 
förfarande och på vilka grunder 
förfarandet tillämpades.
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Or. en

Ändringsförslag 1472
Monica Luisa Macovei

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga fall av 
oegentligheter inom området för offentlig 
upphandling, inbegripet sådana som 
påverkar projekt som samfinansieras av 
unionsbudgeten.

(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga fall av 
oegentligheter inom området för offentlig 
upphandling, inbegripet sådana som 
påverkar projekt som samfinansieras av 
unionsbudgeten, samt, om möjligt, om 
resultatet av hänskjutningar till behöriga 
administrativa, brottsbekämpande eller 
rättsliga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1473
Phil Prendergast

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga fall av 
oegentligheter inom området för offentlig 
upphandling, inbegripet sådana som 
påverkar projekt som samfinansieras av 
unionsbudgeten.

(d) Centraliserade uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, korruption, 
intressekonflikt och andra allvarliga fall av 
oegentligheter inom området för offentlig 
upphandling, inbegripet sådana som 
påverkar projekt som samfinansieras av 
unionsbudgeten. Dessa uppgifter ska 
sammanställas enligt en gemensam 
uppsättning variabler och en gemensam 
metod för att möjliggöra standardiserade 
upphandlingsdatabaser och -statistik på 
EU-nivå, vilket underlättar vetenskaplig 
jämförelse mellan offentlig 
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upphandlingspraxis i olika medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska ansvara för följande 
uppgifter:

3. De behöriga myndigheterna ska ansvara
för följande uppgifter:

Or. fr

Ändringsförslag 1475
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska ansvara för
följande uppgifter:

3. Tillsynsmekanismerna ska garantera 
att följande uppgifter fullföljs:

Or. es

Ändringsförslag 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervaka tillämpningen av reglerna för 
offentlig upphandling och praxis för detta 
hos upphandlande myndigheter och särskilt 

(a) Övervaka hur den ekonomiska aktör 
som tilldelats kontraktet och dennes 
underleverantörer tillämpar reglerna för 
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hos inköpscentraler. offentlig upphandling och reglerna om 
socialt skydd och anställningsskydd samt 
arbetsvillkor, inklusive praxis för detta hos 
upphandlande myndigheter och särskilt hos 
inköpscentraler.

Or. de

Ändringsförslag 1477
Monica Luisa Macovei

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Inrätta och tillämpa, i samarbete med 
brottsbekämpande organ, omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem för 
”rödflaggning” för att förebygga, upptäcka 
och på lämpligt sätt rapportera fall av 
bedrägerier, korruption, intressekonflikt 
och liknande allvarliga fall av 
oegentligheter i samband med 
upphandling. Detta ska även inbegripa en 
kartläggning av risker som identifierar 
utsatta befattningar vid upphandlande 
myndigheter, samt vid interna och externa 
kontrollorgan, verksamheter inom ramen 
för offentliga upphandlingsförfaranden 
där risker har identifierats och utsatta 
sektorer och/eller projekt. Indikatorerna 
för rödflaggning och kartläggningen av 
risker ska uppdateras regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 1478
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Inrätta förfaranden för rapportering 
av fall av allvarliga oegentligheter som 
även säkerställer skyddet av 
uppgiftslämnarens anonymitet.

Or. en

Ändringsförslag 1479
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Inrätta och tillämpa omfattande, 
praktiskt genomförbara indikatorsystem 
för ”rödflaggning” för att
(i) upptäcka och förhindra kontrakt med 
risk att främja monopolistiska och 
oligopolistiska strukturer och marknader,
(ii) på saklig grund och effektivt 
förhindra upphandlingskontrakt och -
förfaranden som undergräver små och 
medelstora företags och lokala företags 
möjligheter att delta i och vinna 
kontrakten,
(iii) förhindra att man bortser från 
slutanvändarnas rätt till att ha ett val och 
till att höras.

Or. en

Ändringsförslag 1480
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led db (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Centralisera uppgifter om 
rapporterade fall av bedrägeri, 
korruption, intressekonflikt och andra 
allvarliga fall av oegentligheter, samt, när 
så är möjligt, om uppföljningen av dessa 
av behöriga administrativa, 
brottbekämpande eller rättsliga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1481
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) Säkerställa, i samarbete med 
brottsbekämpande organ, specialiserad 
utbildning av upphandlande myndigheter 
och tjänstemän vid de interna 
kontrollorganen om upptäckt av 
bedrägeri, korruption, intressekonflikt 
och andra fall av allvarliga 
oegentligheter.

Or. en

Ändringsförslag 1482
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) Säkerställa offentliggörande av 
regelbundet uppdaterade listor över vilka 
ekonomiska aktörer som är uteslutna från 
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deltagande i offentliga kontrakt på de 
grunder som anges i artiklarna 55.1, 55.2 
och 55.3.

Or. en

Ändringsförslag 1483
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Bevilja det civila samhällets 
organisationer rätten att övervaka, och 
rapportera, till förmån för människor med 
begränsad rättslig kapacitet eller annan 
begränsad kapacitet att kvaliteten på de 
tjänster och varor som tillhandahålls 
dessa människor med begränsad rättslig 
kapacitet eller annan begränsad kapacitet 
överensstämmer med EU:s 
grundläggande rättigheter och de 
tekniska specifikationer och 
tilldelningskriterier som definieras i 
kontraktet och följer de krav som rör 
uppfyllelse av de specifika behoven hos 
varje användarkategori.

Or. en

Ändringsförslag 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Granska de inskickade rapporterna 
från de upphandlande myndigheter som 
avser delta i en upphandling utan 
offentliggörande.
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Or. it

Ändringsförslag 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Förvalta den officiella listan över 
aktörer som åsidosätter bestämmelser 
eller skyldigheter i enlighet med 
artikel 73a.

Or. en

Ändringsförslag 1486
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Stödja upphandlingsbyråer och 
-myndigheter att inrätta interna 
förfaranden för att personalen ska kunna 
slå larm om missförhållanden för att se 
till att
– all personal (inklusive tillfällig personal 
och kontraktsanställda, praktikanter och 
konsulter) som avslöjar någon typ av 
omfattande förseelse i god tro skyddas 
mot alla former av repressalier, 
trakasserier eller skadliga åtgärder,
– sekretess för visslarna upprätthålls 
såvida de inte uttryckligen avstår från 
detta,
– lämpliga mekanismer görs tillgängliga 
för att avslöjanden ska kunna göras, 
såsom hjälptelefoner och onlineformulär,
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– en visslare som har utsatts för 
repressalier ges rätt till en rättvis 
förhandling inför ett opartiskt forum och 
att denne kompenseras till fullo; de som 
vidtar repressalier ska sanktioneras i 
vederbörlig ordning,
– avslöjanden utreds ordentligt och att 
korrigerande åtgärder vidtas (om 
tillämpligt,) och att visslarna kan välja att 
delta i dessa förfaranden,
– chefer måste bevisa att eventuella 
åtgärder som vidtagits gentemot visslaren 
kan motiveras av andra orsaker än det 
faktum att personen har slagit larm om 
missförhållanden,
– felaktiga avslöjanden, om de gjordes i 
god tro, skyddas; avslöjanden som visar 
sig ha gjorts i ond tro skyddas inte,
– ledningen och personalen är lämpligt 
utbildade i visslares rättigheter samt i 
policyer och förfaranden som rör visslare,
– policyer som rör visslare bör övervakas 
och utvärderas regelbundet av oberoende 
organ,
– externa larm om missförhållanden till 
folkvalda, icke statliga organisationer, 
media och andra lämpliga parter skyddas 
om de interna kanalerna inte fungerar 
eller om sådana saknas.

Or. en

Ändringsförslag 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt 

utgår
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nationell lagstiftning för att granska 
upphandlande myndigheters beslut om en 
överträdelse som har upptäckts under 
tillsynsorganets övervakningsverksamhet 
och juridiska rådgivningsverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet 
befogenhet att överta behörigheten från 
den domstol som är behörig enligt nationell 
lagstiftning för att granska upphandlande 
myndigheters beslut om en överträdelse 
som har upptäckts under tillsynsorganets 
övervakningsverksamhet och juridiska 
rådgivningsverksamhet.

De behöriga myndigheterna kan överta 
behörigheten från den domstol som är 
behörig enligt nationell lagstiftning för att 
granska upphandlande enheters beslut om 
en överträdelse som har upptäckts under de 
behöriga myndigheternas 
övervakningsverksamhet och juridiska 
rådgivningsverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 1489
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganet
befogenhet att överta behörigheten från den 
domstol som är behörig enligt nationell 
lagstiftning för att granska upphandlande 
myndigheters beslut om en överträdelse 
som har upptäckts under tillsynsorganets 
övervakningsverksamhet och juridiska 
rådgivningsverksamhet.

Medlemsstaterna ska ge tillsynsorganen 
befogenhet att överta behörigheten från den 
domstol som är behörig enligt nationell 
lagstiftning att granska upphandlande 
myndigheters beslut om en överträdelse 
som har upptäckts under tillsynsorganets 
övervakningsverksamhet och juridiska 
rådgivningsverksamhet.
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Or. es

Ändringsförslag 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och arbetsmetoder 
som kommissionen har infört för sin 
kommunikation och sina kontakter med 
medlemsstaterna ska tillsynsorganet 
fungera som särskild kontaktpunkt när det 
övervakar tillämpningen av EU-
lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17 i 
EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget. Den ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen.

4. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
de allmänna förfaranden och arbetsmetoder 
som kommissionen har infört för sin 
kommunikation och sina kontakter med 
medlemsstaterna ska de behöriga 
myndigheterna fungera som särskild 
kontaktpunkt för kommissionen när den
övervakar tillämpningen av EU-
lagstiftningen och genomförandet av 
unionsbudgeten på grundval av artikel 17 i 
EU-fördraget och artikel 317 i EUF-
fördraget. Den ska till kommissionen 
rapportera alla överträdelser av detta 
direktiv i upphandlingsförfaranden för 
tilldelning av kontrakt som direkt eller 
indirekt finansieras av unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får särskilt hänskjuta 
behandling av enskilda fall till 
tillsynsorganet om ett kontrakt ännu inte 
har ingåtts eller det fortfarande går att 
genomföra ett granskningsförfarande. 
Den får också ge tillsynsorganet i 

utgår
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uppdrag att utföra den 
övervakningsverksamhet som krävs för att 
säkerställa genomförandet av de åtgärder 
som medlemsstater har åtagit sig att vidta 
för att avhjälpa en överträdelse av 
unionens regler och principer för 
offentlig upphandling som kommissionen 
har konstaterat.

Or. fr

Ändringsförslag 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan föreskriva att 
tillsynsorganet ska analysera påstådda 
brott mot unionens upphandlingsregler 
som påverkar projekt som samfinansieras 
av unionsbudgeten. Kommissionen kan 
bemyndiga tillsynsorganet att följa upp 
vissa fall och se till att lämpliga åtgärder 
för brott mot unionens 
upphandlingsregler som påverkar 
samfinansierade projekt vidtas av de 
behöriga nationella myndigheterna, som 
ska vara skyldiga att följa tillsynsorganets 
anvisningar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som tillsynsorganet
vidtar för att se till att upphandlande 
myndigheters beslut följer detta direktiv 
och principerna i fördraget ska inte ersätta 
eller föregripa kommissionens 
institutionella roll som fördragets väktare. 
När kommissionen beslutar att hänskjuta 
behandlingen av ett enskilt fall ska den 
också förbehålla sig rätten att ingripa i 
enlighet med de befogenheter som den 
tilldelas i fördraget.

5. De utrednings- och 
verkställighetsåtgärder som de behöriga 
myndigheterna vidtar för att se till att 
upphandlande myndigheters beslut följer 
detta direktiv och principerna i fördraget 
ska inte ersätta eller föregripa 
kommissionens institutionella roll som 
fördragets väktare. När kommissionen 
beslutar att hänskjuta behandlingen av ett 
enskilt fall ska den också förbehålla sig 
rätten att ingripa i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelas i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De upphandlande myndigheterna ska 
till det nationella tillsynsorganet 
överlämna den fullständiga texten till alla 
kontrakt som slutits till ett värde på minst

utgår

(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,
(b) 10 000 000 euro för kontrakt som 
avser byggentreprenader.

Or. de

Motivering

Omfattande krav på offentliggörande skulle medföra att även detaljerade affärsuppgifter 
skulle bli kända i vissa kontrakt och att ”know how”, d.v.s. affärshemligheter måste 
presenteras för tredje part, eventuellt till och med i strid med sekretessbestämmelser. Detta 
skulle dock inte främja större öppenhet eftersom upphandlingsförfarandet avslutas i och med 
kontraktstilldelningen.
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Ändringsförslag 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De upphandlande myndigheterna ska till 
det nationella tillsynsorganet överlämna 
den fullständiga texten till alla kontrakt 
som slutits till ett värde på minst

6. De upphandlande myndigheterna ska till 
de behöriga myndigheterna överlämna 
den fullständiga texten till alla kontrakt 
som slutits till ett värde på minst

Or. fr

Ändringsförslag 1496
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

(a) 800 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 1497
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

(a) 250 000 euro för kontrakt som avser 
varor eller tjänster,

Or. en
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Ändringsförslag 1498
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 10 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

(b) 5 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

Or. en

Ändringsförslag 1499
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 10 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

(b) 1 000 000 euro för kontrakt som avser 
byggentreprenader.

Or. en

Ändringsförslag 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, 
ska tillsynsorganet på skriftlig begäran 
gratis ge obegränsad och fullständig 
tillgång till de slutna kontrakten enligt 
punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 

utgår
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tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den 
ekonomiska aktör som tilldelats 
kontraktet, eller motverka sund 
konkurrens mellan aktörerna.
Tillgång till de delar som får utlämnas
ska ges inom en rimlig tidsfrist och senast 
45 dagar från dagen för begäran.
De sökande som begär tillgång till ett 
kontrakt ska inte vara skyldiga att visa 
direkt eller indirekt intresse avseende det 
berörda kontraktet. 
Informationsmottagaren ska ha rätt att 
offentliggöra informationen.

Or. de

Motivering

Existerande rättsprinciper om tillgång till handlingar i upphandlingstvister och ytterligare 
rättigheter enligt de redan mycket långtgående lagarna om informationsfrihet är fullt 
tillräckliga.

Ändringsförslag 1501
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet på skriftlig begäran gratis 
ge obegränsad och fullständig tillgång till 
de slutna kontrakten enligt punkt 6. 
Tillgång till vissa delar av kontrakten kan 
vägras om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet på begäran gratis ge 
obegränsad och fullständig tillgång till de 
slutna kontrakten enligt punkt 6. Tillgång 
till vissa delar av kontrakten kan vägras 
endast när utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
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allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna. Beslut om att neka tillgång till 
vissa delar av offentliga kontrakt på dessa 
grunder bör vederbörligen motiveras och 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet på skriftlig begäran gratis 
ge obegränsad och fullständig tillgång till 
de slutna kontrakten enligt punkt 6. 
Tillgång till vissa delar av kontrakten kan 
vägras om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska
de behöriga myndigheterna på skriftlig 
begäran gratis ge obegränsad och 
fullständig tillgång till de slutna kontrakten 
enligt punkt 6. Tillgång till vissa delar av 
kontrakten kan vägras om utlämnande av 
sådan information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 1503
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet på skriftlig begäran gratis 
ge obegränsad och fullständig tillgång till 
de slutna kontrakten enligt punkt 6. 
Tillgång till vissa delar av kontrakten kan 
vägras om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

7. Utan att det påverkar nationell 
lagstiftning om tillgång till information, 
och i enlighet med nationell lagstiftning 
och EU-lagstiftning om uppgiftsskydd, ska 
tillsynsorganet samla in och offentligt ge
gratis, obegränsad och fullständig tillgång 
till all dokumentation som hör till 
samtliga upphandlingsprocesser.
Särskilda förfarandedokument som 
kontrakt, ändringar av kontrakt och 
revisioner som tillhör alla slutna kontrakt
ska också offentliggöras. Tillgång till 
vissa delar av sådan information kan 
nekas om utlämnande av sådan 
information skulle kunna hindra 
tillämpning av lagen, strida mot 
allmänintresset, skada berättigade 
kommersiella intressen för offentliga eller 
privata ekonomiska aktörer, även 
kommersiella intressen för den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet, eller 
motverka sund konkurrens mellan 
aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning av tillsynsorganets
samtliga verksamheter i enlighet med 
punkterna 1–7 ska lämnas i den årliga 
rapport som anges i punkt 2.

8. En sammanfattning av de behöriga 
myndigheternas samtliga verksamheter i 
enlighet med punkterna 1–7 ska lämnas i 
den årliga rapport som anges i punkt 2.
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Or. fr

Ändringsförslag 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Individuella rapporter om förfaranden för 
tilldelning av kontrakt

Individuell rapportering

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1506
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje kontrakt, varje ramavtal och
varje gång ett dynamiskt inköpssystem 
inrättas ska den upphandlande 
myndigheten upprätta en skriftlig rapport, 
som minst ska innehålla följande:

För varje upphandling ovanför tröskeln, 
vare sig det är ett kontrakt eller ramavtal
eller varje gång ett dynamiskt 
inköpssystem inrättas ska den 
upphandlande myndigheten upprätta en 
skriftlig rapport, som minst ska innehålla 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Namnen på de utvalda 
anbudssökandena eller anbudsgivarna och 
skälen till att de valts.

(b) Om tillämpligt, resultaten av det 
kvalitativa urvalet och/eller minskningen 
av antalet enligt artiklarna 64 och 65, 
nämligen
(i) Namnen på de utvalda anbudssökandena 
eller anbudsgivarna och skälen till att de 
valts.

(ii) Namnen på de ej godtagna 
anbudssökandena eller anbudsgivarna 
och skälen till att de inte godtagits.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Namnen på de ej godtagna 
anbudssökandena eller anbudsgivarna 
och skälen till att de inte godtagits.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering). Texten i detta stycke har flyttats till led b.

Ändringsförslag 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet, skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts och, om det är 
känt, uppgift om hur stor del av 
kontraktet eller ramavtalet som den 
utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut 
på tredje part.

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet och skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering). Det krav som föreslogs av kommissionen i det 
ursprungliga led d beträffande uppgiften om hur stor procentandel av arbetet som ska läggas 
ut på underleverantör skulle innebära onödiga administrativa bördor och det skulle ofta vara 
svårt för den huvudsakliga leverantören/anbudsgivaren att veta detta inledningsvis (och 
därför vara svårt att meddela den upphandlande myndigheten).

Ändringsförslag 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet, skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts och, om det är 
känt, uppgift om hur stor del av kontraktet 
eller ramavtalet som den utvalda 
anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje 
part.

(e) Namnet på den anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet, skälen till att den 
anbudsgivarens anbud valts och, om det är 
känt, uppgift om hur stor del av kontraktet 
eller ramavtalet som den utvalda 
anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje 
part samt information om anbudsgivarens 
underleverantörer, däribland deras namn, 
kontaktuppgifter och juridiska ombud.

Or. de

Ändringsförslag 1511
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) När det gäller den 
konkurrenspräglade dialogen, de 
omständigheter som anges i artikel XX 
och som motiverar valet av förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) I tillämpliga fall, upptäckta 
intressekonflikter och åtgärder som 
vidtagits till följd av detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den utsträckning det meddelandet om 
kontraktstilldelning som utarbetas enligt 
artikel 48 innehåller den information som 
krävs i denna punkt, kan upphandlande 
myndigheter hänvisa till detta 
meddelande.

Or. en
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Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1514
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte 
ska den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer 
och interna överläggningar, utformning 
av upphandlingarna, eventuella dialoger 
och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Den upphandlande myndigheten ska vidta 
lämpliga åtgärder för att dokumentera 
genomförandet av tilldelningsförfaranden 
som sker med hjälp av elektroniska medel.

Or. en

Ändringsförslag 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all
kommunikation med ekonomiska aktörer 
och interna överläggningar, utformning av 

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den säkerställa att den förfogar över 
tillräcklig dokumentation för att motivera 
de beslut som fattas under samtliga skeden 
i upphandlingsförfarandet, som 
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upphandlingarna, eventuella dialoger och 
förhandlingar samt urval och tilldelning av 
kontrakt.

dokumentation om kommunikation med 
ekonomiska aktörer och interna 
överläggningar, utformning av 
upphandlingarna, eventuella dialoger och 
förhandlingar samt urval och tilldelning av 
kontrakt.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1516
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte 
ska den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer 
och interna överläggningar, utformning 
av upphandlingarna, eventuella dialoger 
och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Den upphandlande myndigheten ska vidta 
lämpliga åtgärder för att dokumentera 
genomförandet av de
upphandlingsförfaranden som sker med 
hjälp av elektroniska medel.

Or. nl

Motivering

Det system med protokoll som anges i artikel 43 i direktiv 2004/18/EG är att föredra framför 
det system som här föreslås. Dessutom leder de nya bestämmelserna till ökade administrativa 
bördor.

Ändringsförslag 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer 
och interna överläggningar, utformning 
av upphandlingarna, eventuella dialoger 
och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer, 
utformning av upphandlingarna, eventuella 
dialoger och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 1518
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer 
och interna överläggningar, utformning 
av upphandlingarna, eventuella dialoger 
och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Den upphandlande myndigheten ska 
dokumentera genomförandet av alla 
upphandlingsförfaranden oavsett om 
förfarandena sker med hjälp av 
elektroniska medel eller ej. I detta syfte ska 
den dokumentera samtliga skeden i 
upphandlingsförfarandet, inbegripet all 
kommunikation med ekonomiska aktörer, 
utformning av upphandlingarna, eventuella 
dialoger och förhandlingar samt urval och 
tilldelning av kontrakt.

Or. en
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Ändringsförslag 1519
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det 
nationella tillsynsorganet, om de begär 
det.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen, om den begär det.

Or. en

Ändringsförslag 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det nationella 
tillsynsorganet, om de begär det.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller de nationella
myndigheter eller strukturer som avses i 
artikel 83, om de begär det.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det nationella 

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det behöriga 
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tillsynsorganet, om de begär det. nationella organet, om de begär det.

Or. en

Ändringsförslag 1522
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 85 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen eller det 
nationella tillsynsorganet, om de begär 
det.

Rapporten eller huvuddragen i denna ska 
tillställas kommissionen, om den begär det.

Or. en

Ändringsförslag 1523
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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Or. en

Motivering

Insamlingen av statistiska data genom rapporter från medlemsstaterna är inte tillförlitlig och 
skapar byråkrati och kostnader. Målet med artikel 86 är att dubbelkontrollera de data som 
samlats in genom TED-databasen på grundval av artikel 48 i förslaget. Både datan från TED 
och den nationella rapporteringsdatan är emellertid ofta ofullständig. Istället för 
dubbelkontroll borde TED-delen av insamlingen av statistiska data förstärkas ytterligare och 
delen med nationell rapportering bör överges helt.

Ändringsförslag 1525
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. nl

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen bör utgå. Bestämmelsen leder till en onödig ökning av de 
administrativa bördorna.

Ändringsförslag 1526
Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Förslag till direktiv
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationell rapportering samt förteckningar 
över upphandlande myndigheter

Nationell rapportering

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det organ som inrättas eller utses enligt 
artikel 84 ska varje år skicka en
genomförande- och statistikrapport 
baserad på ett standardformulär till 
kommissionen senast den 31 oktober 
påföljande år.

1. Medlemsstaterna ska varje år skicka en 
statistikrapport baserad på ett 
standardformulär till kommissionen senast 
den 31 oktober påföljande

Or. en



AM\908760SV.doc 123/170 PE492.869v01-00

SV

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det organ som inrättas eller utses enligt 
artikel 84 ska varje år skicka en 
genomförande- och statistikrapport baserad 
på ett standardformulär till kommissionen 
senast den 31 oktober påföljande år.

1. De behöriga organen i 
medlemsstaterna ska varje år skicka en 
genomförande- och statistikrapport baserad 
på ett standardformulär till kommissionen 
senast den 31 oktober påföljande

Or. en

Motivering

Förslaget ålägger medlemsstaterna orimliga skyldigheter. Det kommer i synnerhet inte att gå 
att förse kommissionen med en fullständig förteckning över alla upphandlande myndigheter i 
medlemsstaten. I praktiken är antalet upphandlande myndigheter stort (i vissa länder kan de 
vara tusentals) och ändras varje år, beroende på strukturförändringar i förvaltningen.

Ändringsförslag 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En fullständig och aktuell förteckning 
över alla centrala statliga myndigheter, 
offentligrättsliga icke-centrala 
upphandlande myndigheter och organ, 
däribland icke-centrala myndigheter och 
sammanslutningar av upphandlande 
myndigheter som tilldelar offentliga 
kontrakt eller ramavtal, varvid det för 
varje myndighet ska anges ett unikt 
identifieringsnummer när ett sådant 

utgår



PE492.869v01-00 124/170 AM\908760SV.doc

SV

föreskrivs i den nationella lagstiftningen. 
Denna förteckning ska grupperas efter typ 
av myndighet.

Or. en

Motivering

Förslaget ålägger medlemsstaterna orimliga skyldigheter. Det kommer i synnerhet inte att gå 
att förse kommissionen med en fullständig förteckning över alla upphandlande myndigheter i 
medlemsstaten. I praktiken är antalet upphandlande myndigheter stort (i vissa länder kan de 
vara tusentals) och ändras varje år, beroende på strukturförändringar i förvaltningen.

Ändringsförslag 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En fullständig och aktuell förteckning 
över alla centrala statliga myndigheter, 
offentligrättsliga icke-centrala 
upphandlande myndigheter och organ, 
däribland icke-centrala myndigheter och 
sammanslutningar av upphandlande 
myndigheter som tilldelar offentliga 
kontrakt eller ramavtal, varvid det för varje 
myndighet ska anges ett unikt 
identifieringsnummer när ett sådant 
föreskrivs i den nationella lagstiftningen. 
Denna förteckning ska grupperas efter typ 
av myndighet.

(a) En förteckning över alla centrala 
statliga myndigheter, offentligrättsliga 
icke-centrala upphandlande myndigheter 
och organ, som har tilldelat offentliga 
kontrakt eller slutit ramavtal under året i 
fråga, varvid det för varje myndighet ska 
anges ett unikt identifieringsnummer när 
ett sådant föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen. Denna förteckning ska 
grupperas efter typ av myndighet.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En fullständig och aktuell förteckning 
över alla inköpscentraler.

utgår

Or. en

Motivering

Förslaget ålägger medlemsstaterna orimliga skyldigheter. Det kommer i synnerhet inte att gå 
att förse kommissionen med en fullständig förteckning över alla upphandlande myndigheter i 
medlemsstaten. I praktiken är antalet upphandlande myndigheter stort (i vissa länder kan de 
vara tusentals) och ändras varje år, beroende på strukturförändringar i förvaltningen.

Ändringsförslag 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En fullständig och aktuell förteckning 
över alla inköpscentraler.

(b) En förteckning över alla 
inköpscentraler som har tilldelat offentliga 
kontrakt eller slutit ramavtal under året i 
fråga.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För alla kontrakt över de tröskelvärden (c) För alla kontrakt över de tröskelvärden 
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som anges i artikel 4 i detta direktiv: som anges i artikel 4 i detta direktiv, det 
beräknade antalet och värdet för de 
tilldelade kontrakten under året i fråga, 
fördelade per typ av myndighet och 
förfarande samt per byggentreprenad, 
vara eller tjänst.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Antal och värde för de tilldelade 
kontrakten, fördelade per typ av 
myndighet och förfarande samt per 
byggentreprenad, vara eller tjänst 
identifierad enligt kategori i 
CPV-nomenklaturen.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) När kontrakt har ingåtts genom 
förhandlat förfarande utan 
offentliggörande av meddelande om 

utgår
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upphandling ska de uppgifter som avses i 
led i dessutom delas upp med hänsyn till 
de förhållanden som avses i artikel 30 
samt omfatta antalet kontrakt och värdet 
av de kontrakt som tilldelats av den 
medlemsstat eller tredjeland som den 
entreprenör som tilldelats kontraktet 
tillhör.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) För alla kontrakt som ligger under de 
tröskelvärden som anges i artikel 4 i detta 
direktiv men som skulle omfattas av detta 
direktiv om deras värde överskred 
tröskelvärdet, antal och värde för de
tilldelade kontrakten, fördelade efter typ 
av myndighet.

(d) För upphandlingar som ligger under de 
tröskelvärden som anges i artikel 4 i detta 
direktiv men som skulle omfattas av detta 
direktiv om deras värde överskred 
tröskelvärdet, en beräkning av det 
samlade totala värdet för
upphandlingarna under året i fråga. 
Denna beräkning kan i synnerhet baseras 
på de uppgifter som finns tillgängliga 
enligt nationella krav på offentliggörande.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
tillgång till information om deras 
institutionella organisation i fråga om 
genomförande, övervakning och 
verkställighet av detta direktiv samt om 
nationella initiativ för att ge vägledning 
om eller bistå i genomförandet av 
unionens regler om offentlig upphandling 
eller hantera svårigheter i samband med 
tillämpningen av dessa regler.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
tillgång till information om deras 
institutionella organisation i fråga om 
genomförande, övervakning och 
verkställighet av detta direktiv samt om 
nationella initiativ för att ge vägledning 
om eller bistå i genomförandet av 
unionens regler om offentlig upphandling 
eller hantera svårigheter i samband med 
tillämpningen av dessa regler.

utgår

Or. en

Motivering

Punkt 4 tycks onödig.
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Ändringsförslag 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska fastställa det 
standardformulär för den årliga
genomförande- och statistikrapporten som 
avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som anges i artikel 91.

5. Kommissionen ska fastställa det 
standardformulär för den årliga 
statistikrapporten som avses i punkt 1. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som anges i artikel 91.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (rapportering).

Ändringsförslag 1542
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 86a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86 a
Statistiska skyldigheter och innehållet i 

statistikrapporten
1. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
tillgång till information om deras 
institutionella organisation i fråga om 
genomförande, övervakning och 
verkställighet av detta direktiv samt om 
nationella initiativ för att ge vägledning 
om eller bistå i genomförandet av 
unionens regler om offentlig upphandling 
eller hantera svårigheter i samband med 
tillämpningen av dessa regler.
2. Den rapport som avses i punkt 1 ska 
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innehålla åtminstone följande 
information för alla kontrakt som ligger 
över de tröskelvärden som avses i artikel 4 
i detta direktiv:
(i) Antal och värde för de tilldelade 
kontrakten, fördelade per typ av 
myndighet och förfarande samt per 
byggentreprenad, vara eller tjänst 
identifierad enligt kategori i 
CPV-nomenklaturen.
(ii) När kontrakt har ingåtts genom 
förhandlat förfarande utan 
offentliggörande av meddelande om 
upphandling ska de uppgifter som avses i 
led i dessutom delas upp med hänsyn till 
de förhållanden som avses i artikel 30 
samt omfatta antalet kontrakt och värdet 
av de kontrakt som tilldelats av den 
medlemsstat eller tredjeland som den 
entreprenör som tilldelats kontraktet 
tillhör.
Uppgifterna enligt led a i första stycket 
skall i största möjliga utsträckning 
redovisas enligt följande uppdelning:
(a) Använda upphandlingsförfaranden, 
och
(b) för varje förfarande, 
byggentreprenader enligt bilaga II samt 
varor och tjänster enligt bilaga XVI, 
identifierade efter kategori i CPV-
nomenklaturen,
(c) nationaliteten hos den ekonomiska 
aktör som tilldelats kontraktet.
När kontrakt tilldelas genom förhandlat 
förfarande skall de uppgifter som avses i 
led a i första stycket dessutom delas upp 
med hänsyn till de förhållanden som 
anges i artiklarna 27 och 30 samt omfatta 
antalet kontrakt och värdet av de kontrakt 
som tilldelats av den medlemsstat eller 
tredje land som de anbudsgivare som 
tilldelats kontraktet tillhör.
3. För andra upphandlande myndigheter 
än dem som anges i bilaga I skall 
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statistikrapporten minst omfatta följande 
uppgifter:
(a) Antal tilldelade kontrakt och 
kontraktens värde uppdelade i enlighet 
med punkt 1 andra stycket.
(b) Totalt värde av kontrakten avseende 
sådan tilldelning som sker enligt 
undantag från avtalet.
4. Statistikrapporten ska medta alla övriga 
statistiska uppgifter som begärs enligt 
avtalet. De uppgifter som avses i första 
stycket skall fastställas enligt förfarandet i 
artikel 91.2.

Or. en

Ändringsförslag 1543
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 86a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 86a
Överprövning och sanktioner

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
för effektiv överprövning inom 
tidsramarna samt effektiva, avskräckande 
och proportionerliga sanktioner vid fall av 
bedrägeri, korruption, intressekonflikt 
eller fall av andra allvarliga 
oegentligheter. Den överprövning och de 
sanktioner som avses i dessa fall ska 
inbegripa annullering av respektive
offentligt kontrakt och 
skadeståndsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Förslag till direktiv
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 utgår
Stöd till upphandlande myndigheter och 

företag
1. Medlemsstaterna ska ställa tekniska 
stödstrukturer till förfogande för att ge 
juridisk och ekonomisk rådgivning, 
vägledning och stöd till upphandlade 
myndigheter när de utarbetar och 
genomför upphandlingsförfaranden. 
Medlemsstaterna ska också se till att varje 
upphandlande myndighet kan få 
kvalificerad vägledning och rådgivning i 
enskilda frågor.
2. För att förbättra ekonomiska aktörers, 
särskilt små och medelstora företags, 
tillgång till offentlig upphandling och för 
att göra det lättare att förstå 
bestämmelserna i detta direktiv, ska 
medlemsstaterna se till att det går att få 
lämpligt stöd, bland annat på elektronisk 
väg eller via befintliga nätverk för att 
hjälpa företag.
3. Särskilt administrativt stöd ska finnas 
att tillgå för ekonomiska aktörer som 
tänker delta i ett upphandlingsförfarande 
i en annan medlemsstat. Sådant stöd ska 
minst omfatta de administrativa kraven i 
den berörda medlemsstaten samt 
eventuella skyldigheter i samband med 
elektronisk upphandling.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd, social 
lagstiftning och 
arbetsmarknadslagstiftning som gäller i 
den medlemsstat, region eller ort där 
byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas och som 
kommer att vara tillämpliga på 



AM\908760SV.doc 133/170 PE492.869v01-00

SV

byggentreprenaden på plats eller på de 
tjänster som tillhandahålls under 
kontraktets genomförande.
4. För tillämpningen av punkterna 1–3 
får medlemsstaterna får utse ett eller flera 
organ eller administrativa strukturer.
Medlemsstaterna ska se till att det sker en 
lämplig samordning mellan dessa organ 
och strukturer.

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (stöd till upphandlande myndigheter och företag), förslag om att 
låta artikel 87 utgå. Kommissionens förslag måste stödjas av ett tydligt fall som visar 
kostnadseffektiviteten och dessa detaljerade förslag skulle också strida mot subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Det finns emellertid ett tydligt behov av att medlemsstaterna 
själva ska ta ansvar för principen om små och medelstora företag/principen att ”tänka 
småskaligt först” vid offentlig upphandling. Detta föreslås i en strecksats.

Ändringsförslag 1545
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. nl

Motivering

Det är upp till medlemsstaterna att avgöra hur stödet till upphandlande myndigheter ska 
organiseras. Men enklare lagstiftning minskar naturligtvis även behovet av att tolka 
upphandlingsbestämmelserna.

Ändringsförslag 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 87
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 87 utgår
Stöd till upphandlande myndigheter och 

företag
1. Medlemsstaterna ska ställa tekniska 
stödstrukturer till förfogande för att ge 
juridisk och ekonomisk rådgivning, 
vägledning och stöd till upphandlade 
myndigheter när de utarbetar och 
genomför upphandlingsförfaranden. 
Medlemsstaterna ska också se till att varje 
upphandlande myndighet kan få 
kvalificerad vägledning och rådgivning i 
enskilda frågor.
2. För att förbättra ekonomiska aktörers, 
särskilt små och medelstora företags, 
tillgång till offentlig upphandling och för 
att göra det lättare att förstå 
bestämmelserna i detta direktiv, ska 
medlemsstaterna se till att det går att få 
lämpligt stöd, bland annat på elektronisk 
väg eller via befintliga nätverk för att 
hjälpa företag.
3. Särskilt administrativt stöd ska finnas 
att tillgå för ekonomiska aktörer som 
tänker delta i ett upphandlingsförfarande 
i en annan medlemsstat. Sådant stöd ska 
minst omfatta de administrativa kraven i 
den berörda medlemsstaten samt 
eventuella skyldigheter i samband med 
elektronisk upphandling.
Medlemsstaterna ska se till att berörda 
ekonomiska aktörer lätt kan få tillgång till 
lämplig information om skyldigheter i 
fråga om skatt, miljöskydd, social 
lagstiftning och 
arbetsmarknadslagstiftning som gäller i 
den medlemsstat, region eller ort där 
byggentreprenaden ska utföras eller 
tjänsterna tillhandahållas och som 
kommer att vara tillämpliga på 
byggentreprenaden på plats eller på de 
tjänster som tillhandahålls under 
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kontraktets genomförande.
4. För tillämpningen av punkterna 1–3 
får medlemsstaterna får utse ett eller flera 
organ eller administrativa strukturer. 
Medlemsstaterna ska se till att det sker en 
lämplig samordning mellan dessa organ 
och strukturer.

Or. en

Ändringsförslag 1547
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande. Lydelsen kan tolkas som juridisk rådgivning men det är inte upp till 
medlemsstaterna att ge juridisk rådgivning om EU-föreskrifter.

Ändringsförslag 1548
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska ställa 
stödstrukturer till förfogande för att ge 
juridisk och ekonomisk rådgivning, 
vägledning och stöd till upphandlade 
myndigheter när de utarbetar och genomför 
upphandlingsförfaranden. Medlemsstaterna 
ska också se till att varje upphandlande 
myndighet kan få kvalificerad vägledning 
och rådgivning i enskilda frågor.
Medlemsstaterna får även använda 
externa konsulttjänster för att komplettera 
sina program- och 
projektledningsfärdigheter samt sina 
program- och projektledningsförmågor.

Or. en

Ändringsförslag 1549
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För tillämpningen av punkterna 1–3 
får medlemsstaterna får utse ett eller flera 
organ eller administrativa strukturer. 
Medlemsstaterna ska se till att det sker en 
lämplig samordning mellan dessa organ 
och strukturer.

utgår

Or. en

Motivering

Denna artikel leder till onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna hur 
de organiserar sin interna förvaltning. Medlemsstaterna kan besluta om att inrätta ett 
tillsynsorgan (artikel 84) utan europeisk reglering. Artikel 84 strider mot 
subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63 och 69. De ska garantera 
att de upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt.

1. Medlemsstaterna ska ge varandra 
ömsesidigt bistånd och ska vidta åtgärder 
för ett effektivt samarbete med varandra 
för att säkerställa informationsutbytet i de 
frågor som avses i artiklarna 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 69 och 73a. De ska 
garantera att de upplysningar som utväxlas 
behandlas konfidentiellt.

Or. en

Ändringsförslag 1551
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna utse en eller flera 
kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter 
ska meddelas till de andra 
medlemsstaterna, tillsynsorganen och 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över kontaktpunkter. 
Tillsynsorganet ska ansvara för 
samordningen av dessa kontaktpunkter.

utgår

Or. en

Motivering

Denna artikel leder till onödiga administrativa bördor. Det är upp till medlemsstaterna hur 
de organiserar sin interna förvaltning. Medlemsstaterna kan besluta om att inrätta ett 
tillsynsorgan (artikel 84) utan europeisk reglering. Artikel 84 strider mot 
subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna utse en eller flera 
kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter 
ska meddelas till de andra 
medlemsstaterna, tillsynsorganen och 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över kontaktpunkter. 
Tillsynsorganet ska ansvara för 
samordningen av dessa kontaktpunkter.

utgår

Or. en

Motivering

Alternativa styrningsförslag (administrativt samarbete).

Ändringsförslag 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska 
medlemsstaterna utse en eller flera 
kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter 
ska meddelas till de andra 
medlemsstaterna, tillsynsorganen och 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över kontaktpunkter. 
Tillsynsorganet ska ansvara för 
samordningen av dessa kontaktpunkter.

utgår
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Or. en

Motivering

Det är inte proportionerligt att ålägga medlemsstaterna en skyldighet att inrätta ytterligare 
organ. Dessutom kan de olika behörigheter som tilldelas ett sådant organ, till exempel tillsyn, 
samordning, rapportering, skapa intressekonflikter.

Ändringsförslag 1554
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska
medlemsstaterna utse en eller flera 
kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter
ska meddelas till de andra 
medlemsstaterna, tillsynsorganen och 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över kontaktpunkter.
Tillsynsorganet ska ansvara för 
samordningen av dessa kontaktpunkter.

3. Vid tillämpningen av denna artikel skall
medlemsstaterna utse en eller flera 
kontaktpunkter, vilkas kontaktuppgifter
skall meddelas till de andra 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra och 
regelbundet uppdatera förteckningen över
kontaktpunkter.

Or. en

(Se strykningen av artikel 86.)

Ändringsförslag 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationsutbytet ska ske genom det 
informationssystem om den inre 
marknaden som har inrättats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XXX/XXXX* [förslag 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning om administrativt samarbete 

utgår
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genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI-förordningen) 
KOM(2011) 522]. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla den information som andra 
medlemsstater begär så snart som möjligt.

Or. en

Motivering

Det är inte proportionerligt att ålägga medlemsstaterna en skyldighet att inrätta ytterligare 
organ. Dessutom kan de olika behörigheter som tilldelas ett sådant organ, till exempel tillsyn, 
samordning, rapportering, skapa intressekonflikter.

Ändringsförslag 1556
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 
67 och 86 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om 
återkallande innebär att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter att 
det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6, 13, 19, 20, 23 och 59 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Beslutet om återkallande 
innebär att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter att 
det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1557
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt, som inrättades 
genom rådets beslut 71/306/EEG45. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för offentliga 
upphandlingskontrakt, som inrättades 
genom rådets beslut 71/306/EEG45 och av 
den kommitté som inrättades genom 
artikel 7 i rådets förordning (EG) 
nr 3286/94 
(handelshindersförordningen)46. Dessa 
kommittéer ska vara kommittéer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EU) nr 182/2011.
__________________
461 EGT L 349, 31.12.1994, s. 71

Or. en

Ändringsförslag 1558
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna artikel, ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna artikel, ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas och den behöriga kommittén ska 
vara den kommitté som inrättades genom 
rådets beslut 71/306/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 1559
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det hänvisas till denna punkt, ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas och den behöriga kommittén ska 
vara den kommitté som inrättades genom 
handelshindersförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 1560
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga 6 – del H

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del H utgår
INFORMATION SOM SKA FINNAS I 

MEDDELANDEN OM UPPHANDLING 
AV SOCIALA OCH ANDRA 

SPECIFIKA TJÄNSTER
(i enlighet med artikel 75.1)

1. Namn, identifikationsnummer (när 
sådant föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen) adress inbegripet 
Nuts-kod, telefon, fax, e-postadress och 
webbadress till den upphandlande 
myndigheten och (om det inte är samma 
uppgifter) till den tjänst från vilken 
ytterligare information kan erhållas.
2. I tillämpliga fall, e-postadress eller 
webbadress från vilken specifikationerna 
och eventuella underlag kommer att 
finnas tillgängliga.
3. Typ av upphandlande myndighet och 
huvudsaklig(a) verksamhet(er)
4. I förekommande fall, uppgift om 
huruvida den upphandlande myndigheten 
är en inköpscentral eller att det är fråga 
om någon annan typ av gemensam 
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upphandling.
5. Referensnummer enligt CPV-
nomenklaturen. Om kontraktet är 
uppdelat i flera delar ska denna 
information lämnas för varje del. 
6. Nuts-kod för byggentreprenaders 
huvudsakliga lokalisering i fråga om 
byggentreprenader, eller Nuts-kod för den 
huvudsakliga platsen för leverans eller 
tillhandahållande i fråga om varor och 
tjänster. 
7. Beskrivning av de tjänster, och i 
förekommande fall, de underordnade 
byggentreprenader eller varor som ska 
upphandlas.
8. Beräknat totalt värde för kontraktet 
eller kontrakten. Om kontraktet är 
uppdelat i flera delar ska denna 
information lämnas för varje del.
9. Villkor för deltagande, inbegripet 
följande:
(a) I tillämpliga fall, angivande av att det 
rör sig om ett kontrakt som är reserverat 
för skyddade verkstäder eller ett kontrakt 
som ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning.
(b) I tillämpliga fall, uppgift om huruvida 
utförandet av tjänsten enligt lag eller 
annan författning är förbehållet en 
bestämd yrkeskategori.
10. Tidsfrist eller tidsfrister för att 
kontakta den upphandlande myndigheten 
i fråga om deltagande.
11. Kortfattad beskrivning av de viktigaste 
grunddragen i det tilldelningsförfarande 
som ska tillämpas.
12. I förekommande fall, övriga 
upplysningar.

Or. en
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Ändringsförslag 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga 6 – avsnitt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del H utgår
INFORMATION SOM SKA FINNAS I 

MEDDELANDEN OM UPPHANDLING 
AV SOCIALA OCH ANDRA 

SPECIFIKA TJÄNSTER
(i enlighet med artikel 75.1)

1. Namn, identifikationsnummer (när 
sådant föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen) adress inbegripet 
Nuts-kod, telefon, fax, e-postadress och 
webbadress till den upphandlande 
myndigheten och (om det inte är samma 
uppgifter) till den tjänst från vilken 
ytterligare information kan erhållas.
2. I tillämpliga fall, e-postadress eller 
webbadress från vilken specifikationerna 
och eventuella underlag kommer att 
finnas tillgängliga.
3. Typ av upphandlande myndighet och 
huvudsaklig(a) verksamhet(er)
4. I förekommande fall, uppgift om 
huruvida den upphandlande myndigheten 
är en inköpscentral eller att det är fråga 
om någon annan typ av gemensam 
upphandling.
5. Referensnummer enligt 
CPV-nomenklaturen. Om kontraktet är 
uppdelat i flera delar ska denna 
information lämnas för varje del. 
6. Nuts-kod för byggentreprenaders 
huvudsakliga lokalisering i fråga om 
byggentreprenader, eller Nuts-kod för den 
huvudsakliga platsen för leverans eller 
tillhandahållande i fråga om varor och 
tjänster. 
7. Beskrivning av de tjänster, och i 
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förekommande fall, de underordnade 
byggentreprenader eller varor som ska 
upphandlas.
8. Beräknat totalt värde för kontraktet 
eller kontrakten. Om kontraktet är 
uppdelat i flera delar ska denna 
information lämnas för varje del.
9. Villkor för deltagande, inbegripet 
följande:
(a) I tillämpliga fall, angivande av att det 
rör sig om ett kontrakt som är reserverat 
för skyddade verkstäder eller ett kontrakt 
som ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning.
(b) I tillämpliga fall, uppgift om huruvida 
utförandet av tjänsten enligt lag eller 
annan författning är förbehållet en 
bestämd yrkeskategori.
10. Tidsfrist eller tidsfrister för att 
kontakta den upphandlande myndigheten 
i fråga om deltagande.
11. Kortfattad beskrivning av de viktigaste 
grunddragen i det tilldelningsförfarande 
som ska tillämpas.
12. I förekommande fall, övriga 
upplysningar.

Or. en

Motivering

Kopplat till återinförandet av skillnaden mellan A- och B-tjänster.

Ändringsförslag 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i fråga om offentliga 
byggentreprenadkontrakt, samtliga 

(a) i fråga om offentliga 
byggentreprenadkontrakt, samtliga 
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tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska 
upptas i upphandlingshandlingarna, med 
angivande av de egenskaper som krävs för 
att lämpa sig för den upphandlande 
myndighetens planerade användning. De 
tekniska kraven ska omfatta miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar samt 
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder. De ska även innefatta 
bestämmelser om projektering och kostnad, 
provnings- och kontrollregler, villkoren för 
att entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska 
upptas i upphandlingshandlingarna, med 
angivande av de egenskaper som krävs för 
att lämpa sig för den upphandlande 
myndighetens planerade användning. De 
tekniska kraven ska omfatta miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar samt 
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder. De ska även innefatta 
bestämmelser om projektering (inklusive 
inbyggt uppgiftsskydd) och kostnad, 
provnings- och kontrollregler, villkoren för 
att entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

Or. en

Ändringsförslag 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i fråga om offentliga 
byggentreprenadkontrakt, samtliga 
tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska 
upptas i upphandlingshandlingarna, med 
angivande av de egenskaper som krävs för 
att lämpa sig för den upphandlande 
myndighetens planerade användning. De 

(a) i fråga om offentliga 
byggentreprenadkontrakt, samtliga 
tekniska föreskrifter, vilka bland annat ska 
upptas i upphandlingshandlingarna, med 
angivande av de egenskaper som krävs för 
att lämpa sig för den upphandlande 
myndighetens planerade användning. De 
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tekniska kraven ska omfatta miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar samt 
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder. De ska även innefatta 
bestämmelser om projektering och kostnad, 
provnings- och kontrollregler, villkoren för 
att entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

tekniska kraven ska omfatta miljö- och 
klimatprestandanivåer, formgivning med 
tanke på alla krav (inklusive tillgänglighet 
för funktionshindrade), bedömning av 
överensstämmelse, bruksegenskaper, 
säkerhet eller dimensioner, inbegripet 
förfaranden för kvalitetskontroll, 
terminologi, symboler, tester och 
testmetoder, förpackning, märkning och 
etikettering, bruksanvisningar,
produktionsprocesser och 
produktionsmetoder samt arbetsvillkor. De 
ska även innefatta bestämmelser om 
projektering och kostnad, provnings- och 
kontrollregler, villkoren för att 
entreprenaden ska antas, tekniken eller 
metoderna för byggnadsverksamheten samt 
samtliga övriga tekniska villkor som den 
upphandlande myndigheten i enlighet med 
allmänna eller särskilda förordningar har 
möjlighet att föreskriva i fråga om den 
fullbordade entreprenaden samt om 
ingående material eller delar.

Or. en

Ändringsförslag 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om offentliga tjänste- eller 
varukontrakt, en specifikation i ett 
dokument med angivande av kraven på en 
produkts eller en tjänsts egenskaper, som 
kvalitetsnivåer, nivå på miljö- och 
klimatprestanda, projektering för alla 
användningsområden (inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade) och 
bedömning av överensstämmelse, 
prestanda, produktens användningsområde, 
säkerhet eller mått, samt krav på produkten 
angående den beteckning under vilken den 

(b) i fråga om offentliga tjänste- eller 
varukontrakt, en specifikation i ett 
dokument med angivande av kraven på en 
produkts eller en tjänsts egenskaper, som 
kvalitetsnivåer, nivå på miljö- och 
klimatprestanda, projektering för alla 
användningsområden (inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade) och 
bedömning av överensstämmelse, 
prestanda, produktens användningsområde, 
säkerhet eller mått, samt krav på produkten 
angående den beteckning under vilken den 
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saluförs, terminologi, symboler, provning 
och provningsmetoder, förpackning, 
märkning, bruksanvisningar, 
produktionsprocesser och -metoder i alla 
skeden av varans eller tjänstens livscykel, 
samt förfaranden vid bedömning av 
överensstämmelse.

saluförs, terminologi, regler beträffande 
projektering (inklusive inbyggt 
uppgiftsskydd), symboler, provning och 
provningsmetoder, förpackning, märkning, 
bruksanvisningar, produktionsprocesser 
och -metoder i alla skeden av varans eller 
tjänstens livscykel, samt förfaranden vid 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) i fråga om offentliga tjänste- eller 
varukontrakt, en specifikation i ett 
dokument med angivande av kraven på en 
produkts eller en tjänsts egenskaper, som 
kvalitetsnivåer, nivå på miljö- och 
klimatprestanda, projektering för alla 
användningsområden (inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade) och 
bedömning av överensstämmelse, 
prestanda, produktens användningsområde, 
säkerhet eller mått, samt krav på produkten 
angående den beteckning under vilken den 
saluförs, terminologi, symboler, provning 
och provningsmetoder, förpackning, 
märkning, bruksanvisningar, 
produktionsprocesser och -metoder i alla 
skeden av varans eller tjänstens livscykel, 
samt förfaranden vid bedömning av 
överensstämmelse.

(b) i fråga om offentliga tjänste- eller 
varukontrakt, en specifikation i ett 
dokument med angivande av kraven på en 
produkts eller en tjänsts egenskaper, som 
kvalitetsnivåer, nivå på miljö- och 
klimatprestanda, projektering för alla 
användningsområden (inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade) och 
bedömning av överensstämmelse, 
prestanda, produktens användningsområde, 
säkerhet eller mått, samt krav på produkten 
angående den beteckning under vilken den 
saluförs, terminologi, symboler, provning 
och provningsmetoder, förpackning, 
märkning, bruksanvisningar, 
produktionsprocesser och -metoder samt 
arbetsvillkor i alla skeden av varans eller 
tjänstens livscykel, samt förfaranden vid 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 1566
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1567
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

CEN-/CENELEC-förslaget – anpassning enligt definitionerna i direktiv 98/34/EG.
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Ändringsförslag 1568
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Bilaga 8 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 11 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention 155 om arbetarskydd och 
arbetsmiljö

Or. en

Ändringsförslag 1570
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Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 11 – strecksats 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention 1 om arbetstid i industrin

Or. en

Ändringsförslag 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 11 – strecksats 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention 131 om minimilön

Or. en

Ändringsförslag 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Bilaga 11 – strecksats 8d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konvention 102 om minimistandard för 
social trygghet

Or. en

Ändringsförslag 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Identifiering av den ekonomiska 
aktören.

(a) Identifiering av den ekonomiska 
aktören: företagets registreringsnummer, 
namn, adress, bank.

Or. en

Ändringsförslag 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En beskrivning av företaget, i 
synnerhet etableringsåret, 
företagsformen, företagets ägare, 
styrelsemedlemmarna, industrikoden, en 
kort beskrivning av företagets 
huvudsakliga tjänster och/eller 
huvudsakliga produktion.

Or. en

Ändringsförslag 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Intyg om att den ekonomiska aktören 
har uppfyllt sina skyldigheter beträffande 
betalning av skatt eller sociala avgifter 
enligt medlemsstaternas egna lagar.

Or. en
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Ändringsförslag 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den ekonomiska aktörens viktigaste 
ekonomiska indikatorer för de tre senaste 
räkenskapsåren: bruttoförsäljning, 
resultat före finansnetto och skatt, 
kapitaltäckningsgrad; överensstämmelse 
med da för nystartade företag är när 
informationen från starten fram till 
dagens datum förs in i deras 
upphandlingspass.

Or. en

Ändringsförslag 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Den ekonomiska aktörens viktigaste 
organisationsindikatorer: det 
genomsnittliga antalet anställda under de 
tre senaste åren och antalet anställda i 
slutet av förra året; överensstämmelse 
med db för nystartade företag är när 
informationen från starten fram till 
dagens datum förs in i deras 
upphandlingspass.

Or. en

Ändringsförslag 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Bilaga 13 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Uppgift om passets giltighetstid, som 
inte ska vara kortare än sex månader.

(f) Uppgift om passets giltighetstid, som 
inte ska vara kortare än ett år.

Or. en

Ändringsförslag 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Bilaga 13 –  led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Uppgift om passets giltighetstid, som 
inte ska vara kortare än sex månader.

(f) Uppgift om passets giltighetstid, som 
inte ska vara kortare än tolv månader.

Or. en

Ändringsförslag 1580
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – del 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) En förteckning över de viktigaste 
leveranser eller tjänster som utförts under 
högst de tre senaste åren, med angivande 
av värde, tidpunkt och privata eller 
offentliga mottagare. Om det är nödvändigt 
för att garantera en tillfredsställande 
konkurrensnivå kan de upphandlande 
myndigheterna ange att bevis på relevanta 
leveranser eller tjänster som utfördes mer 
än tre år tidigare kommer att beaktas.

(ii) En förteckning över de viktigaste 
leveranser eller tjänster som utförts under 
högst de tre senaste åren, med angivande 
av värde, tidpunkt och privata eller 
offentliga mottagare. Om det är nödvändigt 
för att garantera en tillfredsställande
konkurrensnivå kan de upphandlande 
myndigheterna ange att bevis på relevanta 
leveranser eller tjänster som utfördes mer 
än fem år tidigare kommer att beaktas.

Or. en
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Motivering

Konsultkompetens på ingenjörsområdet utgör summan av metoder, färdigheter och resurser 
som inte nödvändigtvis reflekteras/kan visas för de tre senaste åren inom ett specialistområde.

Ändringsförslag 1581
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – del 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) En förteckning över de viktigaste 
leveranser eller tjänster som utförts under 
högst de tre senaste åren, med angivande 
av värde, tidpunkt och privata eller 
offentliga mottagare. Om det är nödvändigt 
för att garantera en tillfredsställande 
konkurrensnivå kan de upphandlande 
myndigheterna ange att bevis på relevanta 
leveranser eller tjänster som utfördes mer 
än tre år tidigare kommer att beaktas.

(ii) En förteckning över de viktigaste 
leveranser eller tjänster som utförts under 
högst de fem senaste åren, med angivande 
av värde, tidpunkt och privata eller 
offentliga mottagare. Om det är nödvändigt 
för att garantera en tillfredsställande 
konkurrensnivå kan de upphandlande 
myndigheterna ange att bevis på relevanta 
leveranser eller tjänster som utfördes mer 
än fem år tidigare kommer att beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 1582
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – del 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1583
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Ivo Belet

Förslag till direktiv
Bilaga 14 – del 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(f) Upplysning om de skyddsåtgärder för 
hållbar utveckling den ekonomiska 
aktören kan komma att tillämpa vid 
verkställandet av kontraktet.

Or. en

Ändringsförslag 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XVI Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Denna bilaga har ersatts av bilagorna 16A och 16B.

Ändringsförslag 1585
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Bilaga 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga XVI Denna bilaga utgår.

Or. fr
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Motivering

Denna bilaga ersätts med bilagorna XVIA och XVIB.

Ändringsförslag 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Bilaga 16

Kommissionens förslag

CPV-kod Beskrivning

79611000-0; 

och från 85000000-9 till 85323000-9

(utom 85321000-5 och 85322000-2) 

Hälsovård och socialtjänster

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 till 79995200-7 från 

80100000-5 till 80660000-8 (förutom 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1) 

92000000-1 till 92700000-8 (förutom 

92230000-9, -292231000-9, 92232000-6) 

Administrativa utbildnings-, hälsovårds-

och kulturtjänster

75300000-9 Tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3; Andra samhälleliga och personliga tjänster

98120000-0 Tjänster avseende intressebevakning inom 

arbetstagarorganisationer

98131000-0 Tjänster i samband med religionsutövande

Parlamentets ändringsförslag
CPV-kod Beskrivning

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; Hälsovård, socialtjänster och tillhörande 
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75231240-8; 

från 85000000-9 till 85323000-9

(förutom 85321000-5 och 85322000-2)

98133100 -5 och 98200000 -5

tjänster

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 till 79995200-7 från 

80100000-5 till 80660000-8 (förutom 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1) 

92000000-1 till 92700000-8 (förutom 

92230000-9, -292231000-9, 92232000-6) 

Administrativa utbildnings-, hälsovårds-

och kulturtjänster

75300000-9 Tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3; 55521100-9 Andra samhälleliga och personliga tjänster

98120000-0 Tjänster avseende intressebevakning inom 

arbetstagarorganisationer

98131000-0 Tjänster i samband med religionsutövande

61000000-5 till 61530000-9, 63370000-3 

till 63372000-7

Sjötransport

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9 till 63600000-5 
(förutom 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7) 74322000-2, 93610000-7

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till 
transporter

74500000-4 till 74540000-6 (förutom 
74511000-4), 95000000-2 till 95140000-5

Rekrytering och urval av personal

74600000-5 till 74620000-1 Spanings- och säkerhetstjänster, med 
undantag av säkerhetstransporter

74875000-3 till 74875200-5 och från 
92000000-1 till 92622000-7 (förutom 
92230000-2)

Fritids- och idrottsverksamhet samt 
kulturverksamhet
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Or. en

Motivering

Som en enda kontaktpunkt online för företagens och medborgarnas rättigheter måste portalen 
Ditt Europa öka sin synlighet bland konsumenterna betydligt.

Ändringsförslag 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – kolumn 1 – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79611000-0 och
från 85000000-9 till 85323000-9
(utom 85321000-5 och 85322000-2)

79611000-0 och
från 85000000-9 till 85323000-9
(utom 85321000-5, 85322000-2 och 
85143000-3)

Or. en

Motivering

Om än det finns en logisk grund för att ha ett särskilt system för vissa sociala tjänster bör det 
nya systemet inte begränsa den offentliga upphandlingens omfattning inom sektorer där detta 
har tillämpats med gott resultat sedan länge. Detta gäller i synnerhet i fallet med 
ambulanstjänster där de europeiska standarderna för konstruktion och inredning av 
ambulanser och fordon för patienttransport har funnits i ett antal år, vilket således 
underlättar och främjar gränsöverskridande konkurrens inom dessa tjänster till förmån för 
upphandlande myndigheter, patientnöjdheten samt för ekonomiska aktörer.

Förteckningen över CPV-koder under ”Hälsovård och sociala tjänster” bör ändras för att 
inkludera CPV-kod 85143000-3 i undantagen i parentesen, så att den skulle lyda ”(utom 
85321000-5, 85322000-2 och 85143000-3)”

Ändringsförslag 1588
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – rad 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

98120000-0 / Tjänster avseende utgår
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intressebevakning inom 
arbetstagarorganisationer

Or. en

Motivering

Arbetstagarorganisationer är autonoma privata enheter som inte bör omfattas av offentlig 
upphandling. Det står inte klart vilka konsekvenserna skulle vara av att inbegripa 
arbetstagarorganisationerna, och detta bör utgå om inga rimliga argument för införandet kan 
uppvisas. 

Ändringsförslag 1589
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – rad 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från 79100000-5 till 79140000-7 / 
Juridiska tjänster

Or. en

Motivering

Juridiska tjänster som kan väljas individuellt är inte behöriga att tilldelas på grundval av en 
fullständig tillämpning av upphandlingssystemet. Dessutom tillhandahålls de i en rättslig 
miljö som varierar stort mellan medlemsstaterna. Efterfrågan på sådana tjänster är således 
oundvikligen begränsad till de aktörer som har specifik kompetens inom den relevanta 
nationella lagstiftningen. 

Ändringsförslag 1590
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – raderna 7a till 7l (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79112000-2 Juridisk representation
79100000-5 Juridiska tjänster
79110000-8 Juridisk rådgivning och 
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representation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112100-3 Partsrepresentation
79120000-1 Rådgivning avseende patent 
och upphovsrätt
79121000-8 Rådgivning avseende 
upphovsrätt
79121100-90 Rådgivning avseende 
upphovsrätt för programvara
79130000-4 Tjänster avseende juridisk 
dokumentation och certifiering
79131000-1 Dokumentationstjänster
79132000-8 Certifieringstjänster
79140000-7 Juridisk rådgivning och 
informationstjänster

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Bilaga 16 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälsovårds- och socialtjänster Hälsovårds-, veterinär- och socialtjänster
Administrativa utbildnings-, hälsovårds-
och kulturtjänster

Administrativa utbildnings-, hälsovårds-
och kulturtjänster

Tjänster avseende obligatorisk 
socialförsäkring

Tjänster avseende obligatorisk 
socialförsäkring

Bidragstjänster Bidragstjänster

Andra samhälleliga och personliga tjänster Andra samhälleliga och personliga tjänster
Tjänster avseende intressebevakning inom 
arbetstagarorganisationer

Tjänster avseende intressebevakning inom 
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arbetstagarorganisationer
Tjänster i samband med religionsutövande Tjänster i samband med religionsutövande

Hotell- och restaurangtjänster
Järnvägstransporttjänster
Sjötransport
Hjälptjänster och tjänster i anslutning till 
transporter
Arbets- och arbetskraftsförmedling, med 
undantag av arbetsavtal
Spanings- och säkerhetstjänster, med 
undantag av säkerhetstransporter
Undervisning och yrkesutbildning
Rekreation, kultur, idrott, med undantag 
av kontrakt som avser förvärv, utveckling, 
produktion eller samproduktion av 
program som utförs av radio- och TV-
bolag samt kontrakt om sändningstider.
Andra tjänster med undantag av 
arbetsavtal och kontrakt som avser 
förvärv, utveckling, produktion eller 
samproduktion av program som utförs av 
radio och TV bolag samt kontrakt om 
sändningstider.

Or. de

Motivering

Den rådande skillnaden mellan A- och B-tjänster bör i princip behållas, eftersom B-tjänster 
endast har liten eller ingen relevans för den inre marknaden. Särskilt undantaget för tjänster 
inom områden som kultur, idrott och rekreation skulle vara obegripligt och i praktiken 
medföra avsevärda problem och ökad byråkrati. Betydelsen av begreppet ”administrativa 
tjänster” är här alltför oklar och snäv.

Ändringsförslag 1592
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Bilaga 16a (ny)

Parlamentets ändringsförslag
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Bilaga XVIa
Bilaga XVIa – Del A

Tjänster som avses i artikel 1

Kategorier Beskrivning CPC-
referensnummer 
(1)

CPV-referensnummer

1 Underhålls- och reparationstjänster 6112, 6122, 633, 
886

Från 50100000-6 till 
50884000-5 (utom 
50310000-1 till 
50324200-4 och 
50116510-9, 50190000-3, 
50229000- 6, 50243000-
0) och från 51000000-9 
till 51900000-1

2 Landtransport, även säkerhets- och 
kurirtransporter, med undantag av 
postbefordran

712 (utom 
71235),
7512, 87304

Från 60100000-9 till 
60183000-4 (utom 
60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), och från 
64120000-3 till 
64121200-2

3 Flygtransport av passagerare och gods, 
med undantag av postbefordran

73 (utom 7321)
Från 60410000-5 till 
60424120-3 (utom 
60411000-2, 60421000-
5), och 60500000-3 från 
60440000-4 till 
60445000-9

4 Postbefordran på land (2) och i luften 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 
60411000-2, 60421000-5

5 Telekommunikationstjänster 752 Från 64200000-8 till 
64228200-2 72318000-7, 
och från 72700000-7 till 
72720000-3 

6 Finansiella tjänster:
(a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investeringstjänster (3)

ex 81, 812, 814
Från 66100000-1 till 
66720000-3

7 Databehandlingstjänster och därmed 
sammanhängande tjänster

84 Från 50310000-1 till 
50324200-4 från 
72000000-5 till 
72920000-5 (utom 
72318000-7 och från 
72700000-7 till 
72720000-3), 9342410-4
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8 Forsknings- och utvecklingstjänster (4) 85 Från 73000000-2 till 
73436000-7 (utom 
73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0

9 Redovisnings-, revisions- och 
bokföringstjänster

862 Från 79210000-9 till 
79223000-3

10 Marknads- och 
opinionsundersökningar

864 Från 79300000-7 till 
79330000-6, och 
79342310-9, 79342311-6

11 Organisationskonsulttjänster (5) och 
därmed sammanhängande tjänster

865, 866 Från 73200000-4 till 
73220000-0 från 
79400000-8 till 
79421200-3 och 
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Arkitekttjänster, tekniska 
konsulttjänster och integrerade 
tekniska tjänster, stadsplanering och 
landskapsarkitektur, därmed 
sammanhängande vetenskapliga och 
tekniska konsulttjänster, teknisk 
provning och analys

867
Från 71000000-8 till 
71900000-7 (utom 
71550000-8) och 
79994000-8

13 Reklamtjänster 871 Från 79341000-6 till 
79342200-5 (utom 
79342000-3 och 
79342100-4)

14 Fastighetsstädning och 
fastighetsförvaltning

874, 82201 till 
82206 Från 70300000-4 till 

70340000-6, och från 
90900000-6 till 
90924000-0

15 Förlags- och tryckeritjänster mot 
arvode eller på kontrakt

88442
Från 79800000-2 till 
79824000-6 från 
79970000-6 till 
79980000-7

16 Avlopps- och renhållningstjänster, 
sanering och liknande tjänster

94 Från 90400000-1 till 
90743200-9 (utom 
90712200-3 från 
90910000-9 till 
90920000-2 och 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0

(1) CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa 
tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.
(2) Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
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(3) Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, 
försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument 
samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, 
oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast 
egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som 
tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, 
oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.
(4) Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är 
till förmån för den upphandlande myndigheten och/eller den upphandlande 
enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt 
finansieras av den upphandlande myndigheten.
(5) Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.

Bilaga XVIa – Del B
Tjänster som avses i artikel 4d och artikel 74

Kategorier Beskrivning CPC-
referensnummer 
(1)

CPV-referensnummer

17 Hotell- och restaurangtjänster 64 Från 55100000-1 till 
55524000-9, och från 
98340000-8 till 
98341100-6

18 Järnvägstransport 711 Från 60200000-0 till 
60220000-6

19 Sjötransport 72 Från 60600000-4 till 
60653000-0, och från 
63727000-1 till 
63727200-3

20 Hjälptjänster och tjänster i anslutning 
till transporter

74
Från 63000000-9 till 
63734000-3 (utom 
63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, och från 
63727000-1, till 
63727200-3), och 
98361000-1

21 Juridiska tjänster 861 Från 79100000-5 till 
79140000-7

22 Rekrytering och urval av personal (2) 872
Från 79600000-0 till 
79635000-4 (utom 
79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), och från 
98500000-8 till 
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98514000-9)
23 Spanings- och säkerhetstjänster, med 

undantag av säkerhetstransporter
873 (utom 
87304)

Från 80100000-5 till 
80660000-8 (utom 
80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

24 Undervisning och yrkesutbildning 92 Från 80100000-5 till 
80660000-8 (utom 
80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Hälsovård och socialtjänster 93 79611000-0, och från 
85000000-9 till 
85323000-9 (utom 
85321000-5 och 
85322000-2)

26 Fritids- och idrottsverksamhet samt 
kulturverksamhet (3)

96 Från 79995000-5 till 
79995200-7, och från 
92000000-1 till 
92700000-8 (utom 
92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Övriga tjänster

(1) CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa 
tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.
(2) Med undantag av anställningskontrakt.
(3) Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller 
samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om 
sändningstider.

Or. fr

Ändringsförslag 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga 16a (ny) 

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga XVIa
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Bilaga XVIa – del A
Tjänster som avses i artikel 6a

Kategori-
nummer

Benämning CPC-
referensnu
mmer (1)

CPV-referensnummer

1 Underhålls- och 
reparationstjänster

6112, 
6122, 633,
886

Från 50100000-6 till 
50884000-5 (utom 
50310000-1 till 
50324200-4 och 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) och från 
51000000-9 till 
51900000-1 

2 Landtransport (2), även 
säkerhets- och 
kurirtransporter,
med undantag av 
postbefordran

712 (utom 
71235)
7512, 
87304

Från 60100000-9 till 
60183000-4 
(utom 601600007, 
60161000-4, 60220000-
6), och från 64120000-3 
till 64121200-2 

3 Flygtransport av 
passagerare och gods, 
med undantag av
postbefordran

73 (utom 
7321)

Från 60410000-5 till 
60424120-3 (utom 
60411000-2, 60421000-
5) och 60500000-3, och 
från 60440000-4 till 
60445000-9 

4 Postbefordran på land 
(3)
och i luften

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekommunikationstjä
nster

752 Från 64200000-8 till 
64228200-2 72318000-
7, och från 72700000-7 
till 72720000-3 

6 Finansiella tjänster:
(a) Försäkringstjänster
(b) Bank- och 
investerings-
tjänster (4)

Ex. 81, 
812, 814 Från 66100000-1 till 

66720000-3 (4)

7 Databehandlingstjänste
r och därmed 
sammanhängande 
tjänster

84 Från 50310000-1 till 
50324200-4 från 
72000000-5 till 
72920000-5 (utom 
72318000-7 och från 
72700000-7 till 
72720000-3), 79342410 
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8 Forsknings- och 
utvecklings-
tjänster (5)

85 Från 73000000-7 till 
73436000-1 (utom 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Redovisnings-, 
revisions- och
bokföringstjänster

862
Från 79210000-9 till 
79223000-3 

10 Marknads- och
opinionsundersökninga
r

864
Från 79300000-7 till 
79330000-6, och 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Organisationskonsulttjä
nster (6) och därmed 
sammanhängande 
tjänster

865, 866
Från 73200000-4 till 
73220000-0 från 
79400000-8 till 
79421200-3 och 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Arkitekttjänster, 
tekniska konsulttjänster 
och integrerade 
tekniska tjänster, 
stadsplanering och 
landskapsarkitektur, 
därmed 
sammanhängande 
vetenskapliga och 
tekniska konsulttjänster 
teknisk provning och 
analys

867
Från 71000000-8 till 
71900000-7 (utom 
71550000-8 och 
79994000-8) 

13 Reklamtjänster 871 Från 79341000-6 till 
79342200-5 (utom 
79342000-3 och 
79342100-4)

14 Fastighetsstädning och 
fastighetsförvaltning

874, 82201 
till
82206

Från 70300000-4 till 
70340000-6, och från 
90900000-6 till 
90924000-0 

15 Förlags- och 
tryckeritjänster mot 
arvode eller på kontrakt

88442 Från 79800000-2 till 
79824000-6, och från 
79970000-6 till 
79980000-7 

16 Avlopps- och 
renhållningstjänster, 
sanering och liknande 

94 Från 90400000-1 till 
90743200-9 (utom 
90712200- 3), från 
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tjänster 90910000-9 till 
90920000-2 och 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Med undantag av anställningskontrakt.
(2) Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller 

samproduktion av program som utförs av radio och TV bolag samt kontrakt om 
sändningstider.

(3) Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
(4) Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning 

eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt 
riksbankstjänster.

Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av 
mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till 
sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter 
köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

(5) Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till 
förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning 
att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

(6) Med undantag av medlings- och förlikningstjänster

Bilaga XVIa – del B 

Tjänster som avses i artikel 6a
Kategori-
nummer

Benämning CPC-
referensnu
mmer (1)

CPV-referensnummer

17 Hotell- och 
restaurangtjänster

64 Från 55100000-1 till 
55524000-9, och från 
98340000-8 till 
98341100-6 

18 Järnvägstransport 711 Från 60200000-0 till 
60220000-6 

19 Sjötransport 72 Från 60600000-4 till 
60653000-0, och från 
63727000-1 till 
63727200-3 

20 Hjälptjänster och 
tjänster i anslutning till 
transporter

74 Från 63000000-9 till 
63734000-3 (utom 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, och från 
63727000-1, till 
63727200-3), och 
98361000-1 

21 Juridiska tjänster 861 Från 79100000-5 till 
79140000-7 
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22 Rekrytering och urval 
av personal (1)

872 Från 79600000-0 till 
79635000-4 (utom 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), och 
från 98500000-8 till 
98514000-9 

23 Spanings- och 
säkerhetstjänster, med 
undantag av 
säkerhetstransporter

873 (utom 
87304)

Från 79700000-1 till 
79723000-8 

24  Undervisning och 
yrkesutbildning

92 Från 80100000-5 till 
80660000-8 (utom 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Hälsovård och 
socialtjänster

93 79611000-0, och från 
85000000-9 till 
85323000-9 (utom 
85321000-5 och 
85322000-2) 

26 Fritids- och 
idrottsverksamhet samt 
kulturverksamhet

96 Från 79995000-5 till 
79995200-7, och från 
92000000-1 till 
92700000-8 (utom 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Övriga tjänster (2)
(1) Med undantag av anställningskontrakt.

(2) Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller 
samproduktion av program som utförs av radio och TV bolag samt kontrakt om 
sändningstider.

Or. en


