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Ändringsförslag 445
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 446
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 447
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande enheter ska respektera de 
betalningsfrister som fastställs i 
direktiv 2011/7/EU.

Or. en

Ändringsförslag 448
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande enheter ska sträva efter 
”bästa värde” i upphandlingspolitiken.
Detta ska ske genom att ett offentligt 
kontrakt tilldelas den som lagt det 
ekonomiskt mest fördelaktiga budet.

Or. en

Ändringsförslag 449
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna i offentliga kontrakt ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska fullgöra 
skyldigheterna i fråga om social trygghet 
och anställningstrygghet samt i fråga om 
de arbetsförhållanden som råder på den 
plats där byggentreprenaden, tjänsten 
eller varan ska utföras såsom fastställs i 
unionslagstiftning och i nationell 
lagstiftning och/eller kollektivavtal eller 
de internationella 
arbetsrättsbestämmelser som avses i 
bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 451
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 452
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Ändringsförslag 453
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för skyddade 
verkstäder och ekonomiska aktörer vars 
främsta syfte är social och yrkesmässig 
integration av funktionshindrade och 
missgynnade arbetstagare eller föreskriva 
att kontrakten ska fullgöras inom ramen för 
program för skyddad anställning, förutsatt 
att över 30 % av arbetstagarna i sådana 
verkstäder, eller av de ekonomiska 
aktörerna eller programmen är
funktionshindrade eller missgynnade 
personer. Missgynnade personer omfattar 
bland annat arbetslösa, personer som har 
särskilda svårigheter att integrera sig, 
personer som riskerar att drabbas av 
utestängning, personer som tillhör 
sårbara grupper samt missgynnade 
minoriteter.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”missgynnade personer” måste specificeras eftersom det är mycket mer 
övergripande än ”personer med funktionshinder” som det refereras till i nuvarande direktiv.
Den här definitionen skapar större juridisk tydlighet.

Ändringsförslag 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får reservera deltagandet 
i upphandlingsförfaranden för

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

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

Or. es

Ändringsförslag 455
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All underlåtelse att uppfylla denna 
skyldighet faller under den upphandlande 
enhetens ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 456
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 

2. Oaktat bestämmelserna i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning och utan att det 
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information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inte offentliggöra uppgifter som lämnats in 
och förklarats sekretessbelagda av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

påverkar upplysningsskyldigheten i fråga 
om ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inte offentliggöra uppgifter som lämnats in 
och förklarats sekretessbelagda av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

Or. en

Motivering

För att förtydlig att denna regel inte gäller om upphandlande myndighet har rätt att eller är 
skyldig att vidarebefordra informationen i fråga – till exempel i en rättsprocess.

Ändringsförslag 457
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inte offentliggöra uppgifter som lämnats in 
och förklarats sekretessbelagda av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

2. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt 
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inte offentliggöra uppgifter och 
grundläggande delar som lämnats in av de 
ekonomiska aktörerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 458
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande myndigheten eller enheten 
inte offentliggöra uppgifter som lämnats in
och förklarats sekretessbelagda av de 
ekonomiska aktörerna, inklusive men inte 
begränsat till tekniska hemligheter, 
affärshemligheter och konfidentiella 
aspekter i anbuden.

2. Om inte annat föreskrivs i detta direktiv 
eller i nationell lagstiftning om tillgång till 
information, och utan att det påverkar 
upplysningsskyldigheten i fråga om 
ingångna kontrakt och information till 
anbudssökande och anbudsgivare enligt
artiklarna 64 och 69 i detta direktiv, får den 
upphandlande enheten inte offentliggöra 
uppgifter som lämnats in av de ekonomiska 
aktörerna, bland annat tekniska 
hemligheter, affärshemligheter och 
konfidentiella aspekter i anbuden.

All underlåtelse att uppfylla denna 
skyldighet faller under den upphandlande 
enhetens ansvar.

Or. fr

Motivering

Här skärps bestämmelserna om att uppgifter som lämnats in av anbudssökande eller 
anbudsgivare till den upphandlande enheten under tilldelningsförfarandet ska vara 
konfidentiella. Den upphandlande enheten är ansvarig vid spridning av känsliga uppgifter 
som exempelvis tekniska hemligheter och affärshemligheter.

Ändringsförslag 459
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 32.1 och 32.2 ska inte 
förhindra offentliggörandet av kontrakt 
när de har ingåtts, inklusive eventuella 
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senare ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte förhindra 
offentliggörandet av kontrakt när de har 
ingåtts, inklusive eventuella senare 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 461
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I praktiken används inte telefon i sådana förfaranden. Kommunikationsmedel som är 
snabbare och som ger spårbarhet är att föredra.

Ändringsförslag 462
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 3



PE492.862v02-00 12/176 AM\909613SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att tekniska format samt 
process- och meddelandestandarder är 
kompatibla, särskilt i ett 
gränsöverskridande sammanhang, ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 98 
för att besluta om obligatorisk användning 
av vissa tekniska standarder, åtminstone 
återöverföring, elektroniska kataloger och 
medel för elektronisk autentisering.

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

Or. en

Ändringsförslag 463
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En anbudsansökan avseende ett 
upphandlingsförfarande får göras skriftligt.

Or. en

Motivering

I praktiken används inte telefon i sådana förfaranden. Kommunikationsmedel som är 
snabbare och som ger spårbarhet är att föredra.

Ändringsförslag 464
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast två år efter 
den dag som anges i artikel 101.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Medlemsstaterna ska senast fyra år efter 
det datum som anges i artikel 101 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Denna tidsram är för snäv.

Ändringsförslag 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast två år efter 
den dag som anges i artikel 101.1 se till att
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

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

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

Or. en

Motivering

Den här tvåstegsstrategin är en mer realistisk och uppnåbar målsättning som ger 
upphandlande myndigheter tillräcklig tid till planering och genomförande.
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Ändringsförslag 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast två år efter 
den dag som anges i artikel 101.1 se till 
att alla upphandlingsförfaranden enligt 
detta direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

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

Or. en

Ändringsförslag 467
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast två år efter 
den dag som anges i artikel 101.1 se till att
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Medlemsstaterna ska senast tre år efter det 
datum som anges i artikel 101.1 se till att 
alla upphandlingsförfaranden enligt detta 
direktiv genomförs med hjälp av 
elektroniska medel, särskilt elektroniskt 
utbyte, i enlighet med kraven i denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 468
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska när det gäller 
upphandlande myndigheter i den mening 
som avses i artikel 2.1. fastställa regler i 
syfte att undvika snedvridning av 
konkurrensen och garantera lika 
behandling av alla anbudsgivare, effektivt 
förebygga, identifiera och omedelbart 
avhjälpa intressekonflikter som uppstår 
under genomförandet av de 
upphandlingsförfaranden som är föremål 
för detta direktiv, inklusive utformning och 
förberedande av upphandlingar, 
utarbetande av anbudshandlingar, urval av 
anbudssökande och anbudsgivare samt 
tilldelning av kontrakt.

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

Or. it

Ändringsförslag 469
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 470
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 472
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med ”gemensamma intressen” ekonomiskt 
intresse eller familjeskäl som är
gemensamt för anbudssökande eller 
anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.

Or. en

Ändringsförslag 473
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Begreppet ”privata intressen” utvidgas till 
betydelsen gemensamt 
förmögenhetsintresse eller ekonomiskt 
intresse med anbudssökande eller 
anbudsgivare liksom de fördelar som följer 
av direkta ekonomiska betalningar, vid 
anställning, anställningskontrakt, 
investeringar och vid deltagande i 
verksamhet som stöds av kontrakten.

Or. fr

Ändringsförslag 474
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För tillämpningen av denna artikel avses 
med ”privata intressen” familjeskäl eller
ekonomiskt eller politiskt intresse som är
gemensamt med anbudssökande eller 
anbudsgivare, inklusive motstridande 
yrkesmässiga intressen.
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Or. it

Ändringsförslag 475
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 476
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

”Ledamöter av myndighetens beslutsorgan” innebär lokala ledamöter i kommunfullmäktige 
och regionala och nationella deputerade – det är en mycket vid definition som orsakar mycket 
byråkrati. I de flesta medlemsstater finns andra instrument som är bättre anpassade till 
behovet att bekämpa korruption.
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Ändringsförslag 477
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare är 
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande myndigheten ange detta i 
den enskilda rapport som avses i artikel 94.

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare, till 
exempel företagsledare eller andra 
personer som har befogenhet att fatta 
beslut, eller makt eller kontroll över 
anbudssökande eller anbudsgivare, är när 
upphandlingsförfarandet inleds skyldiga att 
lämna in en förklaring om eventuell 
förmånsställning i förhållande till de 
personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande myndigheten ange detta i 
den enskilda rapport som avses i artikel 94.

Or. en

Ändringsförslag 478
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare är, 
även mot bakgrund av den etiska kod som 
utarbetats av den upphandlande enheten,
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
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upphandlande myndigheten ange detta i 
den enskilda rapport som avses i artikel 94.

anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande enheten ange detta i den 
enskilda rapport som avses i artikel 94.

Or. it

Ändringsförslag 479
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare är 
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår. Om 
anbudssökande eller anbudsgivare har 
lämnat in en sådan förklaring ska den 
upphandlande myndigheten ange detta i 
den enskilda rapport som avses i 
artikel 94.

(b) Anbudssökande eller anbudsgivare är 
när upphandlingsförfarandet inleds 
skyldiga att lämna in en förklaring om 
eventuell förmånsställning i förhållande till 
de personer som avses i punkt 2 b, som 
sannolikt kan medföra att dessa personer 
försätts i en situation där en 
intressekonflikt uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 480
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska vidta 
åtgärder i händelse av intressekonflikter.
Myndigheten kan till exempel förbjuda en 
sådan anställd att delta i det berörda 
upphandlingsförfarandet eller ge honom 

Den upphandlande enheten ska vidta 
åtgärder i händelse av intressekonflikter.
Myndigheten kan till exempel förbjuda en 
sådan anställd att delta i det berörda 
upphandlingsförfarandet eller ge honom 
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eller henne nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Om en intressekonflikt 
inte kan avhjälpas effektivt med andra 
medel ska den berörda anbudssökanden 
eller anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

eller henne nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Om en intressekonflikt 
inte kan avhjälpas effektivt med andra 
medel ska den berörda anbudssökanden 
eller anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

Or. it

Ändringsförslag 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas 
ska den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 93 och garantera lika 
behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare. Om intressekonflikten inte 
kan avhjälpas effektivt med andra medel 
ska den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren utestängas från 
förfarandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 482
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 93 och vidta lämpliga 

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

åtgärder på lämpligt sätt och garantera 
lika behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare.

Or. en

Motivering

Alldeles för byråkratiskt, ett syfte med denna översyn var att förenkla för att skapa högre 
kostnadseffektivitet. Den sista meningen behövs inte eftersom den första meningen är 
tillräckligt tydlig. Öppenhet är den främsta prioriteringen.

Ändringsförslag 483
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 93 och garantera lika 
behandling för anbudssökande och 
anbudsgivare. Om intressekonflikten inte 
kan avhjälpas effektivt med andra medel 
ska den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren utestängas från förfarandet.

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande enheten omedelbart 
informera den tillsynsmyndighet som 
utsetts i enlighet med artikel 93 och 
garantera lika behandling för 
anbudssökande och anbudsgivare. Om 
intressekonflikten inte kan avhjälpas 
effektivt med andra medel ska den berörda 
anbudssökanden eller anbudsgivaren 
utestängas från förfarandet.

Or. it

Ändringsförslag 484
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en sådan förmånsställning påvisas ska 
den upphandlande myndigheten 
omedelbart informera den 
tillsynsmyndighet som utsetts i enlighet 
med artikel 93 och vidta lämpliga 
åtgärder för att undvika all otillbörlig 
påverkan på tilldelningsförfarandet och 
garantera lika behandling för 
anbudssökande och anbudsgivare. Om 
intressekonflikten inte kan avhjälpas 
effektivt med andra medel ska den berörda 
anbudssökanden eller anbudsgivaren 
utestängas från förfarandet.

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

Or. en

Ändringsförslag 485
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en enskild 
person som anmäler ej offentliggjorda 
intressekonflikter för annan personal i 
god tro enligt vad som anges i punkt 2 a, 
har rätt att skyddas mot repressalier. Med 
repressalier avses alla direkta eller 
indirekta skadliga handlingar som uttalas, 
hotas eller vidtas mot en enskild person på 
grund av en sådan anmälan.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska införa ett välfungerande anmälningssystem (whistleblowing) för att 
säkerställa att dessa bestämmelser får effekt.
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Ändringsförslag 486
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla åtgärder som vidtas i enlighet med 
denna artikel ska dokumenteras i den 
enskilda rapport som avses i artikel 94.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Skydd av uppgiftslämnare

Upphandlande enheter ska införa interna 
förfaranden för uppgiftslämnare för att 
garantera följande:
(a) All personal (inbegripet tillfälligt 
anställda och kontraktsanställda, 
praktikanter och konsulter) som i god tro 
gör ett avslöjande om någon typ av 
materiell förseelse ska skyddas från alla 
former av repressalier, trakasserier och 
skadliga handlingar.
(b) Sekretessen ska bevaras för 
uppgiftslämnarna, såvida de inte 
uttryckligen avsäger sig det.
(c) Lämpliga mekanismer ska göras 
tillgängliga för att avslöjanden ska kunna 
göras, såsom hjälptelefoner och formulär 
på internet.
(d) En uppgiftslämnare som har utsatts 
för repressalier har rätt att bli rättvist 
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hörda i ett opartiskt forum och ska få full 
kompensation. De som har utfört 
repressalierna ska vederbörligen 
bestraffas.
(e) Avslöjanden ska undersökas på 
lämpligt sätt och korrigerande åtgärder 
vidtagas (vid behov), och uppgiftslämnare 
ska få möjlighet att delta i dessa 
förfaranden.
(f) Chefer måste kunna påvisa att 
åtgärder som vidtagits mot en 
uppgiftslämnare motiverades av andra 
skäl än själva uppgiftslämningen.
(g) Felaktiga avslöjanden ska, om de 
gjorts i god tro, skyddas. Avslöjanden som 
visar sig gjorda mot bättre vetande, ska 
inte skyddas.
(h) Ledning och personal ska få lämplig 
utbildning om uppgiftslämnares 
rättigheter, policy och förfaranden.
(i) Policyer för uppgiftslämning ska 
regelbundet övervakas och utvärderas av 
oberoende organ.
(j) Extern uppgiftslämning till utvalda 
tjänstemän, icke-statliga organisationer, 
media och andra lämpliga parter ska 
skyddas om interna kanaler inte fungerar 
eller inte finns.

Or. en

Ändringsförslag 488
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga bestämmelserna om otillåtet förfarande.

Ändringsförslag 489
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Avdelning 1 – kapitel 4 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IVa
Ömsesidighetsregler

Artikel 37a
Befogenhet för upphandlande 

myndigheter/enheter att utesluta anbud 
med varor och tjänster som inte omfattas

1. De upphandlande enheterna ska 
bedöma om det finns anledning att från 
det offentliga tilldelningsförfarandet 
utesluta anbud som innehåller 
byggentreprenader, varor eller tjänster 
från ett tredjeland som inte är anslutet till 
ett internationellt avtal, om värdet på 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna som inte täcks utgör mer än 
50 % av värdet för byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna i anbudet, i 
enlighet med följande bestämmelser.
Anbud från ett tredjeland som inte är 
anslutet till ett internationellt avtal ska 
automatiskt avslås om priset ligger under 
30 % av det genomsnittliga priset eller 
kostnaden för övriga anbud.
2. Den upphandlande enheten får kräva 
att anbudsgivare ska lämna upplysningar 
om ursprung för byggentreprenad, varor 
och tjänster som ingår i anbudet samt om 
deras värde. De ska godta 
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egendeklarationer som preliminära 
belägg för att anbud inte kan uteslutas 
enligt punkt 1. En upphandlande 
myndighet kan när som helst under 
förfarandet anmoda en anbudsgivare att 
lämna in samtliga eller delar av de 
handlingar som krävs, när detta förefaller 
nödvändigt för att se till att förfarandet 
genomförs på ett korrekt sätt. När en 
upphandlande enhet får anbud som inte 
uppfyller villkoren i punkt 1 och som 
därför utesluts, ska den meddela detta till 
kommissionen. Under 
anmälningsförfarandet får den 
upphandlande enheten fortsätta sin 
analys av anbuden. Anmälan ska skickas 
elektroniskt med användning av ett 
standardformulär. Kommissionen får 
anta genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för deklarationer av 
byggentreprenaders, varors och tjänsters 
ursprung. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 100.2.
Standardformuläret ska minst innehålla 
följande uppgifter:
(a) Den upphandlande enhetens namn 
och kontaktuppgifter.
(b) En beskrivning av kontraktsföremålet.
(c) Namn och kontaktuppgifter för den 
ekonomiska aktör vars anbud skulle 
uteslutas.
(d) Den ekonomiska aktörens och 
byggentreprenadens, varornas eller 
tjänsternas ursprung samt deras värde.
3. Om kommissionen inte godkänner den 
upphandlande enhetens beslut att utesluta 
ett anbud i enlighet med punkt 1, ska 
kommissionen, inom 15 dagar från första 
arbetsdag efter det att den har mottagit 
meddelandet, meddela sitt ogillande och 
motivera detta. Tidsfristen kan dock 
förlängas en gång med högst 15 dagar i 
vederbörligen berättigade fall, särskilt om 
uppgifterna i anmälan eller de bifogade 
dokumenten är ofullständiga eller 
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oriktiga eller om de redovisade 
förhållandena förändras väsentligt. Om 
kommissionen efter denna period om 
30 dagar inte har godkänt eller avslagit 
uteslutningen, ska detta anses godkänt av 
kommissionen.
4. Den upphandlande enheten ska kräva 
att anbudsgivare lämnar upplysningar om 
ursprung för de varor och tjänster som 
ingår i anbudet samt om deras värde. De 
ska godta självdeklarationer som 
preliminära belägg för att anbud inte kan 
uteslutas enligt punkt 1. En 
upphandlande enhet kan när som helst 
under förfarandet anmoda en 
anbudsgivare att lämna in samtliga eller 
delar av de handlingar som krävs, när 
detta förefaller nödvändigt för att se till 
att förfarandet genomförs på ett korrekt 
sätt.
5. Uteslutning från offentliga 
upphandlingar av anbud som omfattar 
byggentreprenad, varor eller tjänster ska 
uppfylla följande villkor:
(a) Om det internationella avtalet om 
marknadstillträde på området för offentlig 
upphandling mellan unionen och det land 
där varorna och/eller tjänsterna har sitt 
ursprung innehåller uttryckliga förbehåll 
från unionens sida mot marknadstillträde 
för de varor och eller/tjänster som 
föreslås uteslutas.
(b) Om ett avtal enligt led a saknas och 
det berörda tredjelandet tillämpar 
restriktiva upphandlingsåtgärder som gör 
att det inte föreligger en väsentligen 
ömsesidigt öppen marknad mellan 
unionen och tredjelandet i fråga.
Vid tillämpningen av led b anses 
avsaknad av väsentlig ömsesidighet 
föreligga när restriktiva 
upphandlingsåtgärder leder till allvarlig 
och upprepad diskriminering av 
ekonomiska aktörer, byggentreprenad, 
varor och tjänster från unionen.
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6. Innan kommissionen fattar ett beslut 
enligt punkt 3, ska den höra den 
upphandlande enheten.

Artikel 38b
Genomförande av ömsesidighetsvillkor

Kontrakt ska förklaras vara ogiltiga i den 
mening som avses i direktiv 2007/66/EG, 
om de tecknas med en ekonomisk aktör i 
strid med kommissionens avsikt att 
utesluta ett anbud enligt artikel 38 b, efter 
ett meddelande om godkännande av 
uteslutning från den upphandlande 
enheten.

Or. fr

Ändringsförslag 490
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Avdelning 1 – kapitel 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IV a
Behandling av varor och tjänster som inte 

omfattas
Artikel 37a

Uteslutning av anbud med varor och 
tjänster som inte omfattas

1. På begäran av upphandlande enheter 
ska kommissionen bedöma om den, enligt 
följande villkor, för kontrakt med ett 
beräknat värde på minst 5 000 000 euro 
(exklusive mervärdesskatt) ska godkänna 
uteslutning från 
kontraktstilldelningsförfaranden av 
anbud som omfattar varor och tjänster 
med ursprung utanför unionen, om värdet 
av varorna och tjänsterna som inte 
omfattas överstiger 50 % av det totala 
värdet av anbudets varor och tjänster.
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2. När upphandlande enheter avser att 
begära att få göra en uteslutning från 
kontraktstilldelningsförfarandet på 
grundval av punkt 1, ska de ange detta i 
meddelandet om upphandling som de 
offentliggör i enlighet med artikel 63.
Den upphandlande enheten ska begära att 
anbudsgivarna upplyser om var anbudets 
varor och/eller tjänster har sitt ursprung 
och om deras värde.
Kommissionen får anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären för deklarationer av 
varors och tjänsters ursprung.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 100.2.
Upphandlande enheter ska anmäla till 
kommissionen om de mottar anbud som 
uppfyller villkoren i punkt 1 och som de 
därför avser att begära uteslutning för.
Under anmälningsförfarandet får den 
upphandlande enheten fortsätta sin 
analys av anbuden.
Anmälan ska skickas elektroniskt med 
användning av standardformulär.
Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer 
standardformulären. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 100.2. Standardformuläret ska 
minst innehålla följande uppgifter:
(a) Den upphandlande enhetens namn 
och kontaktuppgifter.
(b) En beskrivning av avtalets ändamål.
(c) Namn och kontaktuppgifter för den 
ekonomiska aktör vars anbud skulle 
uteslutas.
(d) Den ekonomiska aktörens och 
varornas och/eller tjänsternas ursprung 
samt deras värde.
Kommissionen får begära ytterligare 
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uppgifter av den upphandlande enheten.
Uppgifterna ska lämnas inom 
åtta arbetsdagar, räknat från den första 
arbetsdagen efter den dag som den mottar 
begäran om ytterligare uppgifter. Om 
kommissionen inte erhåller några 
uppgifter under denna period, ska 
perioden som anges i punkt 3 förlängas 
tills kommissionen erhåller de begärda 
uppgifterna.
3. För kontrakt som avses i punkt 1 ska 
kommissionen anta en genomförandeakt 
om godkännandet av den planerade 
uteslutningen, senast inom två månader 
räknat från den dag som den mottar 
anmälan. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 100.2a.
Tidsfristen kan dock förlängas en gång 
med högst två månader i vederbörligen 
berättigade fall, särskilt om uppgifterna i 
anmälan eller de bifogade dokumenten är 
ofullständiga eller oriktiga eller om de 
redovisade förhållandena förändras 
väsentligt. Uteslutningen ska anses ha 
avslagits av kommissionen, om 
kommissionen i slutet av denna 
tvåmånadersperiod eller den förlängda 
perioden inte har fattat något beslut om 
att godkänna eller avslå den.
4. När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt punkt 3, ska 
den godkänna planerad uteslutning i 
följande fall:
(a) Om det i det internationella avtal om 
marknadstillträde vid offentlig 
upphandling mellan unionen och det land 
där varorna och/eller tjänsterna har sitt 
ursprung finns ett uttryckligt 
unionsförbehåll mot marknadstillträde för 
de varor och/eller tjänster som föreslås 
uteslutas.
(b) Om det inte finns något avtal av den 
typ som avses i led a och tredjelandet 
tillämpar restriktiva 
upphandlingsåtgärder som medför 
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avsaknad av en väsentligen ömsesidig 
öppen marknad mellan unionen och det 
berörda tredjelandet.
Vid tillämpningen av led b ska väsentlig 
ömsesidighet anses saknas, om restriktiva 
upphandlingsåtgärder gör att ekonomiska 
aktörer, varor och tjänster från EU utsätts 
för allvarlig och återkommande 
diskriminering.
När kommissionen antar 
genomförandeakter enligt punkt 3, får 
den inte godkänna en planerad 
uteslutning om det skulle strida mot 
åtaganden om marknadstillträde som 
unionen ingått i sina internationella avtal.
5. När kommissionen bedömer huruvida 
väsentlig ömsesidighet saknas, ska den 
undersöka följande:
(a) I vilken mån det berörda landets 
lagstiftning om offentlig upphandling 
säkerställer öppenhet enligt 
internationella standarder inom offentlig 
upphandling och utesluter all 
diskriminering av varor, tjänster och 
ekonomiska aktörer från unionen.
(b) I vilken mån offentliga myndigheter 
och/eller enskilda upphandlande enheter 
tillämpar eller inför diskriminering av 
varor, tjänster och ekonomiska aktörer 
från unionen.
6. Innan kommissionen fattar ett beslut 
enligt punkt 3, ska den höra den eller de 
anbudsgivare som berörs.
7. Upphandlande enheter som har 
uteslutit anbudsgivare i enlighet med 
punkt 1 ska ange detta i meddelandet om 
upphandling som de offentliggör i 
enlighet med artikel 63.

Artikel 37b
Ursprungsregler

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

Artikel 37c
Genomförande av ömsesidighetsvillkor
Kontrakt ska förklaras vara ogiltiga i den 
mening som avses i direktiv 2007/66/EG, 
om de ingåtts med en ekonomisk aktör i 
strid mot kommissionens 
genomförandeakter som antagits enligt 
artikel 37a med avseende på planerad 
uteslutning som upphandlande enheter 
anmält.

Or. en

Ändringsförslag 491
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande enheter får tillämpa öppna, 
selektiva eller förhandlade förfaranden 
med föregående meddelande om 
upphandling enligt bestämmelserna i detta 
direktiv.

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande enheter får tillämpa öppna, 
selektiva eller förhandlade förfaranden 
med föregående meddelande om 
upphandling och innovationspartnerskap 
enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 492
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 86 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande myndigheter ska tillämpa 
förhandlade förfaranden eller 
konkurrenspräglad dialog om den 
offentliga upphandlingen skulle kunna 
leda till byte av företag.

Or. de

Ändringsförslag 493
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Genom ett meddelande om att det finns 
ett kvalificeringssystem i enlighet med 
artikel 62 om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt förfarande, ett förhandlat 
förfarande eller genom ett 
innovationspartnerskap.

(b) Genom ett meddelande om att det finns 
ett kvalificeringssystem i enlighet med 
artikel 62 om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt förfarande eller ett förhandlat 
förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 494
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Genom ett meddelande om att det finns 
ett kvalificeringssystem i enlighet med 
artikel 62 om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt förfarande, ett förhandlat 
förfarande eller genom ett 
innovationspartnerskap.

(b) Genom ett meddelande om att det finns 
ett kvalificeringssystem i enlighet med 
artikel 62 om kontraktet tilldelas genom ett 
selektivt förfarande eller ett förhandlat 
förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 495
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan förskriva att 
upphandlande enheter, endast i de 
särskilda fall som uttryckligen anges i 
artikel 42, får välja ett förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling.

3. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande enheter får välja ett 
förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling enligt vad 
som anges i artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 496
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Fristen för mottagande av anbudsansökan 
ska vara minst 47 dagar från och med den 
dag då meddelandet om upphandling 
avsändes.

Or. en
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Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbud bör förlängas till 47 dagar, vilket ger anbudssökande 
tillräcklig tid att förbereda sitt anbud. Denna tidsfrist skulle ändå vara kortare än den 
aktuella tidsfristen (52 dagar).

Ändringsförslag 497
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den upphandlande enheten får minska 
den tidsgräns för mottagande av anbud 
som anges i andra stycket i punkt 1 med 
fem dagar om den tillåter att anbuden 
skickas in med hjälp av elektroniska 
medel i enlighet med punkterna 3–5 i 
artikel 33.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 498
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
30 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller inbjudan avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
15 dagar.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
35 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller inbjudan avsändes och 
får inte i något fall vara kortare än 
15 dagar.

Or. en
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Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan ska förlängas till 35 dagar för att ge 
anbudssökande tillräcklig tid att förbereda sina anbud.

Ändringsförslag 499
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
30 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller ett förhandsmeddelande 
som utgör ett meddelande om upphandling 
avsändes och får inte i något fall vara 
kortare än 15 dagar.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara tillräcklig från och 
med den dag då meddelandet om 
upphandling eller, när ett 
förhandsmeddelande används som ett 
meddelande om upphandling, inbjudan att 
bekräfta intresse avsändes och får inte i 
något fall vara kortare än 15 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 500
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
30 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller ett förhandsmeddelande 
som utgör ett meddelande om upphandling 
avsändes och får inte i något fall vara 
kortare än 15 dagar.

Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska i regel vara minst 
35 dagar från och med den dag då 
meddelandet eller ett förhandsmeddelande 
som utgör ett meddelande om upphandling 
avsändes och får inte i något fall vara 
kortare än 15 dagar.

Or. en
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Motivering

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökan ska förlängas till 35 dagar för att ge 
anbudssökande tillräcklig tid att förbereda sina anbud.

Ändringsförslag 501
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det är förbjudet för upphandlande 
myndigheter att enbart förhandla om 
anbudens pris.

Or. fr

Ändringsförslag 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Innovationspartnerskap

1. Medlemsstaterna får förskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.
Medlemsstaterna får besluta att inte 
införliva bestämmelser om 
innovationspartnerskap i sina nationella 
lagstiftningar eller begränsa 
användningen av sådana partnerskap till 
vissa typer av upphandlingar.
När det gäller innovationspartnerskap får 
alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling i enlighet med leden b 
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och c i artikel 39.2. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.
2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat 
på dessa mål kan den upphandlande 
enheten efter varje avslutad etapp besluta 
att avsluta partnerskapet och inleda ett 
nytt upphandlingsförfarande för de 
återstående etapperna, under 
förutsättning att enheten har förvärvat 
berörda immateriella rättigheter.
3. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
de regler för ett förhandlat förfarande 
med föregående meddelande om 
upphandling som anges i artikel 42.
Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande enheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet 
på forskningsområdet eller i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 72.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.
Endast de ekonomiska aktörer som bjuds 
in att delta av den upphandlande enheten 
efter en bedömning av de begärda 
uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande enhetens bedömning inte 
kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar. Det enda kriteriet för 
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tilldelning av kontrakt ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 76.1 a.
4. Partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 
innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för 
att utveckla en innovativ lösning som 
ännu inte finns tillgänglig på marknaden.
Värdet och varaktigheten för ett kontrakt 
om inköp av de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som blir resultatet ska 
hållas inom lämpliga gränser och hänsyn 
ska tas till att kostnaderna måste 
återvinnas, inklusive kostnader för att 
utveckla en innovativ lösning och få ut en 
tillräcklig vinst.
En upphandlande myndighet får inte 
använda innovationspartnerskap på ett 
sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids.

Or. en

Ändringsförslag 503
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Innovationspartnerskap

1. Medlemsstaterna får förskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.
Medlemsstaterna får besluta att inte 
införliva bestämmelser om 
innovationspartnerskap i sina nationella 
lagstiftningar eller begränsa 
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användningen av sådana partnerskap till 
vissa typer av upphandlingar.
När det gäller innovationspartnerskap får 
alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling i enlighet med leden b 
och c i artikel 39.2. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.
2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
eventuellt fram till dess att varan börjar 
tillverkas eller tjänsten börjar 
tillhandahållas. Partnerskapet ska ha 
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat 
på dessa mål kan den upphandlande 
enheten efter varje avslutad etapp besluta 
att avsluta partnerskapet och inleda ett 
nytt upphandlingsförfarande för de 
återstående etapperna, under 
förutsättning att enheten har förvärvat 
berörda immateriella rättigheter.
3. Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
de regler för ett förhandlat förfarande 
med föregående meddelande om 
upphandling som anges i artikel 42.
Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande enheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet 
på forskningsområdet eller i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 72.2 begränsa antalet 
lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.
Endast de ekonomiska aktörer som bjuds 
in att delta av den upphandlande enheten 
efter en bedömning av de begärda 
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uppgifterna får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande enhetens bedömning inte 
kan tillgodoses genom befintliga 
lösningar. Det enda kriteriet för 
tilldelning av kontrakt ska vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 
enlighet med artikel 76.1 a.
4. Partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 
innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för 
att utveckla en innovativ lösning som 
ännu inte finns tillgänglig på marknaden.
Värdet och varaktigheten för ett kontrakt 
om inköp av de varor, tjänster eller 
byggentreprenader som blir resultatet ska 
hållas inom lämpliga gränser och hänsyn 
ska tas till att kostnaderna måste 
återvinnas, inklusive kostnader för att 
utveckla en innovativ lösning och få ut en 
tillräcklig vinst.
En upphandlande myndighet får inte 
använda innovationspartnerskap på ett 
sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids.

Or. fr

Ändringsförslag 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får förskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.
Medlemsstaterna får besluta att inte 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.
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införliva bestämmelser om 
innovationspartnerskap i sina nationella 
lagstiftningar eller begränsa 
användningen av sådana partnerskap till 
vissa typer av upphandlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får förskriva att 
upphandlande enheter tillämpar 
innovationspartnerskap enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.
Medlemsstaterna får besluta att inte 
införliva bestämmelser om 
innovationspartnerskap i sina nationella 
lagstiftningar eller begränsa 
användningen av sådana partnerskap till 
vissa typer av upphandlingar.

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

Or. en

Motivering

Främjandet av innovationspartnerskap är en viktig prioritering i den här 
moderniseringsprocessen. Införlivandet av förfarandet bör därför inte vara valfritt utan bör i 
stället vara enhetligt i alla medlemsstater för att garantera lika villkor.

Ändringsförslag 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller innovationspartnerskap får När det gäller innovationspartnerskap får 
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alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling i enlighet med leden b 
och c i artikel 39.2. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.

alla ekonomiska aktörer lämna in en 
ansökan om att delta efter ett meddelande 
om upphandling. Syftet med 
innovationspartnerskap är att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som det finns behov av 
och som inte kan tillgodoses med redan 
befintliga lösningar på marknaden och 
som därefter köps in, under förutsättning 
att de motsvarar överenskomna 
prestandanivåer och kostnader. Det enda 
kriteriet för tilldelning av kontraktet som 
upprättar innovationspartnerskapet ska 
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i enlighet med artikel 76.1 a.

Or. en

Motivering

Med det här ändringsförslaget förbättras det nya förfarandet för innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 507
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2 – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Immateriella rättigheter beviljas endast 
för att ge den upphandlande myndigheten 
möjlighet att utnyttja resultatet av 
föregående etapper, i enlighet med syftet 
med partnerskapet vid byte av 
uppdragstagare under förfarandets gång, 
för att begränsa omfattningen av detta 
förvärv av rättigheter för det uteslutna 
företaget.
Rättigheter och skyldigheter för respektive 
parter ska tydligt fastställas i klausuler 
om immateriell äganderätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Partnerskapen ska struktureras i 
successiva etapper som följer stegen i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
vilket kan omfatta tillverkning av varan, 
tillhandahållande av tjänsten och 
slutföranden av byggentreprenaden.
Partnerskapet ska ställa upp
mellanliggande mål som partnern i fråga 
ska uppfylla för utbetalning av ersättning 
genom lämpliga delbetalningar. Baserat på 
dessa mål får den upphandlande enheten 
efter varje avslutad etapp besluta att 
avsluta partnerskapet och inleda ett nytt 
upphandlingsförfarande för de återstående 
etapperna, under förutsättning att den 
upphandlande enheten i 
upphandlingsdokumenten har angett 
enligt vilka villkor den kan använda 
denna möjlighet att avsluta partnerskapet.

Or. en

Motivering

Se föregående.

Ändringsförslag 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontraktet ska tilldelas i enlighet med de 
regler för ett förhandlat förfarande med 

Kontraktet ska tilldelas i enlighet med 
bestämmelserna i leden 1 a–1 h nedan:
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föregående meddelande om upphandling 
som anges i artikel 42.

(a) I upphandlingsdokumenten ska den 
upphandlande myndigheten ange de 
minimikrav som ska uppfyllas. Dessa ska 
vara så specifika att de ekonomiska 
aktörerna kan bedöma upphandlingens 
art och räckvidd och besluta om de ska 
ansöka om att få delta i förfarandet.
(b) Minimitidsfristen för mottagande av 
anbudsansökan ska vara 30 dagar från 
och med den dag då meddelandet om 
upphandling avsänds, eller, när ett 
förhandsmeddelande används som 
meddelande om upphandling, 30 dagar 
från och med den dag då inbjudan att 
bekräfta intresse avsänds.
Minimitidsfristen för mottagande av 
första anbud ska vara 30 dagar från och 
med den dag då inbjudan avsänds.
(c) Den upphandlande myndigheten ska 
förhandla med anbudsgivarna om det 
första och alla efterföljande anbud som 
lämnats in, för att förbättra innehållet så 
att de bättre uppfyller de 
tilldelningskriterier som specificeras i 
upphandlingsdokumenten.
(d) Den upphandlande myndigheten ska 
under förhandlingarna garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare.
Den får inte särbehandla någon genom 
att lämna ut information som kan gynna 
vissa anbudsgivare i förhållande till 
andra. De ska i synnerhet se till att alla 
anbudsgivare, vars anbud inte har 
uteslutits, skriftligen informeras om 
eventuella ändringar av de tekniska 
specifikationerna i andra 
upphandlingsdokument än dem som 
anger minimikraven, för att de i god tid 
ska kunna ändra sina anbud och skicka 
in dem igen.
(e) I enlighet med artikel 32 får den 
upphandlande myndigheten för de övriga 
deltagarna inte röja konfidentiell 
information som någon deltagare har 
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lämnat, utan dennes samtycke. Ett sådant 
samtycke får inte vara ett allmänt 
undantag, utan deltagaren ska ge sitt 
uttryckliga samtycke till att myndigheten 
röjer just den specifika informationen.
(f) Minimikraven och 
tilldelningskriterierna får inte bli föremål 
för förhandling.
(g) Då tidsfristen för att lämna anbud har 
gått ut, och innan man går vidare med att 
granska dem, får den upphandlande 
myndigheten specificera den viktning som 
gäller för ett tilldelningskriteriums på 
förhand definierade underavdelningar 
enligt artikel 76.5, förutsatt att
(i) tilldelningskriterierna som angavs i 
förfrågningsunderlaget eller meddelandet 
om upphandling inte har ändrats,
(ii) detta inte innefattar nya delar som 
skulle ha påverkat förberedandet av 
anbuden,
(iii) detta inte ger upphov till 
diskriminering gentemot någon av 
anbudsgivarna.
(h) Förfarande för 
innovationspartnerskap får äga rum i 
successiva steg för att minska det antal 
lösningar som ska förhandlas, på 
grundval av de tilldelningskriterier som 
anges i meddelandet om upphandling, i 
inbjudan att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten. Den 
upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller i 
upphandlingsdokumenten tydligt ange om 
den kommer att utnyttja denna möjlighet.

Or. en

Motivering

Ett viktigt ändringsförslag som kopplar ihop förfarandet för innovationspartnerskap med 
förhandlat förfarande under konkurrens, vilket annars inte används för allmännyttig 
upphandling och som ger möjlighet till marginellt mer förhandling, under förutsättning att 
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detta krävs för den typ av upphandling som det nya förfarandet kommer att gälla för, vilket 
förklarar varför endast vissa av de viktigaste delarna av artikel 27 i huvuddirektivet om 
offentlig upphandling överförs hit för att garantera öppenhet och rättvisa.

Ändringsförslag 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande enheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för 
anbudsgivarnas kapacitet och erfarenhet 
på forskningsområdet eller i utvecklingen 
av innovativa lösningar. De får i enlighet 
med artikel 72.2 begränsa antalet lämpliga 
anbudssökande som ska inbjudas att delta i 
förfarandet.

Vid urvalet av anbudssökande ska de 
upphandlande enheterna ägna särskild 
uppmärksamhet åt kriterier för de 
anbudssökandes kapacitet på forsknings-
och utvecklingsområdet och i 
utvecklingen av innovativa lösningar. De 
får i enlighet med artikel 72.2 begränsa 
antalet lämpliga anbudssökande som ska 
inbjudas att delta i förfarandet.

Or. en

Motivering

Förbättringar i förfarandet för innovationspartnerskap som gör det tillgängligare, framför 
allt för innovativa små och medelstora företag.

Ändringsförslag 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Endast de ekonomiska aktörer som bjuds in 
att delta av den upphandlande enheten efter 
en bedömning av de begärda uppgifterna 
får lämna in forsknings- och 
innovationsprojekt, vars syfte ska vara att 
tillgodose de behov som enligt den 
upphandlande enhetens bedömning inte 
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Det enda kriteriet för tilldelning av 
kontrakt ska vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i enlighet med 
artikel 76.1 a.

kan tillgodoses genom befintliga lösningar.

Or. en

Motivering

Tilldelningsgrund har redan nämnts i föregående ändringsförslag om 
innovationspartnerskap.

Ändringsförslag 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska se till att
partnerskapets struktur, särskilt 
varaktigheten av och värdet på de olika 
etapperna, ska avspegla graden av 
innovation hos den föreslagna lösningen 
och de forsknings- och 
innovationsverksamheter som krävs för att 
utveckla en innovativ lösning som ännu 
inte finns tillgänglig på marknaden. Det 
uppskattade värdet på varor, tjänster och 
byggentreprenader får inte vara 
oproportionerligt i förhållande till den 
investering som krävs för utvecklingen av 
dem.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att det är lämpligt att använda innovationspartnerskap med 
tanke på kärnmålsättningen bakom detta nya förfarande och att de ger valuta för pengarna.



PE492.862v02-00 50/176 AM\909613SV.doc

SV

Ändringsförslag 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta täcks redan i ett tidigare ändringsförslag om innovationspartnerskap

Ändringsförslag 514
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De upphandlande enheterna får tillämpa 
det förhandlade förfarandet utan att 
dessförinnan ha offentliggjort något 
meddelande om upphandling i följande 
fall:

Upphandlande enheter får inte tillämpa 
det förhandlade förfarandet utan 
föregående meddelande för att förhandla 
enbart priset på anbuden. De 
upphandlande enheterna får tillämpa det 
förhandlade förfarandet utan att 
dessförinnan ha offentliggjort något 
meddelande om upphandling i följande 
fall:

Or. fr

Ändringsförslag 515
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om inga anbud eller inga lämpliga 
anbud eller inga ansökningar har lämnats 
efter ett förfarande med föregående 
meddelande om upphandling, under 
förutsättning att de ursprungliga villkoren 
för kontraktet inte ändras.

Or. it

Ändringsförslag 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Om kontraktet av konstnärliga skäl 
endast kan tilldelas en viss ekonomisk 
aktör.

Or. en

Motivering

Begränsad användning av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling endast för konstverk verkar vara en för snäv metod. Kontraktet ifråga kan inte 
hänvisa till konstverk men till sådant som utan tvekan har en konstnärlig karaktär (till 
exempel konstnärlig föreställning, konsert).

Ändringsförslag 517
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 518
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

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

Or. en

Ändringsförslag 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Frånvaro av konkurrens av tekniska 
skäl.

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

Or. en

Ändringsförslag 520
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Frånvaro av konkurrens av tekniska skäl. i) Frånvaro av konkurrens av rättsliga eller
tekniska skäl.

Or. de



AM\909613SV.doc 53/176 PE492.862v02-00

SV

Ändringsförslag 521
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 522
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 523
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om en ekonomisk aktör föreslår ett 
innovationspartnerskap till en 
upphandlande enhet i syfte att inrätta ett 
strukturerat partnerskap för utveckling av 
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en innovativ produkt, tjänst eller 
byggentreprenad som därefter köps in, 
under förutsättning att de motsvarar 
överenskomna prestandanivåer och 
kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag 524
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det skulle vara för snävt att begränsa synnerlig brådska till force majeure.

Ändringsförslag 526
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 527
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om det rör sig om varukontrakt för 
kompletterande leveranser som utförs av 
den ursprungliga varuleverantören och som 
antingen syftar till att delvis ersätta gängse 
varor eller anläggningar, eller till att utöka 
befintliga varor eller anläggningar, i de fall 
då ett byte av varuleverantör skulle tvinga 

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

den upphandlande enheten att anskaffa 
materiel med andra tekniska egenskaper 
med åtföljande inkompatibilitet eller 
oproportionerliga tekniska svårigheter vid 
drift och underhåll. Om det rör sig om 
kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster som inte ingår i det ursprungliga 
projektet eller som omfattas av det första 
kontraktet som slutits, men som genom 
oförutsedda omständigheter har blivit 
nödvändiga för att kontraktet ska kunna 
fullgöras, förutsatt att kontraktet tilldelas 
den entreprenör eller tjänsteleverantör 
som fullgör det ursprungliga kontraktet:
– om de kompletterande 
byggentreprenaderna eller tjänsterna av 
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan 
avskiljas från huvudkontraktet utan stora
olägenheter för den upphandlande 
enheten, eller
– om de kompletterande 
byggentreprenaderna eller tjänsterna, 
även om de kan avskiljas från det 
ursprungliga kontraktet, är absolut 
nödvändiga för de senare skedena i 
kontraktet.

Or. en

Motivering

I det aktuella försörjningsdirektivet föreskrivs att ”kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster” ska inkluderas i listan över de fall då upphandlande enheter får använda förfarande 
utan föregående meddelande om upphandling. Detta villkor har stor betydelse för de 
upphandlande enheterna så det finns ingen anledning att ta bort det från texten i det nya 
direktivet. Det undantag som föreskrivs i den nya artikel 82.6 i förslaget motsvarar inte – till 
innehållet – den ursprungliga bestämmelsen (nuvarande artikel 40.3 f), eftersom dess lydelse 
inte täcker exakt samma omständigheter.

Ändringsförslag 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Om det rör sig om kompletterande 
byggentreprenader eller tjänster som inte 
ingår i det ursprungliga projektet eller 
omfattas av det första kontrakt som slutits, 
men som genom oförutsedda 
omständigheter har blivit nödvändiga för 
att kontraktet ska kunna fullgöras,
förutsatt att kontraktet tilldelas den 
entreprenör eller tjänsteleverantör som 
fullgör det ursprungliga kontraktet:
(i) om de kompletterande 
byggentreprenaderna, eller tjänsterna av 
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan 
avskiljas från huvudkontraktet utan stora 
olägenheter för den upphandlande 
enheten, eller
(ii) om de kompletterande 
byggentreprenaderna eller tjänsterna, 
även om de kan avskiljas från det 
ursprungliga kontraktet, är absolut 
nödvändiga för de senare skedena i 
kontraktet.

Or. en

Motivering

I det aktuella försörjningsdirektivet föreskrivs att ”kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster” ska inkluderas i listan över de fall då upphandlande enheter får använda förfarande 
utan föregående meddelande om upphandling. Detta villkor har stor betydelse för de 
upphandlande enheterna så det finns ingen anledning att ta bort det från texten i det nya 
direktivet. Det undantag som föreskrivs i den nya artikel 82.6 i förslaget motsvarar inte – till 
innehållet – den ursprungliga bestämmelsen (nuvarande artikel 40.3 f), eftersom dess lydelse 
inte täcker exakt samma omständigheter.

Ändringsförslag 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Om det rör sig om kompletterande 
byggentreprenader eller tjänster som inte 
ingår i det ursprungliga projektet eller 
omfattas av det första kontraktet som 
slutits, men som genom oförutsedda 
omständigheter har blivit nödvändiga för 
att kontraktet ska kunna fullgöras, 
förutsatt att kontraktet tilldelas den 
entreprenör eller tjänsteleverantör som 
fullgör det ursprungliga kontraktet:
(i) om de kompletterande 
byggentreprenaderna eller tjänsterna av 
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan 
avskiljas från huvudkontraktet utan stora 
olägenheter för den upphandlande 
enheten, eller
(ii) om de kompletterande 
byggentreprenaderna eller tjänsterna, 
även om de kan avskiljas från det 
ursprungliga kontraktet, är absolut 
nödvändiga för de senare skedena i 
kontraktet.

Or. en

Motivering

I det aktuella försörjningsdirektivet föreskrivs att kompletterande byggentreprenader eller 
tjänster ska inkluderas i listan över de fall då upphandlande enheter får använda förfarande 
utan föregående meddelande om upphandling. Detta villkor har stor betydelse för de 
upphandlande enheterna så det finns ingen anledning att ta bort det från texten i det nya 
direktivet. Det undantag som föreskrivs i den nya artikel 82.6 i förslaget motsvarar inte den 
ursprungliga bestämmelsen.

Ändringsförslag 530
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Vid inköp av varor på särskilt 
förmånliga villkor, antingen från en 
varuleverantör som har för avsikt att lägga 
ned sin affärsverksamhet eller från 
konkursförvaltare eller likvidatorer, efter
uppgörelse med fordringsägare eller 
motsvarande förfarande i enlighet med 
nationell lagstiftning.

(j) Vid inköp av varor på särskilt 
förmånliga villkor, antingen från en 
varuleverantör som har för avsikt att lägga 
ned sin affärsverksamhet eller från 
konkursförvaltare eller likvidatorer eller 
motsvarande förfarande i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Den vanliga situationen då en ekonomisk aktör har gjort en uppgörelse med fordringsägare 
får inte i sig betraktas som grund för uteslutande.

Ändringsförslag 531
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om det är felaktigt eller oacceptabelt. (a) Om det är felaktigt eller oacceptabelt, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 532
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 44 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en upphandlande enhet, i enlighet 
med denna artikel, beslutar att använda 
sig av ett upphandlingsförfarande utan 
föregående offentliggörande ska den 
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lämna in en detaljerad rapport till 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 93, där detta val ska motiveras och 
i vilken upphandlingsdokumenten och 
tillhörande information inkluderas och, 
om man väljer att använda sig av ett 
upphandlingsförfarande utan föregående 
offentliggörande i enlighet med stycke 1 a, 
ska dokumenten från föregående 
upphandling inkluderas.

Or. it

Ändringsförslag 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ramavtal avser ett avtal som ingås 
mellan en eller flera upphandlande 
myndigheter och en eller flera ekonomiska 
aktörer i syfte att fastställa villkoren för 
tilldelningen av kontrakt under en given 
tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris 
och, i tillämpliga fall, uppskattad 
kvantitet.

Ett ramavtal avser ett avtal som ingås 
mellan en eller flera upphandlande 
myndigheter och en eller flera ekonomiska 
aktörer i syfte att fastställa villkoren för 
tilldelningen av kontrakt under en given 
tidsperiod.

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska ha rätt att reglera ramavtal som faller inom 
tillämpningsområdet för försörjningsdirektivet, under förutsättning att de tillämpar de 
förfaranden som föreskrivs i detta direktiv. Den föreslagna bestämmelsen återspeglar 
reglerna för ramavtal som föreskrivs i det ursprungliga direktivet och bör förkastas eftersom 
den står i motsättning till grunden i försörjningsdirektivet, eftersom det senare avser 
upphandling från enheter som är aktiva i sektorer som berör ett visst system och är mer 
flexibelt än det som anges i det ursprungliga direktivet.

Ändringsförslag 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 535
Tiziano Motti

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska ha rätt att reglera ramavtal som faller inom 
tillämpningsområdet för försörjningsdirektivet, under förutsättning att de tillämpar de 
förfaranden som föreskrivs i detta direktiv. Den föreslagna bestämmelsen återspeglar 
reglerna för ramavtal som föreskrivs i det ursprungliga direktivet och bör utgå eftersom den 
står i motsättning till grunden i försörjningsdirektivet, eftersom det senare avser upphandling 
från enheter som är aktiva i sektorer som berör ett visst system och är mer flexibelt än det 
som anges i det ursprungliga direktivet.

Ändringsförslag 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Upphandlande myndigheter ska ha rätt att reglera ramavtal som faller inom 
tillämpningsområdet för försörjningsdirektivet, under förutsättning att de tillämpar de 
förfaranden som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag 537
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett ramavtal får inte löpa längre än sex år, 
utom i vederbörligen styrkta undantagsfall, 
särskilt genom föremålet för ramavtalet.
Ett ramavtal som avser underhåll ska 
grundas på byggentreprenadens eller 
varans livscykel.

Or. en

Motivering

För att lösa problem som underhållskontrakt för exempelvis hissar.

Ändringsförslag 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom om syftet med anbuden är att de ska 
vara längre än fyra år eller om en sådan 
längre tid är motiverad eftersom de 
ekonomiska aktörerna behöver det för att 
göra investeringar för vilka avskrivningen 
är längre än fyra år, eller är kopplade till 
anställning av personal som kan 
verkställa kontraktet eller till utbildning 
av personal för att de ska kunna 
verkställa kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 539
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett ramavtal får inte löpa längre än fyra år, 
utom när den specifika karaktären hos 
föremålet för avtalet gör det nödvändigt 
att fastställa en längre period.

Or. it

Ändringsförslag 540
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Varaktigheten för ramavtal ska begränsas för att främja konkurrensen. Med tanke på att det 
aktuella direktivet inte innehåller några begränsningar, verkar dock en period om fyra år allt 
för kort och skulle minska incitamentet för anbudsgivare, framför allt små och medelstora 
företag, att delta i offentliga upphandlingar, eftersom de skulle tvingas bära den 
administrativa bördan att lämna in ett nytt anbud efter en kort tidsperiod.

Ändringsförslag 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen återspeglar reglerna för ramavtal som föreskrivs i det 
ursprungliga direktivet och ska avslås eftersom den står i motsättning till grunden i 
försörjningsdirektivet, eftersom det senare avser upphandling från enheter som är aktiva i 
sektorer som berör ett visst system, och är mer flexibelt än det som anges i det ursprungliga 
direktivet.

Ändringsförslag 543
Pablo Arias Echeverría
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Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 544
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Syftet med denna översyn var att förenkla förfarandet och skapa ökad juridisk tydlighet. De 
gällande bestämmelserna är mycket enklare (se artikel 14 i 2004/17/EG) och det fanns ingen 
anledning att ändra dem.

Ändringsförslag 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 547
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Syftet med denna översyn var att förenkla förfarandet och skapa ökad juridisk tydlighet. De 
gällande bestämmelserna är mycket enklare (se artikel 14 i 2004/17/EG) och det fanns ingen 
anledning att ändra dem.

Ändringsförslag 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett ramavtal sluts med fler än en 
ekonomisk aktör får det genomföras på ett 

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

Or. en

Ändringsförslag 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Ändringsförslag 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 553
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Upphandlande enheter har möjlighet 
att lägga till nya ekonomiska aktörer i 
ramavtalet under avtalets giltighetstid, 
under förutsättning att dessa aktörer 
uppfyller alla kriterier i denna artikel och 
att de inte existerade då avtalet ingicks.
Upphandlande enheter har möjlighet att 
ta bort ekonomiska aktörer från 
ramavtalet under avtalets giltighetstid om 
dessa operatörer har uppvisat större eller 
bestående brister när det gäller 
genomförandet av något av avtalets 
viktigare krav.

Or. en
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Ändringsförslag 555
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 557
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om systemet har avslutats, det 
meddelande om tilldelat kontrakt som 
avses i artikel 64.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 559
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande enhet får, då det gäller 
helt standardiserade leveranser av varor 
och tjänster, använda elektroniska 
auktioner för att presentera nya lägre 
priser, och/eller nya värden för vissa delar 
av anbuden.

Or. de

Motivering

Elektroniska auktioner kan vara rimliga vid helt standardiserade leveranser av varor och 
tjänster, men vid komplicerade upphandlingar är de i regel olämpliga eller rentav 
kontraproduktiva. Vid byggentreprenader är de strukturellt olämpliga.

Ändringsförslag 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 562
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 563
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En upphandlande enhet får använda 
elektroniska auktioner för att presentera 
nya lägre priser, och/eller nya värden för 
vissa delar av anbuden.
Användningsområdet för elektronisk 
auktion är begränsat till helt 
standardiserade leveranser av varor och 
tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 564
Lara Comi
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Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel är inte tillämplig på 
offentliga anställningskontrakt.

Or. it

Ändringsförslag 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om tilldelningen sker på grundval av 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
ska inbjudan åtföljas av resultatet av en 
fullständig bedömning av det berörda 
anbudet som genomförts i enlighet med 
viktningen i artikel 76.5 första stycket.

6. Inbjudan ska åtföljas av resultatet av en 
fullständig bedömning av det berörda 
anbudet som genomförts i enlighet med 
viktningen i artikel 76.5 första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna får föreskriva
användning av elektroniska kataloger i 
samband med varu- och 
tjänsteupphandlingar. Denna artikel är 
inte tillämplig på offentliga 
anställningskontrakt.

Or. it



AM\909613SV.doc 79/176 PE492.862v02-00

SV

Ändringsförslag 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillåta upphandlande enheter att använda en 
inköpscentral, men de bör inte vara tvungna att göra det. Centrala inköp är en av de 
upphandlingsmetoder som leder till samlade inköp, vilket kan vara ogynnsamt för små och 
medelstora företag. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att besluta om centraliserade 
upphandlingsmetoder ska förekomma eller ej, beroende på sin inhemska policy.

Ändringsförslag 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska ha möjlighet att tillåta upphandlande enheter att använda en 
inköpscentral i en annan medlemsstat, men de ska inte vara tvungna till det. I vissa 
medlemsstater kan det alternativ som anges i artikel 35.2 i kommissionens förslag orsaka 
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problem i den nationella lagstiftningen (dvs. upphandlande enheter kan inte följa 
lagstiftningen i en annan medlemsstat, framför allt vad gäller bestämmelser för 
granskningsförfaranden).

Ändringsförslag 569
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50 utgår
Anknutna inköpstjänster

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

Or. en

Ändringsförslag 570
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 571
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. När ett upphandlingsförfarande i sin 
helhet genomförs av de berörda 
upphandlingsenheterna tillsammans, ska 
de gemensamt ha ansvaret för att uppfylla 
skyldigheterna i detta direktiv.
Upphandlande enheter ska anses 
genomföra tilldelningen av ett kontrakt 
gemensamt om den ena upphandlande 
enheten sköter förfarandet för såväl sig 
själv som den andra berörda 
upphandlande enheten.

Or. en

Ändringsförslag 572
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om de deltagande upphandlande enheterna 
inte gemensamt ansvarar för 
upphandlingsförfarandena i sin helhet ska 
varje upphandlande enhet ha ansvaret för 
att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv 
med avseende på de delar av 
upphandlingen som varje enhet har 
ansvaret för.

Or. en

Ändringsförslag 573
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om fler än en av de deltagande 
upphandlande enheterna ansvarar för 
upphandlingsförfarandena och 
genomförandet av de kontrakt som ingås, 
ska varje upphandlande enhet fortfarande 
ha ansvaret för att uppfylla skyldigheterna i 
detta direktiv med avseende på de delar av 
upphandlingen som varje enhet har 
ansvaret för. Medlemsstaterna ska i 
enlighet med gällande nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning 
närmare ange villkoren för 
genomförandet av denna artikel.

Or. it

Ändringsförslag 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 52 utgår
Gemensam upphandling mellan 
upphandlande enheter från olika 

medlemsstater
1. Utan att det påverkar avdelning I 
kapitel III avsnitt 2 underavsnitt 2 om 
särskilda relationer får upphandlande 
enheter från olika medlemsstater 
gemensamt tilldela kontrakt genom att 
tillämpa något av de förfaranden som 
anges i denna artikel.
2. En upphandlande enhet får köpa in 
byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller via en inköpscentral 
som är etablerad i en annan medlemsstat.
I detta fall ska upphandlingsförfarandet 
genomföras enligt de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
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inköpscentralen är etablerad.
3. Flera upphandlande enheter från olika 
medlemsstater kan gemensamt tilldela 
kontrakt. I detta fall ska de upphandlande 
enheter som deltar ingå ett avtal där 
följande fastställs:
(a) Vilka nationella bestämmelser som ska 
tillämpas på upphandlingsförfarandet.
(b) Intern organisation av 
upphandlingsförfarandet, inklusive 
ledning, ansvarsfördelning, fördelning av 
de byggentreprenader, varor eller tjänster 
som ska upphandlas samt ingående av 
kontrakt.
Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a får de 
upphandlande enheterna välja att 
tillämpa de nationella bestämmelserna i 
vilken medlemsstat som helst där minst en 
av de deltagande enheterna har sitt säte.
4. När flera upphandlande enheter från 
olika medlemsstater har inrättat en 
gemensam rättslig enhet, inklusive 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete (EGTS) i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 1082/2006 eller andra 
enheter som inrättats enligt 
unionslagstiftningen, ska de deltagande 
upphandlande enheterna genom ett beslut 
som fattas av den gemensamma rättsliga 
enhetens behöriga organ enas om 
tillämpliga nationella upphandlingsregler.
Tillämpliga regler ska vara de regler som 
gäller i en av följande medlemsstater:
(a) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten har sitt registrerade säte.
(b) De nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten bedriver sin verksamhet.
Avtalet kan antingen gälla tills vidare när 
det fastställs i den gemensamma rättsliga 
enhetens konstituerande akt, eller 
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begränsas till en viss tidsperiod, till vissa 
typer av kontrakt eller till en eller flera 
enskilda tilldelningar av kontrakt.
5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 
tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en deltagande upphandlande enhet för 
de andra enheternas räkning, ska de 
nationella bestämmelserna i den 
upphandlande enhetens medlemsstat 
gälla.
(b) Om förfarandet inte genomförs eller 
leds av en av de deltagande upphandlande 
enheterna för de andra enheternas 
räkning, och
(i) rör ett byggentreprenadkontrakt, ska 
de upphandlande enheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
byggentreprenaden ska genomföras,
(ii) rör ett tjänste- eller varukontrakt, ska 
de upphandlande enheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
enheterna tillämpa de nationella 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande enhet som bär den 
största delen av kostnaderna har sitt säte.
6. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 4 ska den nationella 
lagstiftningen om 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
av gemensamma rättsliga enheter som 
inrättats av flera upphandlande enheter 
från olika medlemsstater fastställas enligt 
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följande regler:
(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av den rättsliga enhetens behöriga organ, 
ska de nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den gemensamma 
rättsliga enheten har sitt registrerade säte 
gälla.
(b) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en enhet som ingår i den rättsliga 
enheten för den rättsliga enhetens 
räkning, ska de regler som anges i 
punkt 5 leden a och b gälla.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
punkt 5 leden a och b, ska de 
upphandlande enheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den rättsliga enheten har 
sitt registrerade säte.
7. En eller flera upphandlande enheter 
kan tilldela enskilda kontrakt enligt ett 
ramavtal som ingås av eller gemensamt 
med en upphandlande enhet som är 
etablerad i en annan medlemsstat, under 
förutsättning att ramavtalet innehåller 
särskilda bestämmelser som ger den eller 
de berörda upphandlande enheterna 
befogenhet att tilldela de enskilda 
kontrakten.
8. Beslut om tilldelning av kontrakt vid 
gränsöverskridande offentlig upphandling 
ska omfattas av ordinarie 
prövningsmekanismer enligt den 
tillämpliga nationella lagstiftningen.
9. För att prövningsmekanismerna ska 
fungera effektivt ska medlemsstaterna se 
till att de beslut som fattas av de 
prövningsorgan som avses i rådets 
direktiv 92/13/EEG och som är belägna i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt 
deras rättsordning om dessa beslut 
innebär att upphandlande enheter som är 
etablerade på deras territorium deltar i det 
berörda gränsöverskridande 
upphandlingsförfarandet.
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Or. en

Ändringsförslag 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar avdelning I 
kapitel III avsnitt 2 underavsnitt 2 om 
särskilda relationer får upphandlande 
enheter från olika medlemsstater
gemensamt tilldela kontrakt genom att 
tillämpa något av de förfaranden som 
anges i denna artikel.

1. Utan att det påverkar avdelning I 
kapitel III avsnitt 2 underavsnitt 2 om 
särskilda relationer får medlemsstater 
fastställa att upphandlande enheter får 
tilldela offentliga kontrakt gemensamt 
med upphandlande enheter från andra 
medlemsstater om
(a) den gemensamma tilldelningen av ett 
offentligt kontrakt motiveras av 
kontraktets gränsöverskridande karaktär
eller
(b) det offentliga kontraktet 
samfinansieras av avtalsslutande 
myndigheter i olika medlemsstater
eller
(c) det offentliga kontraktet är av 
innovativ karaktär.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att besluta att en upphandlande myndighet kan tilldela ett 
kontrakt gemensamt med upphandlande myndigheter från andra medlemsstater. Dessutom 
bör det finnas konkreta omständigheter då ett kontrakt kan tilldelas gemensamt med 
upphandlande myndigheter från andra medlemsstater.

Ändringsförslag 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 578
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 138 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid fastställande av tillämplig nationell 
lagstiftning enligt led a måste de 
upphandlande enheterna välja att tillämpa 
de nationella bestämmelserna i en 
medlemsstat där minst en av de deltagande 
enheterna har sitt säte.
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Or. de

Motivering

Parternas möjlighet att välja rättsordning bör knytas till uppdragets rättsliga karaktär.

Ändringsförslag 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling ska 
den nationella lagstiftning som ska 
tillämpas på tilldelningen av det berörda 
kontraktet fastställas enligt nedanstående 
regler:

utgår

(a) Om förfarandet genomförs eller leds 
av en deltagande upphandlande enhet för 
de andra enheternas räkning, ska de 
nationella bestämmelserna i den 
upphandlande enhetens medlemsstat 
gälla.
(b) Om förfarandet inte genomförs eller 
leds av en av de deltagande upphandlande 
enheterna för de andra enheternas 
räkning, och
(i) rör ett byggentreprenadkontrakt, ska 
de upphandlande enheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
byggentreprenaden ska genomföras,
(ii) rör ett tjänste- eller varukontrakt, ska 
de upphandlande enheterna tillämpa de 
nationella bestämmelserna i den 
medlemsstat där den största delen av 
tjänsterna eller varorna tillhandahålls.
(c) Om det inte är möjligt att fastställa 
tillämplig nationell lagstiftning enligt 
leden a eller b, ska de upphandlande 
enheterna tillämpa de nationella 
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bestämmelserna i den medlemsstat där 
den upphandlande enhet som bär den 
största delen av kostnaderna har sitt säte.

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att upphandlande myndigheter ska komma överens om vilka nationella 
upphandlingsregler som ska tillämpas. Punkt 5 behövs inte. Artikeln förenklas om denna 
punkt utgår.

Ändringsförslag 580
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I avsaknad av ett avtal om tillämplig 
lagstiftning om offentlig upphandling i 
enlighet med punkt 4 ska den nationella 
lagstiftningen om 
upphandlingsförfaranden som genomförs 
av gemensamma rättsliga enheter som 

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

Or. en

Motivering

Det är tillräckligt att upphandlande myndighet ska komma överens om vilka nationella 
upphandlingsregler som ska tillämpas. Punkt 6 behövs inte. Artikeln förenklas om denna 
punkt utgår.

Ändringsförslag 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Flera upphandlande enheter från 
olika medlemsstater får köpa in 
byggentreprenader, varor och/eller 
tjänster från eller via en inköpscentral 
som är etablerad i en annan medlemsstat, 
om dessa medlemsstater har skapat de 
förutsättningar som anges i artikel 49.2 
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och om alla andra villkor som anges i 
punkt 1 uppfylls. Parterna ska i så fall 
sluta ett avtal där det anges vilka 
nationella bestämmelser som ska gälla för 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. För att prövningsmekanismerna ska 
fungera effektivt ska medlemsstaterna se 
till att de beslut som fattas av de 
prövningsorgan som avses i rådets 
direktiv 92/13/EEG och som är belägna i 
andra medlemsstater verkställs helt enligt 
deras rättsordning om dessa beslut 

utgår
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innebär att upphandlande enheter som är 
etablerade på deras territorium deltar i det 
berörda gränsöverskridande 
upphandlingsförfarandet.

Or. en

Motivering

En sådan bestämmelse kan orsaka problem i praktiken. Det framgår inte tydligt hur 
medlemsstaterna skulle se till att beslut som fattas av prövningsorgan (som inte nödvändigtvis 
har rättslig karaktär) som är etablerade i andra medlemsstater verkställs fullt ut i deras 
rättsordning.

Ändringsförslag 585
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 586
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eller marknadsdeltagare.

Or. en

Motivering

Överflödigt.

Ändringsförslag 587
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Anbudssökande ska endast kunna ta del av den information som tillhandahållits av den 
upphandlande myndigheten inom ramen för förfarandet för preliminär 
marknadsundersökning, och inte den information som utväxlats och som kan innehålla 
anbudsvillkoren, eftersom detta skulle diskriminera anbudssökande som deltar i förfarandet 
för preliminär marknadsundersökning.
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Ändringsförslag 588
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(i) i sin inbjudan att delta i en 
undersökning klargöra vilka upplysningar 
som kommer att betraktas som relevanta 
och därmed kan komma att delges alla 
eventuella anbudsgivare, eller
(ii) i detalj ange rättigheterna för 
deltagarna i undersökningen och vilka 
förfaranden som är tillgängliga för dem 
så att de kan skydda konfidentiell 
information.
Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 589
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(i) i sin inbjudan att delta i en 
undersökning klargöra vilka upplysningar 
som kommer att betraktas som relevanta 
och därmed kan komma att delges alla 
eventuella anbudsgivare, eller
(ii) i detalj ange rättigheterna för 
deltagarna i undersökningen och vilka 
förfaranden som är tillgängliga för dem 
så att de kan skydda konfidentiell 
information.
Den berörda anbudssökanden eller 
anbudsgivaren ska endast utestängas från 
förfarandet om det inte finns något annat 
sätt att garantera att principen om 
likabehandling efterlevs.

Or. en

Motivering

Det finns en potentiell praktisk svårighet i att i varje fall identifiera och komma överens med 
upphandlande myndigheter om vad som utgör ”relevanta upplysningar” som kan delges i en 
preliminär markandsundersökning och vad som ska vara konfidentiellt. Om man tillåter 
upphandlande myndigheter att tydligt ange vilka upplysningar som kan vara relevant att 
delge eller förfaranden för att skydda konfidentiell information, blir det tydligare för olika 
parter och det skyddar de ekonomiska aktörernas intressen.

Ändringsförslag 590
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 591
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 592
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 593
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det kan inte krävas av anbudssökande att de bevisar sådant som de inte har tillgång till, 
kompetens eller ansvar för i hela leveranskedjan. Därför måste tekniska specifikationer förbli 
strikt kopplade till kontraktsföremålet och kraven måste stå i proportion till kontraktets värde 
och ändamål.

Ändringsförslag 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 2 – led a, b och c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egenskaperna kan också hänvisa till den 
specifika produktions- eller 
leveransprocessen för de upphandlade 

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

byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna eller till andra stadier i deras 
livscykel enligt punkt 22 i artikel 2. Som 
tekniska specifikationer ska hänsyn även 
tas till
(a) sociala kriterier såsom hänsyn till 
acceptabla arbetsvillkor, föreskrifter om 
hälsa och säkerhet, avtalsförhandlingar, 
jämställdhet (t.ex. likalön, möjlighet att 
förena arbete och privatliv) social 
integration, inklusive möjligheter till 
sysselsättning för arbetstagare som är 
funktionshindrade, eftersatta eller socialt 
svaga (som exempelvis långtidsarbetslösa, 
romer, invandrare eller unga och äldre 
arbetstagare), tillgång till åtgärder för 
yrkesmässig vidareutbildning, 
involverande av och samråd med brukare,
(b) sociala intressen i samband med 
externa sociala kostnader som har direkt 
samband med livscykeln, exempelvis 
produktionens påverkan på miljön och på 
närliggande samhällen,
(c) organisation, kvalifikation och 
erfarenhet hos de medarbetare som 
anlitas för uppdragets genomförande, vid 
tjänsteuppdrag och uppdrag som avser 
planering av byggnadsprojekt.

Or. de

Ändringsförslag 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla upphandlingar där 
kontraktsföremålet ska användas av 
personer, vare sig av allmänheten eller 
personal vid den upphandlande enheten, 
ska de tekniska specifikationerna, utom i 
vederbörligen motiverade fall, fastställas 

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

fall, fastställas för att ta hänsyn till kriterier 
avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade eller formgivning med 
tanke på samtliga användares behov.

Or. es

Ändringsförslag 596
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om obligatoriska kriterier avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade eller 
miljömässig eller social standard, antas 
genom en unionsrättsakt ska de tekniska 
specifikationernas kriterier för 
tillgänglighet eller miljömässig eller social 
standard utformas med hänvisning till den 
rättsakten.

Or. en
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Ändringsförslag 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla upphandlingar ska de tekniska 
specifikationerna fastställas så att det kan 
säkerställas att produkterna, tjänsterna 
och byggentreprenaderna i kontraktet 
uppfyller kraven i dataskyddslagen vid 
tiden för utformningen av behandlingen 
av personuppgifter (inbyggt 
uppgiftsskydd).

Or. en

Ändringsförslag 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 147 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska i de 
tekniska specifikationerna, som en del av 
de ovillkorliga upphandlingskraven, på ett 
entydigt sätt ange skyldigheterna i fråga 
om sociala förhållanden och 
anställningsvillkor såsom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, social trygghet 
och arbetsvillkor i enlighet med vad som 
anges i EU:s rättsliga föreskrifter, i 
nationella lagar, förordningar och 
föreskrifter, i skiljedomar, i kollektiva 
överenskommelser och avtal samt i de 
internationella arbetsrättsliga 
bestämmelser som nämns i bilaga XIV 
och som gäller på den plats där varorna 
eller tjänsterna ska levereras.
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Or. de

Ändringsförslag 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tekniska specifikationer får också 
innehålla krav som rör
(a) anställningsvillkor, organisation och 
kvalifikation av samt erfarenhet hos den 
personal som utses att verkställa 
kontraktet,

Or. en

Ändringsförslag 601
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) I form av prestanda- eller funktionskrav, 
varvid miljöegenskaper och sociala 
egenskaper kan ingå. Sådana parametrar 
måste dock vara så specifika att 
anbudsgivarna kan bilda sig en bestämd 
uppfattning om föremålet för 
upphandlingen och den upphandlande 
myndigheten kan genomföra 
upphandlingen. Vidare ska de stämma 
överens med kraven på 
livscykelsegenskaper för begärda 
byggentreprenader samt varu- eller 
tjänsteleveranser.

Or. de

Ändringsförslag 603
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

I anbudets tekniska specifikationer ska även säkerhetsegenskaper ingå, med tanke på de 
risker och det ansvar som föreligger.
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Ändringsförslag 604
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Tekniska specifikationer ska vara icke-diskriminerande och tekniskt neutrala. Dessa 
grundläggande principer ska tillämpas på samma sätt på användningen av standarder och 
specifikationer vid upphandling. Icke-diskriminerande, tekniskt neutrala specifikationer 
kräver att de ekonomiska aktörerna konkurrerar om att framställa de bästa lösningarna som 
främjar innovation och ekonomisk tillväxt. Teknisk neutralitet ska också säkerställa att 
myndigheterna kan välja från det bredaste urvalet av produkter och tjänster, och främja bästa 
värde för pengarna.

Ändringsförslag 606
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När det motiveras av föremålet för 
upphandlingen, får tekniska specifikationer 
innehålla uppgifter om tillverkning, 
ursprung eller särskilt 
framställningsförfarande som är 
kännetecknande för produkten eller 
tjänsterna, eller hänvisningar till 
varumärke, patent eller typ, ursprung eller 
tillverkning. Sådana uppgifter eller 
hänvisningar ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.
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upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden
”eller likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att främja innovation och ekonomisk tillväxt är det viktigt att alla anbudsgivare 
konkurrerar på lika villkor. Diskriminering, inbegripet vad gäller teknik eller 
tillverkningsplats, får endast tillåtas under mycket exceptionella omständigheter. Alla 
prioriteringar, oavsett om det gäller viss teknik, affärsmodeller, leverantörer eller 
produktursprung, hindrar innovation och konkurrens och leder till att offentliga organ inte 
kan välja de lösningar som bäst motsvarar behoven för en given upphandling.
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Ändringsförslag 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. I undantagsfall och endast när det 
motiveras av föremålet för upphandlingen, 
får tekniska specifikationer innehålla 
uppgifter om tillverkning, ursprung och 
särskilt framställningsförfarande, typ, 
ursprung och tillverkning. Sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden ”eller 
likvärdigt”.

Or. en

Ändringsförslag 609
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

gynnas eller att andra inte kan komma 
ifråga.

Sådana uppgifter eller hänvisningar ska i 
undantagsfall vara tillåtna
a) om en tillräckligt tydlig och begriplig 
beskrivning av föremålet för 
upphandlingen inte är möjlig genom 
tillämpning av punkt 3; sådana uppgifter 
eller hänvisningar ska följas av orden 
”eller likvärdigt”,
b) om det motiveras av upphandlingen 
och om uppgiften eller hänvisningen 
avser en plats inom EU för tillverkning 
eller framställningsförfarande.

Or. fr

Motivering

Det bör, när detta motiveras i upphandlingen, fortsatt vara möjligt att ge detaljerad 
information om en plats inom EU för tillverkning eller framställningsförfarande.

Ändringsförslag 610
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en upphandlande enhet hänvisar till 
de specifikationer som avses i punkt 3 b, 
får den inte förkasta ett anbud med 
motiveringen att byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna inte 
överensstämmer med de specifikationer 
som den har hänvisat till, när 
anbudsgivaren på lämpligt sätt, inklusive 

(Berör inte den svenska versionen.)
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med hjälp av de bevismedel som avses i 
artikel 56, i sitt anbud visar att de 
föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt 
uppfyller kraven enligt de angivna tekniska 
specifikationerna.

Or. en

Ändringsförslag 611
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det åligger anbudsgivaren att på ett 
lämpligt sätt, inklusive med hjälp av de 
medel som avses i artikel 56, i sitt anbud 
visa att den standardenliga 
byggentreprenaden, varan eller tjänsten 
uppfyller den upphandlande enhetens 
prestanda- eller funktionskrav.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandlande myndigheter måste kunna 
kontrollera och följa upp att kraven 
uppfylls, såväl under anbudsförfarandet 
som under kontraktets genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 613
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Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om upphandlande enheter fastställer 
miljömässiga eller sociala egenskaper eller 
andra egenskaper för byggentreprenader, 
tjänster eller varor när det gäller 
prestanda- eller funktionskrav i enlighet 
med artikel 54.3 a, får den kräva att dessa 
byggentreprenader, varor eller tjänster är 
märkta på ett särskilt sätt, förutsatt att 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

1. Om upphandlande enheter i de tekniska 
specifikationerna, tilldelningskriterierna 
eller i genomförandebestämmelserna
fastställer miljömässiga eller sociala 
egenskaper eller andra kriterier får den 
kräva ett specifikt märke, som bevis för att 
dessa byggentreprenader, tjänster eller 
varor motsvarar sådana krav eller 
kriterier, förutsatt att samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 614
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 615
Frank Engel

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 616
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Kraven som ska uppfyllas för att få 
märket grundas på objektivt kontrollerbara 
och icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 617
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 621
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 622
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande enheter som kräver att ett 
särskilt märke ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken som uppfyller kraven 
för det specifika märket som angetts av 
den upphandlande enheten. Den 
upphandlande myndigheten ska godta
andra lämpliga bevismedel vilket kan 
omfatta teknisk dokumentation från 
tillverkaren, om den ekonomiska aktören 
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inte har tillgång till märket, eller inte har 
möjlighet att erhålla det inom de berörda 
tidsfristerna, under förutsättning att den 
ekonomiska aktören i fråga inte kan 
lastas för detta. För att inte diskriminera 
de anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att skaffa intyg bör dock 
bevisbördan för likvärdighet med ett visst 
märke läggas på den anbudsgivare som 
hävdar att likvärdighet föreligger.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande enheter som kräver att ett 
särskilt märke ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken som uppfyller de 
märkeskrav som angetts av den 
upphandlande enheten. För produkter som 
inte bär märket ska den upphandlande 
enheten även godta teknisk dokumentation 
från tillverkaren eller andra lämpliga 
bevismedel. De märken, den tekniska 
dokumentation eller de andra bevismedel i 
vilkas utvecklings-, certifierings- och 
kontrollprocess statliga organ, sociala 
organisationer och miljöorganisationer 
har medverkat ska gynnas eller ges 
företräde.

Or. es
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Ändringsförslag 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 625
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Upphandlande enheter som kräver att ett 
särskilt märke ska användas ska godta alla 
likvärdiga märken, även de som grundar 
sig på samma utvärderingsvillkor och 
mätmetoder, som uppfyller de märkeskrav 
som angetts av den upphandlande enheten.
För produkter som inte bär märket ska den 
upphandlande enheten även godta teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller andra 
lämpliga bevismedel.

Or. it

Ändringsförslag 626
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Den upphandlande enhetens krav på ett 
särskilt märke får inte leda till att 
anbudssökande diskrimineras inom 
ramen för upphandlingsförfarandet.

Or. fr

Motivering

Användningen av märken i samband med definitionen av tilldelningskriterier och deras 
genomförande får inte leda till diskriminerande förfaranden för att gynna vissa 
anbudssökande i förhållande till andra.

Ändringsförslag 627
Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det åligger anbudsgivaren att bevisa 
likvärdigheten jämfört med märket.

Or. fr

Ändringsförslag 628
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 629
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om en upphandlande enhet kräver 
inlämnande av intyg som upprättats av ett 
specifikt bedömningsorgan ska den 
upphandlande enheten även godta 
likvärdiga intyg från andra erkända organ.

Or. en

Ändringsförslag 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den upphandlande enheten ska godta 
andra lämpliga bevismedel än dem som 
anges i punkt 1, såsom teknisk 

utgår
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dokumentation från tillverkaren, om den 
ekonomiska aktören inte har tillgång till 
sådana intyg eller provningsrapporter 
som avses i punkt 1 eller inte har 
möjlighet att erhålla dem inom de berörda 
tidsfristerna.

Or. en

Ändringsförslag 631
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 632
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska på begäran göra 
alla uppgifter om bevismedel och 
handlingar som i enlighet med 
artiklarna 54.6 och 55 samt punkterna 1–3 i 
denna artikel har lämnats för att visa att de 
tekniska specifikationerna är uppfyllda 
tillgängliga för andra medlemsstater. De 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa 
uppgifter i enlighet med artikel 96.

4. Medlemsstaterna ska på begäran göra 
alla uppgifter om bevismedel och 
handlingar som i enlighet med 
artiklarna 54.6 och 55 samt punkterna 1–3 i 
denna artikel har lämnats tillgängliga för 
andra medlemsstater. De behöriga 
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten 
för den ekonomiska aktören ska lämna 
dessa uppgifter i enlighet med artikel 96.

Or. en

Ändringsförslag 633
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Upphandlande enheter ska på begäran 
från ekonomiska aktörer som är 
intresserade av att erhålla ett kontrakt göra 
tillgängliga de tekniska specifikationer som 
normalt förekommer i deras varu-, 
byggentreprenad- eller tjänstekontrakt, 
alternativt de tekniska specifikationer som 
de har för avsikt att tillämpa på kontrakt 
som omfattas av förhandsmeddelanden.
Specifikationerna ska tillhandahållas via 
elektroniska medel som ger obegränsad, 
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång.

1. Upphandlande enheter ska på begäran 
från ekonomiska aktörer som är 
intresserade av att erhålla ett kontrakt göra 
tillgängliga de tekniska specifikationer, 
tilldelningskriterier och 
genomförandebestämmelser för 
kontraktet som normalt förekommer i 
deras varu-, byggentreprenad- eller 
tjänstekontrakt, alternativt de tekniska 
specifikationer som de har för avsikt att 
tillämpa på kontrakt som omfattas av 
förhandsmeddelanden. Specifikationerna 
ska tillhandahållas via elektroniska medel 
som ger direkt, fullständig och kostnadsfri 
tillgång. Upphandlande enheter kan 
under speciella omständigheter begära 
namn, adress eller andra uppgifter för att 
identifiera anbudsgivaren.

Or. en
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Ändringsförslag 634
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om sådana tekniska specifikationer 
finns i handlingar som är tillgängliga för 
intresserade ekonomiska aktörer via 
elektroniska medel som ger obegränsad, 
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång, 
räcker det med en hänvisning till dessa 
handlingar.

2. Om sådana tekniska specifikationer 
finns i handlingar som är tillgängliga för 
intresserade ekonomiska aktörer via 
elektroniska medel som ger direkt, 
fullständig och kostnadsfri tillgång, räcker 
det med en hänvisning till dessa 
handlingar.

Or. en

Motivering

Det kan bli nödvändigt att bevisa exempelvis anbudsgivarens uppgifter (namn, adress osv.).

Ändringsförslag 635
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

1. En upphandlande enhet ska beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt, så länge de är kopplade 
till kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande enhet får beakta 
olika alternativa utföranden från 
anbudsgivare när dessa alternativa 
utföranden uppfyller de minimikrav som 
den upphandlande enheten fastställt.

1. Anbudsgivare får presentera alternativa 
utföranden tillsammans med ett 
grundanbud.

Or. fr

Ändringsförslag 637
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

1. En upphandlande enhet ska i princip 
tillåta anbudsgivare att lämna in 
alternativa utföranden. Om den 
upphandlande enheten tillåter att 
alternativa utföranden lämnas in, ska den 
ange detta i meddelandet om upphandling 
eller, när ett förhandsmeddelande 
används som ett meddelande om 
upphandling, i inbjudan att bekräfta 
intresse. Om inga sådana uppgifter ges 
ska alternativa utföranden vara tillåtet.

Or. en

Ändringsförslag 638
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 

1. En upphandlande enhet får förbjuda 
anbudsgivare att presentera alternativa 
utföranden.
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de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

Or. fr

Ändringsförslag 639
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke -1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

Ett alternativt utförande innebär ett annat 
sätt att utforma, utföra eller finansiera 
kontraktsföremålet.

En upphandlande enhet får beakta olika 
alternativa utföranden från anbudsgivare 
när dessa alternativa utföranden uppfyller 
de minimikrav som den upphandlande 
enheten fastställt.

Or. fr

Ändringsförslag 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida 
den godkänner alternativa utföranden 
och, när detta tillåts, vilka minimikrav 
som alternativa utföranden måste 
uppfylla samt informera om eventuella 
krav som gäller för hur de ska 
presenteras. Om alternativa utföranden är 
tillåtna ska den upphandlande enheten 
också se till att de valda 

utgår
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tilldelningskriterierna på lämpligt sätt kan 
tillämpas såväl på alternativa anbud som 
på anbud som inte utgör alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 641
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den 
godkänner alternativa utföranden och, när 
detta tillåts, vilka minimikrav som 
alternativa utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 
för hur de ska presenteras. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande enheten också se till att de 
valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den 
godkänner alternativa utföranden och, när 
detta tillåts, vilka minimikrav som 
alternativa utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 
för hur de ska presenteras. Om detta inte 
anges får alternativa anbud inte avslås.

Or. en

Ändringsförslag 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den 
godkänner alternativa utföranden och, 
när detta tillåts, vilka minimikrav som 
alternativa utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 

En upphandlande enhet ska i 
förfrågningsunderlaget ange vilka 
minimikrav som alternativa utföranden 
måste uppfylla samt informera om 
eventuella krav som gäller för hur de ska 
presenteras. Den upphandlande enheten 
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för hur de ska presenteras. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande enheten också se till att de 
valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

ska också se till att de valda 
tilldelningskriterierna på lämpligt sätt kan 
tillämpas såväl på alternativa anbud som på 
anbud som inte utgör alternativ.

Or. fr

Ändringsförslag 643
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den
godkänner alternativa utföranden och, när 
detta tillåts, vilka minimikrav som
alternativa utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 
för hur de ska presenteras. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den 
upphandlande enheten också se till att de 
valda tilldelningskriterierna på lämpligt 
sätt kan tillämpas såväl på alternativa 
anbud som på anbud som inte utgör 
alternativ.

Den upphandlande enheten ska i 
förfrågningsunderlaget ange huruvida den
förbjuder alternativa utföranden. Om detta 
inte anges är alternativa utföranden 
tillåtna.

Om alternativa utföranden inte är 
förbjudna ska den upphandlande enheten 
ange vilka minimikrav som alternativa 
utföranden måste uppfylla samt 
informera om eventuella krav som gäller 
för hur de ska presenteras. Om alternativa 
utföranden är tillåtna ska den också se till 
att de valda tilldelningskriterierna på 
lämpligt sätt kan tillämpas såväl på 
alternativa anbud som på anbud som inte 
utgör alternativ.

Or. fr
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Ändringsförslag 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 645
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att uppmuntra innovativa produkter och innovativa tillverkningsmetoder är alternativa 
anbud ett av de bästa instrumenten. De bör uppmuntras och inte hindras.
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Ändringsförslag 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 647
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. Artikel 13.7 gäller.

För att underlätta små och medelstora 
företags tillgång till offentlig upphandling 
kan offentliga kontrakt delas upp i 
enhetliga eller olikartade delar.
Artikel 13.7 gäller. För kontrakt med ett 
värde på minst 1 000 000 euro ska 
upphandlande myndigheter, om 
kontraktet inte delas upp i delar, lämna en 
motivering till detta i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfta 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 649
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. Artikel 13.7 gäller.

För att skapa så stor konkurrens som 
möjligt ska den upphandlande enheten 
tilldela kontraktet i flera olika delar, 
såvida inte kontraktsföremålet gör det 
omöjligt att urskilja tydligt avgränsade 
byggentreprenader, varor eller tjänster.
Om kontraktet inte kan delas upp i delar 
eftersom kontraktsföremålet gör en 
uppdelning omöjlig på grund av 
tjänsternas karaktär, ska den 
upphandlande myndigheten i 
meddelandet om upphandling eller i 
inbjudan att bekräfta intresse ge en 
särskild förklaring till det.

Or. en

Ändringsförslag 650
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. Artikel 13.7 gäller.

Kontrakten kan delas upp i delar.

Or. fr

Ändringsförslag 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. Artikel 13.7 gäller.

Kontrakten kan delas upp i delar.
Artikel 13.7 gäller.

Or. en

Motivering

Det verkar vara tillräckligt att tvinga upphandlande myndigheter att i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse informera om beslutet att inte dela upp 
kontraktet i delar. Upphandlande myndigheter ska inte vara skyldiga att ge speciella 
förklaringar av sina skäl. Det framgår inte tydligt vilket mervärde som skulle tillföras med ett 
sådant krav. Lydelsen i andra stycket har justerats av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. Artikel 13.7 gäller.

Kontrakten kan delas upp i enhetliga eller 
olikartade delar. För kontrakt av ett värde 
som motsvarar eller är högre än de 
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tröskelvärden som anges i artikel 12 ska 
den upphandlande enheten i anbuds- eller 
intresseinfordran särskilt ange sina skäl 
för att antingen dela upp eller inte dela 
upp upphandlingen i delar. Artikel 13.7 
gäller.

Or. it

Ändringsförslag 653
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller, när ett 
meddelande om kvalificeringssystem 
används som ett meddelande om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller förhandla, ange om anbuden är 
begränsade till endast en eller flera delar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 654
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller, när ett 
meddelande om kvalificeringssystem 
används som ett meddelande om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller förhandla, ange om anbuden är 
begränsade till endast en eller flera delar.

Den upphandlande myndigheten ska i 
meddelandet om upphandling eller
inbjudan att bekräfta intresse ange om 
avtalet är begränsat till endast en eller till 
flera delar. Den får fritt välja antalet delar 
och ska då framför allt ta hänsyn till 
byggentreprenadernas, varornas eller 
tjänsternas tekniska egenskaper, den 
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berörda ekonomiska sektorns struktur och 
i förekommande fall de regler som gäller 
för vissa yrken.

Or. fr

Ändringsförslag 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska i 
meddelandet om upphandling, i inbjudan 
att bekräfta intresse eller, när ett 
meddelande om kvalificeringssystem 
används som ett meddelande om 
upphandling, i inbjudan att lämna anbud 
eller förhandla, ange om anbuden är 
begränsade till endast en eller flera delar.

Om den upphandlande enheten begränsar 
möjligheten att lämna anbud på en eller 
flera delar ska den ange det i meddelandet 
om upphandling, i inbjudan att bekräfta 
intresse eller, när ett meddelande om 
kvalificeringssystem används som ett 
meddelande om upphandling, i inbjudan att 
lämna anbud eller förhandla eller i 
upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Det verkar vara tillräckligt att tvinga upphandlande myndigheter att i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse informera om beslutet att inte dela upp 
kontraktet i delar. Upphandlande myndigheter ska inte vara skyldiga att ge speciella 
förklaringar av sina skäl. Det framgår inte tydligt vilket mervärde som skulle tillföras med ett 
sådant krav. Lydelsen i andra stycket har justerats av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Förenkling av upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 657
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De anbudssökande får inte lämna 
anbud som varierar efter antalet delar 
som ska tilldelas. Den upphandlande 
enheten ska begränsa antalet delar i 
anbudet som kan tilldelas en anbudsgivare, 
under förutsättning att det högsta antalet 
delar anges i meddelandet om upphandling 
eller i inbjudan att bekräfta intresse. De
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier eller regler för tilldelning av de 
olika delarna som den upphandlande 
enheten fastställer ska anges i 
upphandlingsdokumenten.
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högsta tillåtna antalet delar.

Or. fr

Ändringsförslag 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Den upphandlande enheten ska ange i 
upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande enheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 76 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 76 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av det 
kontraktet. De upphandlande enheterna 
ska i upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en
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Motivering

Förenkling av upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Den upphandlande enheten ska ange i 
upphandlingsdokumenten om den 
reserverar sig rätten att välja mellan dessa 
alternativ och om så är fallet, vilka delar 
som kan grupperas tillsammans i ett 
kontrakt.
Den upphandlande enheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 76 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 76 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av det 
kontraktet. De upphandlande enheterna 
ska i upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en
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Motivering

Denna punkt skulle kunna leda till motsatsen mot vad förslaget avser, nämligen att ge små 
och medelstora företag bättre tillgång till offentliga kontrakt, eftersom det kan leda till 
samlade inköp, vilket utesluter små och medelstora företag.

Ändringsförslag 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 662
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 76 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 76 uppfylls bättre när 
det gäller alla delar som omfattas av det 
kontraktet. De upphandlande enheterna 
ska i upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska först 
bedöma vilka anbud som bäst uppfyller de 
tilldelningskriterier som fastställts i 
enlighet med artikel 76 för varje enskild 
del. Den kan tilldela ett kontrakt för mer 
än en del till en anbudsgivare som inte är 
rangordnad först med avseende på alla 
enskilda delar som omfattas av kontraktet, 
under förutsättning att de 
tilldelningskriterier som fastställs i 
enlighet med artikel 76 uppfylls bättre när 

utgår
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det gäller alla delar som omfattas av det 
kontraktet. De upphandlande enheterna 
ska i upphandlingsdokumenten ange de 
metoder som de har för avsikt att använda 
för en sådan jämförelse. Metoderna ska 
vara klara, objektiva och icke-
diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 664
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Förenkling av upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag 666
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Om den ekonomiska aktören finns 
med i registret över icke uppfyllda 
kontrakt enligt artikel 92 a.

Or. en

Ändringsförslag 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska sända ett 
meddelande om kontraktstilldelning om 
resultatet av upphandlingsförfarandet 
senast två månader efter tilldelningen av 
ett kontrakt eller ramavtal.

Den upphandlande enheten ska sända ett 
meddelande om kontraktstilldelning om 
resultatet av upphandlingsförfarandet 
senast 14 dagar efter tilldelningen av ett 
kontrakt eller ramavtal.
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Or. en

Motivering

TED-data är inte tillförlitliga eftersom upphandlande myndigheter ofta glömmer att sända in 
meddelande om kontraktstilldelning. Om tidsfristen förkortas skulle denna pelare om 
uppgiftsinsamling bli effektivare. Dessutom är tilldelningsmeddelanden i praktiken ofta 
ofullständiga eller osammanhängande, och kommissionen begär inget förtydligande från den 
upphandlande myndigheten. Det skulle därför vara värdefullt att införa en tydlig skyldighet 
för kommissionen att kontrollera att uppgifterna är fullständiga och sammanhängande.

Ändringsförslag 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller offentliga tjänstekontrakt 
enligt bilaga XVII del B ska den 
upphandlande myndigheten i 
meddelandet ange om den samtycker till 
att de offentliggörs. För dessa 
tjänstekontrakt ska kommissionen enligt 
förfarandet i artikel 100 fastställa regler 
om utarbetande av statistiska rapporter på 
grundval av meddelandena och om hur 
rapporterna ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Hör ihop med återinförandet av skillnad mellan A- och B-tjänster

Ändringsförslag 669
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett meddelande om 
kontraktstilldelning är ofullständigt eller 
osammanhängande ska kommissionen 
kontakta den upphandlande myndigheten 
för att få en komplettering eller ett 
förtydligande av meddelandet.

Or. en

Motivering

TED-data är inte tillförlitliga eftersom upphandlande myndigheter ofta glömmer att sända in 
meddelande om kontraktstilldelning. Om tidsfristen förkortas skulle denna pelare om 
uppgiftsinsamling bli effektivare. Dessutom är tilldelningsmeddelanden i praktiken ofta 
ofullständiga eller osammanhängande, och kommissionen begär inget förtydligande från den 
upphandlande myndigheten. Det skulle därför vara värdefullt att introducera en tydlig 
skyldighet för kommissionen att kontrollera att uppgifterna är fullständiga och 
sammanhängande.

Ändringsförslag 670
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Meddelanden om upphandling i den 
mening som avses i artikel 39.2 ska 
offentliggöras i sin helhet på det av 
unionens officiella språk som den 
upphandlande enheten väljer. Endast den 
språkversionen ska vara giltig. Ett 
sammandrag av de väsentliga delarna i 
varje meddelande ska offentliggöras på de 
andra officiella språken.

3. Meddelanden om upphandling i den 
mening som avses i artikel 39.2 ska 
offentliggöras i sin helhet på det av 
unionens officiella språk som den 
upphandlande enheten väljer. Endast den 
språkversionen ska vara giltig. Ett 
sammandrag av de väsentliga delarna i 
varje meddelande ska offentliggöras på 
minst ett annat av EU:s officiella språk i 
enlighet med den upphandlande enhetens 
val.

Or. it

Ändringsförslag 671
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Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Meddelanden om upphandling i den 
mening som avses i artikel 39.2 ska 
offentliggöras i sin helhet på det av 
unionens officiella språk som den 
upphandlande enheten väljer. Endast den 
språkversionen ska vara giltig. Ett 
sammandrag av de väsentliga delarna i 
varje meddelande ska offentliggöras på de 
andra officiella språken.

3. Meddelanden om upphandling i den 
mening som avses i artikel 39.2 ska 
offentliggöras i sin helhet på det av 
unionens officiella språk som den 
upphandlande enheten väljer. Endast den 
språkversionen ska vara giltig. Ett 
sammandrag av de väsentliga delarna i 
varje meddelande ska offentliggöras på 
engelska.

Or. it

Ändringsförslag 672
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De meddelanden som avses i 
artiklarna 61–64 samt informationen däri 
får inte offentliggöras på nationell nivå 
före den dag då de har offentliggjorts i 
enlighet med artikel 65.

utgår

Or. en

Motivering

Onödig administrativ börda och källa till misstag.

Ändringsförslag 673
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den upphandlande enheten ska ge fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång 
till upphandlingsdokumenten från och med 
den dag då meddelandet om upphandling 
offentliggörs i enlighet med artikel 65, eller 
den dag då inbjudan att bekräfta intresse 
avsänds. Om meddelandet om upphandling 
utgörs av ett meddelande om att det finns 
ett kvalificeringssystem ska tillgång ges så 
snart som möjligt och senast när inbjudan 
att lämna anbud eller inbjudan att 
förhandla avsänds. Den internetadress på 
vilken dessa handlingar kan konsulteras 
ska anges i meddelandet eller inbjudan.

1. Den upphandlande enheten ska ge 
direkt, fullständig och kostnadsfri
elektronisk tillgång till 
upphandlingsdokumenten från och med 
den dag då meddelandet om upphandling 
offentliggörs i enlighet med artikel 65, eller 
den dag då inbjudan att bekräfta intresse 
avsänds. Upphandlande enheter kan 
under speciella omständigheter begära 
namn, adress eller andra uppgifter för att 
identifiera anbudsgivaren. Om 
meddelandet om upphandling utgörs av ett 
meddelande om att det finns ett 
kvalificeringssystem ska tillgång ges så 
snart som möjligt och senast när inbjudan 
att lämna anbud eller inbjudan att 
förhandla avsänds. Den internetadress på 
vilken dessa handlingar kan konsulteras 
ska anges i meddelandet eller inbjudan.

Or. en

Motivering

Det kan bli nödvändigt att kontrollera exempelvis anbudsgivarens uppgifter (namn, adress 
osv.)

Ändringsförslag 674
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid selektiva förfaranden, 
innovationspartnerskap och förhandlade 
förfaranden utan föregående meddelande 
om upphandling ska den upphandlande 
enheten samtidigt och skriftligt inbjuda alla 
utvalda anbudssökande att lämna anbud 
eller att förhandla.

1. Vid selektiva förfaranden och 
förhandlade förfaranden utan föregående 
meddelande om upphandling ska den 
upphandlande enheten samtidigt och 
skriftligt inbjuda alla utvalda 
anbudssökande att lämna anbud eller att 
förhandla.
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Or. fr

Ändringsförslag 675
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 676
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) varje anbudsgivare som har lämnat ett 
godtagbart anbud om genomförandet av 
och framstegen i förhandlingarna samt 
dialogen med anbudsgivarna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 677
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 3 – inledning
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En upphandlande enhet som väljer ut 
deltagare till ett selektivt eller förhandlat 
förfarande eller ett 
innovationspartnerskap får inte, när den 
beslutar om huruvida en sökande är 
kvalificerad eller uppdaterar sina kriterier 
och regler för kvalificering,

3. En upphandlande enhet som väljer ut 
deltagare till ett selektivt eller förhandlat 
förfarande får inte, när den beslutar om 
huruvida en sökande är kvalificerad eller 
uppdaterar sina kriterier och regler för 
kvalificering,

Or. fr

Ändringsförslag 678
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En upphandlande enhet får besluta att 
inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte uppfyller de skyldigheter 
som unionen eller den nationella
lagstiftningen har fastställt på det social-
och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i kollektivavtal 
som gäller på den ort där 
byggentreprenaden, tjänsten eller varan 
utförs eller i de internationella sociala och 
miljörelaterade bestämmelser som anges i 
bilaga XIV och under förutsättning att de 
är kopplade till kontraktsföremålet.

Or. en

Ändringsförslag 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En upphandlande enhet får besluta att 
inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på ett likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställt på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller med de 
skyldigheter vad gäller arbetsvillkor i 
leveranskedjan som anges i den nationella 
arbetsrätten och i regleringar där 
produktionsprocesser äger rum och i de 
internationella konventioner som anges i 
bilaga XIV, beroende vad som är mest 
gynnsamt för arbetstagarna.

Dessa skyldigheter omfattar följande:
(a) De som anges i Internationella 
arbetsbyråns åtta grundläggande 
konventioner̉ (föreningsfrihet och rätten 
till kollektiva förhandlingar, avskaffande 
av tvångsarbete, förbud mot 
diskriminering vid anställning, förbud 
mot barnarbete).
(b) Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
(c) Arbetstider.
(d) Löner.
(e) Social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 682
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En upphandlande enhet får besluta att 5. En upphandlande myndighet ska inte 
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inte tilldela ett kontrakt till den 
anbudsgivare som lämnar in det mest 
fördelaktiga anbudet när den har fastställt 
att anbudet inte åtminstone på ett likvärdigt 
sätt uppfyller de skyldigheter som unionen 
har fastställt på det social- och 
arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

tilldela ett kontrakt till den anbudsgivare 
som lämnar in det mest fördelaktiga 
anbudet om den på tydliga och tillräckliga 
grunder har fastställt att anbudet inte 
åtminstone på ett likvärdigt sätt uppfyller 
de skyldigheter som unionen har fastställt 
på det social- och arbetsrättsliga området, i 
miljölagstiftningen eller i de internationella 
sociala och miljörelaterade bestämmelser 
som anges i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

Det ska tydligt framgå att en upphandlande myndighet inte ska tilldela kontraktet till en 
anbudssökande som visar sig kränka sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga lagar.

Ändringsförslag 683
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I öppna förfaranden får den 
upphandlande enheten besluta att bedöma 
anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i artiklarna 70–79 
tillämpas, inklusive regeln om att 
kontraktet inte ska tilldelas en 
anbudsgivare som borde ha uteslutits i 
enlighet med artikel 74, eller som inte 
uppfyller de urvalskriterier som fastställts 
av den upphandlande enheten i enlighet 
med artiklarna 72.1 och 74.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 684
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I öppna förfaranden får den 
upphandlande enheten besluta att bedöma 
anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i artiklarna 70–79 
tillämpas, inklusive regeln om att 
kontraktet inte ska tilldelas en 
anbudsgivare som borde ha uteslutits i 
enlighet med artikel 74, eller som inte 
uppfyller de urvalskriterier som fastställts 
av den upphandlande enheten i enlighet 
med artiklarna 72.1 och 74.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 685
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I öppna förfaranden får den 
upphandlande enheten besluta att bedöma 
anbud innan den kontrollerar 
anbudsgivarnas lämplighet, under 
förutsättning att de berörda 
bestämmelserna i artiklarna 70–79 
tillämpas, inklusive regeln om att 
kontraktet inte ska tilldelas en 
anbudsgivare som borde ha uteslutits i 
enlighet med artikel 74, eller som inte 
uppfyller de urvalskriterier som fastställts 
av den upphandlande enheten i enlighet 
med artiklarna 72.1 och 74.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 98 för att ändra förteckningen i 
bilaga XIV där så krävs till följd av att 
nya internationella avtal slutits eller 
befintliga internationella avtal ändrats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 687
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 98 för att ändra förteckningen i 
bilaga XIV där så krävs till följd av att 
nya internationella avtal slutits eller 
befintliga internationella avtal ändrats.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 688
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid selektiva förfaranden, förhandlade 
förfaranden eller innovationspartnerskap 
får den upphandlande enheten använda 
kriterier som grundas på ett objektivt 
behov av att minska antalet anbudssökande 
till en nivå som anses rimlig med tanke på 
speciella förhållanden i samband med 
upphandlingsförfarandet och på de resurser 
som behövs för att genomföra det. De 
utvalda anbudssökandena ska dock vara 
tillräckligt många för att uppfylla kravet 
på tillräcklig konkurrens.

2. Vid selektiva förfaranden, förhandlade 
förfaranden eller innovationspartnerskap 
får den upphandlande enheten använda 
kriterier som grundas på ett objektivt 
behov av att minska antalet anbudssökande 
till en nivå som anses rimlig med tanke på 
speciella förhållanden i samband med 
upphandlingsförfarandet och på de resurser 
som behövs för att genomföra det.

Or. en

Ändringsförslag 689
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de objektiva reglerna och kriterierna 
för uteslutande och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem innefattar krav 
rörande ekonomiska aktörers tekniska 
förmåga och yrkeskunnande kan dessa vid 
behov åberopa andra enheters kapacitet, 
oavsett vilka juridiska band som finns 
mellan de ekonomiska aktörerna och dessa 
enheter. De ska då kunna bevisa för den
upphandlande enheten att de kommer att 
förfoga över de nödvändiga resurserna 
under hela den period då 
kvalificeringssystemet är giltigt, 
exempelvis genom att lägga fram ett 
åtagande från enheterna i fråga rörande 
detta. När det gäller ekonomisk och 
finansiell ställning kan den upphandlande 
enheten begära att den ekonomiska aktören 
och dessa andra enheter hålls solidariskt 

1. När de objektiva reglerna och kriterierna 
för uteslutande och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem innefattar krav 
rörande ekonomiska aktörers tekniska 
förmåga och yrkeskunnande kan dessa vid 
behov åberopa andra enheters kapacitet, 
oavsett vilka juridiska band som finns 
mellan de ekonomiska aktörerna och dessa 
enheter. De ska då kunna bevisa för den 
upphandlande enheten att de kommer att 
förfoga över de nödvändiga resurserna 
under hela den period då 
kvalificeringssystemet är giltigt, 
exempelvis genom att lägga fram ett 
åtagande från enheterna i fråga rörande 
detta. Den upphandlande enheten kan 
begära att den ekonomiska aktören och 
dessa andra enheter hålls solidariskt 
ansvariga för verkställandet av kontraktet.
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ansvariga för verkställandet av kontraktet.

Or. it

Ändringsförslag 690
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden eller i 
innovationspartnerskap får innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EG enligt de villkor som 
anges i den artikeln.

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden eller i 
innovationspartnerskap får innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EG enligt de villkor som 
anges i den artikeln, inbegripet artikel 55.4 
och 55.5 om åtgärder för återupprättande.

Or. en

Ändringsförslag 691
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden eller i 
innovationspartnerskap får innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden får innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EG enligt de villkor som 
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direktiv 2004/18/EG enligt de villkor som 
anges i den artikeln.

anges i den artikeln.

Or. fr

Ändringsförslag 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden eller i 
innovationspartnerskap får innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 
direktiv 2004/18/EG enligt de villkor som 
anges i den artikeln.

1. Objektiva regler och kriterier för 
uteslutning och urval av ekonomiska 
aktörer som ansöker om kvalificering i ett 
kvalificeringssystem och objektiva regler 
och kriterier för uteslutning och urval av 
anbudssökande i öppna, selektiva eller 
förhandlade förfaranden eller i 
innovationspartnerskap ska innefatta de 
skäl till uteslutning som anges i artikel 55 i 
direktiv [.../.../EU][som ersätter direktiv 
2004/18/EG om offentlig upphandling] 
enligt de villkor som anges i den artikeln.

Or. en

Ändringsförslag 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den upphandlande enheten är en 
upphandlande myndighet ska dessa 
kriterier och regler innefatta de skäl till 
uteslutning som anges i artikel 55.1 och 
55.2 i direktiv 2004/18/EG enligt de 
villkor som anges i den artikeln.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 694
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kriterier och regler som avses i 
punkt 1 får innefatta de urvalskriterier som 
fastställs i artikel 56 i direktiv 2004/18/EG 
enligt de villkor som anges i den artikeln, 
särskilt med avseende på begränsningar av 
kraven på årlig omsättning i enlighet med 
andra stycket i punkt 3 i den artikeln.

2. De kriterier och regler som avses i 
punkt 1 får innefatta de urvalskriterier som 
fastställs i artikel 56 i direktiv 2004/18/EG 
enligt de villkor som anges i den artikeln, 
särskilt med avseende på begränsningar av 
kraven på årlig omsättning, godkännande 
av egendeklarationer och det europeiska 
upphandlingspasset, i enlighet med andra 
stycket i punkt 3 i den artikeln.

Or. en

Ändringsförslag 695
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 i 
denna artikel ska artiklarna 57–60 i 
direktiv 2004/18/EG gälla.

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 i 
denna artikel ska artiklarna 55–60 i 
direktiv 2004/18/EG gälla.

Or. en

Ändringsförslag 696
Heide Rühle

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

Om en upphandlande enhet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, ska den hänvisa till 
kvalitetssäkringssystem som bygger på 
relevanta europeiska standardserier och är 
certifierade av organ som uppfyller 
europeiska certifieringsstandardserier.

Om en upphandlande enhet kräver 
uppvisande av intyg utfärdat av ett 
oberoende organ på att den ekonomiska 
aktören iakttar vissa 
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, ska den hänvisa till 
kvalitetssäkringssystem som bygger på 
relevanta europeiska standardserier och är 
certifierade av specifika organ för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 697
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den upphandlande enheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga 
kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av 
tjänsteleverantörer som inte har möjlighet 
att få sådana intyg utfärdade eller att 
erhålla dem inom gällande tidsfrister, 
under förutsättning att detta inte kan 
tillskrivas den ekonomiska aktören i 
fråga. För att inte diskriminera de 
anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att skaffa intyg bör dock 
bevisbördan för likvärdighet med ett visst 
märke läggas på den anbudsgivare som 
hävdar att likvärdighet föreligger.

Or. en



AM\909613SV.doc 153/176 PE492.862v02-00

SV

Ändringsförslag 698
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande enheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder 
som lämnas av ekonomiska aktörer som 
inte har möjlighet att få sådana intyg 
utfärdade eller att erhålla dem inom 
gällande tidsfrister.

Den upphandlande enheten ska godta 
likvärdiga intyg från organ i andra 
medlemsstater. Den ska även godta andra 
bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder 
som lämnas av ekonomiska aktörer som 
inte har möjlighet att få sådana intyg
utfärdade eller att erhålla dem inom 
gällande tidsfrister, under förutsättning att 
den ekonomiska aktören i fråga inte kan 
lastas för detta. För att inte diskriminera 
de anbudsgivare som investerar tid och 
pengar för att skaffa intyg bör dock 
bevisbördan för likvärdighet med ett visst 
märke läggas på den anbudsgivare som 
hävdar att likvärdighet föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 699
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 700
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Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 701
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska det kriterium som de 
upphandlande enheterna ska följa vid 
tilldelningen av offentliga kontrakt vara 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Om det offentliga kontraktet gäller 
leverans av varor, framför allt 
standardiserade varor, kan den 
upphandlande myndigheten tillämpa 
kriteriet lägsta kostnad vid tilldelning av 
kontraktet.

Or. fr

Ändringsförslag 702
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de kriterier som de 
upphandlande enheterna ska följa vid 
tilldelningen av kontrakt grundas på flera 
kriterier som fastställer det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Or. fr

Ändringsförslag 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska de upphandlande enheterna vid 
tilldelningen av kontrakt tillämpa kriteriet
om det ekonomiskt mest fördelaktiga och 
hållbara anbudet.

Or. de

Ändringsförslag 704
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

nationell lagstiftning och andra 
författningar om ersättning för vissa 
tjänster ska kriteriet om det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet tillämpas av de 
upphandlande enheterna vid tilldelningen 
av kontrakt.

Or. de

Ändringsförslag 705
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 706
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 707
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 708
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. en

Ändringsförslag 709
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 710
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 711
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 712
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. utgår

Or. de

Ändringsförslag 713
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 714
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den lägsta kostnaden. (b) det lägsta priset endast då inga andra 
tilldelningskriterier är tillgängliga ur 
objektiv synvinkel, särskilt när det gäller 
standardiserade produkter enligt led 22a 
(nytt) i artikel 2.

Or. en

Motivering

Även om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för det mesta ska vara tilldelningskriteriet, 
ska kriteriet lägsta pris bibehållas för standardiserade produkter. Standardiserade produkter 
definieras som produkter som inte skiljer sig särskilt åt vad gäller sammansättning eller 
egenskaper.

Ändringsförslag 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
enhetens val bedömas endast på grundval 
av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 77.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 716
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
enhetens val bedömas endast på grundval 
av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 77.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 717
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
enhetens val bedömas endast på grundval 
av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 77.

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
enhetens val bedömas genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 77.

Or. en

Ändringsförslag 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaderna får enligt den upphandlande 
enhetens val bedömas endast på grundval 
av pris eller genom en analys av 
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader enligt de villkor som 
anges i artikel 77.

Kostnaderna ska bedömas på grundval av 
en analys av kostnadseffektivitet, såsom en 
analys av livscykelkostnader enligt de 
villkor som anges i artikel 77.
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Or. de

Ändringsförslag 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 
1 a ska fastställas enligt de olika kriterier 
som är kopplade till kontraktsföremålet i 
fråga.

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1 
ska fastställas enligt de olika kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga.
Dessa kriterier kan förutom pris eller 
kostnader omfatta andra kriterier som är 
kopplade till kontraktsföremålet i fråga.
Kostnaderna ska bedömas genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader enligt de 
villkor som anges i artikel 77.
För produkter och tjänster som i hög grad 
är standardiserade ska priset vara det 
avgörande tilldelningskriteriet.
Övriga kriterier kan vara

Or. fr

Ändringsförslag 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1 a 
ska fastställas enligt de olika kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga.

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1 a 
ska fastställas enligt de olika kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i det 
offentliga kontraktet i fråga och, när så är 
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möjligt utifrån en utmyntning av 
livscykeln i enlighet med artikel 2.22.

Or. en

Ändringsförslag 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande enhetens
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i 
punkt 1 a ska fastställas enligt de olika 
kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga.

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

Or. fr

Ändringsförslag 722
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ur den upphandlande enhetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1 a 
ska fastställas enligt de olika kriterier som 
är kopplade till kontraktsföremålet i fråga.

2. Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet i den mening som avses i punkt 1 a
framgår, ur den upphandlande enhetens 
synvinkel, av de kriterier som är kopplade 
till kontraktsföremålet i den aktuella 
offentliga upphandlingen.

Or. de

Ändringsförslag 723
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Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

Dessa kriterier får förutom pris eller 
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

Kostnaderna ska bedömas genom en 
analys av kostnadseffektivitet, exempelvis 
en analys av livscykelkostnader enligt de 
villkor som anges i artikel 77. För 
produkter och tjänster som i hög grad är 
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standardiserade ska priset vara det 
avgörande tilldelningskriteriet. Övriga
kriterier kan omfatta till exempel följande:

Or. fr

Ändringsförslag 726
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska förutom pris eller 
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

Dessa kriterier ska omfatta andra kriterier 
som är kopplade till kontraktsföremålet i 
den aktuella offentliga upphandlingen, till 
exempel följande:

Or. de

Ändringsförslag 727
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kriterier ska förutom pris eller
kostnader som avses i punkt 1 b omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
följande:

Dessa kriterier ska förutom pris omfatta 
andra kriterier som är kopplade till 
föremålet i det offentliga kontraktet i 
fråga, till exempel följande:

Or. en

Ändringsförslag 728
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper
och innovativ karaktär.

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

Or. en

Ändringsförslag 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär.

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativa aspekter, eftermarknadsservice 
och tekniskt stöd, leveransvillkor 
(leveransdatum, leveransprocess och 
leveranstid eller tid för fullgörande).

Or. en

Motivering

Listan över kriterier – andra än pris och kostnader – som ska beaktas, är inte uttömmande 
utan kan kompletteras, vilket ska framgå av artikeln.

Ändringsförslag 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kvalitet, inklusive tekniska fördelar,
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, formgivning för alla 
användningsområden, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär.

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

Or. en

Ändringsförslag 731
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kostnader under livscykeln i enlighet 
med artikel 67

Or. en

Motivering

Livscykelkostnader bör vara ett av valen när det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska 
fastställas och inte ett alternativ till det.

Ändringsförslag 732
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Anständiga arbetsförhållanden, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
respekt för kollektivavtal.
(Detta ändringsförslag ska stå före led a i 
denna punkt.)
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Or. it

Ändringsförslag 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelsen om att uppdragstagarens personal efter kontraktstilldelningen endast får bytas 
ut efter uppdragsgivarens medgivande, och att denne måste kontrollera om en likvärdig 
organisation och kvalitet föreligger efter förändringen, skulle leda till stora byråkratiska 
kostnader och ibland till arbetsrättsliga svårigheter, särskilt för små och medelstora företag.
Dessutom skulle denna bestämmelse strida mot åtskillnaden mellan lämplighets- och 
tilldelningskriterierna.

Ändringsförslag 734
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar projektering av anläggningar 

(b) I fråga om tjänstekontrakt och kontrakt 
som omfattar byggnadsentreprenad och 
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kan organisation och kvalifikation av, och 
erfarenhet hos, den personal som utses att 
verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande enhetens samtycke, 
som måste kontrollera att personalen 
ersätts med personal som är organiserad på 
ett likvärdigt sätt och har likvärdig 
kompetens.

särskilt projektering av anläggningar kan 
organisation och kvalifikation av, och 
erfarenhet hos, den personal som utses att 
verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande enhetens samtycke, 
som måste kontrollera att personalen 
ersätts med personal som är organiserad på 
ett likvärdigt sätt och har likvärdig 
kompetens.

Or. en

Motivering

Detta bör vara upp till den upphandlande myndigheten. För restaurering av gamla 
byggnader är dessa kriterier till exempel lika viktiga som när det gäller projektering av 
anläggningar.

Ändringsförslag 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) När kvaliteten på personalen är av 
yttersta vikt för hur kontraktet genomförs 
kan organisation och kvalifikation av, och 
erfarenhet hos, den personal som utses att 
verkställa kontraktet beaktas, med 
konsekvensen att sådan personal efter 
kontraktstilldelningen endast får ersättas 
med den upphandlande enhetens samtycke.

Or. en
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Motivering

Kriteriet kvalifikation av och erfarenhet hos personalen bör beaktas endast när det gäller 
tjänster av exempelvis immateriell karaktär, då en särskild persons kvalifikation och 
erfarenhet är av yttersta vikt för att uppnå hög kvalitet på tjänsten. Om detta efterstävas för 
alla slags tjänster bör det åtminstone klargöras att detta kriterium kan tillämpas om 
kvalifikation av och erfarenhet hos personalen är av yttersta vikt för att hög kvalitet på en viss 
tjänst ska uppnås.

Ändringsförslag 736
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 737
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 

utgår
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vad som avses i artikel 2.22, i den mån 
dessa kriterier anges i enlighet med 
punkt 4 och rör faktorer som är direkt 
kopplade till dessa processer och 
kännetecknar den specifika 
produktionsprocessen eller 
tillhandahållandet av 
byggentreprenaderna, varorna eller 
tjänsterna i fråga.

Or. de

Motivering

Införande av tilldelningsfrämmande kriterier i upphandlingen måste ske i nära 
överensstämmelser med upphandlingsföremålet. Att ta hänsyn till produktionsprocessen vid 
fastställande av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet strider mot denna princip.

Ändringsförslag 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 739
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 740
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Den specifika produktionsprocessen 
eller tillhandahållandet av berörda 
byggentreprenader, varor eller tjänster i 
något annat skede i deras livscykel enligt 
vad som avses i artikel 2.22 och anges i 
enlighet med punkt 4.

Or. en



PE492.862v02-00 172/176 AM\909613SV.doc

SV

Motivering

Extremt komplicerad lydelse – överflödig

Ändringsförslag 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) sociala kriterier såsom hänsyn till 
människovärdiga arbetsvillkor, 
föreskrifter om hälsa och säkerhet, 
avtalsförhandlingar, jämställdhet (t.ex. 
likalön och förenlighet mellan yrkes- och 
familjeliv), social integration inklusive 
sysselsättningsmöjligheter för 
funktionshindrade, eftersatta eller 
skyddsbehövande arbetstagare (t.ex. 
långtidsarbetslösa, romer, invandrare 
eller yngre och äldre), tillgång till 
åtgärder för yrkesutbildning på 
arbetsplatsen, involvering av och samråd 
med brukarna, rimliga priser samt en 
etiskt inriktad handel som beaktar 
mänskliga rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) De egenskaper som har anknytning 
till de arbetsförhållanden som syftar till 
att skydda arbetstagares hälsa eller främja 
social integration av utsatta eller 
funktionshindrade personer bland de 
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personer som ansvarar för att fullgöra 
kontraktet.

Or. es

Ändringsförslag 743
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sociala kriterier som till exempel 
jämställdhet, social inkludering, 
inbegripet möjligheterna till sysselsättning 
för funktionshindrade, missgynnade och 
sårbara arbetstagare, tillträde till 
yrkesutbildning på arbetsplatsen, 
rådgivning för och deltagande hos 
användare samt överkomlighet.

Or. it

Ändringsförslag 744
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tilldelningskriterierna är förknippade 
med avtalsföremålet (detta utesluter inte 
osynliga egenskaper hos produkter eller 
tjänster, såsom livscykelegenskaper).
Kriterierna ska garantera effektiv och 
rättvis konkurrens och ska åtföljas av krav 
som gör det möjligt att effektivt kontrollera 
de uppgifter som förmedlas av 
anbudsgivarna. Den upphandlande 
myndigheten ska på grundval av de 
uppgifter och bevis som anbudsgivarna har 
bifogat noggrant kontrollera om anbuden 
uppfyller tilldelningskriterierna.

Or. de

Ändringsförslag 747
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med krav som gör det möjligt att effektivt 
kontrollera de uppgifter som lämnas av 
anbudsgivarna.

Or. en

Motivering

Överflödigt.

Ändringsförslag 748
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Livscykelskostnader ska i den mån det 
är relevant omfatta delar av eller alla
följande kostnader som betalas av 
upphandlande myndighet eller andra 
användare under en produkts, en tjänsts 
eller en byggentreprenads livscykel i 
enlighet med artikel 2.22:

Or. en

Motivering

Livscykelkostnader ska räknas från köptillfället och begränsas till interna kostnader. Externa 
kostnader är svåra att kvantifiera, och livscykelkostnader bör heller inte leda till nya hinder 
för den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden. Externa kostnader bör 
därför inte ingå i livscykelkostnaderna.

Ändringsförslag 749
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Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) interna kostnader för användning, så 
som kostnader för underhåll och 
resurseffektivitet (inklusive 
energieffektivitet), kostnader för 
återvinning och insamling, och kostnader 
för social påverkan när dessa gäller 
genomförandet av kontraktet. Interna 
kostnader omfattar också beaktande av 
effektiv utformning, planerings- och 
processkostnader, t.ex. användning av 
elektroniska medel.

Or. en


